
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 44 от  26.04.2018г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 498 

  

На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.2 и 

ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с чл.21, 

ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2017 г. 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017 Г. 

(изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от 

ППЗРР) 

 

         Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на 

Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 

21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му 

нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 

национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-

2020 г. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и 

изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното 

самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра 

и имотния регистър.  

 I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

и настъпили промени в социално-икономическата ситуация в община Исперих 



           Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал 

за развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско 

стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на 

общината прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни 

насаждения, подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови 

производства, както и развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на 

този отрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведената продукция. Природните дадености и запазеното културно-историческо 

наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за 

региона отрасъл на икономиката – туризма. 

          По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих 

икономическата конюнктура през 2017 г. в района на Дирекция 

„Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се характеризира със запазени 

постоянни приоритети, определящи картината на трудовия пазар 

за периода като относително спокойна и без напрежение, но се 

наблюдава известно съкращение на работна сила, развиваща се в 

ситуация на продъжаваща икономическа криза. 

          Броят на СРМ обявени през периода се доближава до 

тези обявени през предходния период на 2016 г., но в по-малък 

обем и то в понижаващи се стойности. Остава непроменена 

картината на запазени влошени характеристики на регистрираната 

работна сила на първичния пазар в различните сфери на 

селскостопанското производство, търговията и промишлеността. 

           През периода се наблюдава запазваща се картина на 

спад в тенденцията на икономическа миграция на живеещите в 

близките населени места към общинския център - град Исперих, 

но се забелязва тенденция на насочване  към големите 

промишлени зони - София, Варна и др. Това се обяснява със 

сезонната заетост в строителния бранш и туризма, характерни за 

летно-есенния период, което увеличава заетостта в този бранш, 

на местно и национално ниво. Съобразно природно климатичните 

условия тази заетост ще продължи с различна интензивност до 

края на есенния период, както и се забелязват наченки да 

продължи до края на годината.    

            През отчетния период трудово-пазарната конюнктура 

продължава да се определя съобразно сезонния характер на 

производството и пазарните характеристики, които определят 

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

Исперих. През периода се наблюдава нов момент, свързан с по-

ранното обявяване на СРМ от работодатели със сезонен характер 

на производство, което е следствие природо-климатичните 

особености в региона. Продължава  да се наблюдава  постоянна 

устойчивост на основните количествени показатели, характерни 

за региона, които не се повлияха сериозно от икономическата 

конюктура. 



           Запази се проявяващото се съотношение на трудовия 

пазар, с превес на предлагането над търсенето на работна сила. 

По данни на ТСБ гр.Разград при последното преброяване на 

населението в страната на територията на община Исперих живеят 

22 692 души   

            Разпределението по полов признак и трудова 

активност е както следва: 

Признак Исперих 

Мъже 11286 

Жени 11406 

Всичко 22692 

под трудоспособна възраст 8606 

Трудоспособна възраст 8519 

над трудоспособна възраст 5567 

Всичко 22692 

            Демографските процеси в района се характеризират с 

намаляване на раждаемостта и стареене на населението и 

засилена миграция към големите градове и чужбина, в още по–

голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. 

Икономически активното население в община Исперих е 9113 души. 

Това представлява 39% от цялото население  в района и 100% от 

това  в работоспособна възраст. 

             РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2017 г. на 

територията на община Исперих е 17 %. Сравнено с края на 

предходния отчетен период, когато равнището на безработица е 

18,3%  то бележи намаление с 1,4 пункта, което е ясен 

показател за тенденция към отслабване натиска върху равнището 

на безработица и намаляване броя на регистрираните безработни 

лица. Запазва се високото равнище на безработица в района, 

което продължава да е значително над средното за страната.  

В края на анализирания период нивото на безработица за 

страната е 7,07%. През отчетния период се запазва тенденцията 

на преобладаваща женска безработица. Към 31.12.2017г. броят на 

жените възлиза на 510- 52 % от всички регистрирани. 

Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 

71,2 % спрямо общия брой на регистрираните жени, тези с 

основно и по – ниско образование са  67,6 % от групата. 

Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца 

до 3 годишна възраст, самотни родители, лица от социални 

заведения и освободени от МЛС) са  77 – 3,6 % от всичко 

регистрирани, сред тях 50 – 64,9 % са жени /спрямо общия брой 

лица от рисковите групи/. 



        Относителният дял на младежите  до 29 години е 11,2% 

/152 лица/ от всичко регистрирани, при 182  за същия период на 

2016г. Младежката безработица, в рамките на региона на ДБТ 

запазва своята специфика, която не се променя поради:  липса 

на професионална квалификация, нисък образователен ценз и 

концентрация предимно в селата. Трудовата реализация на тази 

група за отчетния период е сравнително добра – 382 лица – 

25,6% от всички постъпили на работа през периода са младежи до 

29г., при 30,5% за същия период на 2016г., отбелязва се 

сравнително запазване на ръста, при наблюдаван закономерен 

спад, което е показател за продължаващия процес на търсене на 

безработни лица от групата  на трудовия пазар и сравнително 

добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, 

която е с по-благоприятни позиции спрямо останалите рискови 

групи по показател: «брой безработни - започнали работа».            

          Задържането на високия относителен дял на 

регистрираните от възрастовите групи над 45 години в рамките 

на 1421 – 56,8% от общия брой регистрирани, води до трайна 

безработица и формиране на основен потенциал за включване в 

национални и други програми за заетост.              

            Динамиката в броя на регистрираните с работнически 

професии и без специалност продължава да се определя от 

сезонния характер на заетостта, която е водеща за района. За 

периода  продължава да е водещ първичния пазар. Продължава 

успешно да се прилага програмата за лични асистенти , по схема 

на ОПРЧР , Проект «Нови възможности за грижа ». През периода 

се работи по сключените договори за заетост и обучение по 

схема  «Подкрепа за заетост», както и по  новата схема 

«Младежка заетост». Продължаващото действие на икономическата 

криза и съпътстващите я признаци оказват влияние за намаляване 

броя на заетите и освобождаване на част от заетите, от всички 

отрасли, основно от търговията и услугите, процес който ще 

продължи  с повишаваща се интензивност и през следващите 

месеци  на 2017г. с променливи амплитудни стойности. 

            Към 31.12.2017 г. се запазва наблюдаваната 

тенденция към намаление броя на лицата от групата без 

квалификация в абсолютни стойности, което потвърждава 

устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на 

пазара на труда, в сегмента на трудовата им реализация.    

             ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2017 г. е 

общо 1886 (в т. ч. новорегистрирани 1808 и 78 с възстановена 

регистрация), при 2309 за същия период на 2016г. Налице е 

намаление от 423 лица, като абсолютен отрицателен  прираст с 

характерен понижаващ се темп.    

            • Най-голям брой лица са освободени и регистрирани 

в Бюрото по труда от Сектор „Услуги” –  815 /45,1%/,  от 

отрасъл „Държавно управление” – 465 (25,7%), следван от 

отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 179 (9,9%).  

• Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” – 227 /12,6%/, 

отрасъл “Преработваща промишленост” – 169 –9,4 %/.  



• Следват групите на лицата с прекратени трудови 

правоотношения по инициатива на работодателите от Сектор 

„Аграрен”–243 /13,4%/, включващ селско и горско стопанство, 

лов и риболов. 

            През отчетния период 2064 безработни лица са 

постъпили на работа, при 2696 за същия период на 2016г. 

            Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1422 на 

работа при  1497  за същия период на 2016г. 

            Спрямо аналогичния период на предходната година се 

наблюдава намаление на общо обявените в ДБТ СРМ със 123 

(11,4%). Въпреки продължаващия процес на затихваща рецесия, 

местния пазар е със запазени относителни стойности и показва 

стабилност и дори ръст в обявените работни места основно на 

първичния пазар в сектора на шивашката промишленост и селското 

стопанство. За разлика от предишните периоди не оказват 

съществено влияние действащите схеми по ОП «РЧР», основно  

схема «Обучение и заетост на младите хора», както и по схема 

«Обучение и заетост». С най-голяма тежест по отношение на 

заетост за периода и за следващият период ще бъде първичния 

пазар и с различна амплитуда, в положителни стойности ще се 

прилагат новите схеми по ОП «РЧР 2014-2020» и други програми 

за заетост, заложени в НПДЗ 2017г..  

            Тази тенденция ще се запази и в бъдещите месеци. 

Продължава да се наблюдава стабилност на заетите, въпреки че 

една част от тях са освободени във връзка с временни 

затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци 

отново на работа.Това определя по-малкия брой на търсене на 

допълнителна работна ръка. През периода се забелязва 

повишаване на  регистрираните, но това не оказва съществено 

влияние при подбора на квалифицирани работници. Запазеният 

висок процент от регистрираните с нисък образователен ценз и 

липса на професионални умения е пречка и за включването им в 

подходящи форми за обучение и устройването им на пазара на 

труда. 

           Крупни работодатели от сезонния бранш за периода 

със завоювани традиции са земеделски фирми в лицето на: 

„Агротайм” ЕООД, «Караджа ФАГ» ООД, ЕТ “Салимет” с.Делчево, 

водещите земеделски кооперации: ЗПК “Хан Аспарух” гр.Исперих, 

Кооперация “Агротида” и др. с доказан потенциал, фирми от 

строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , «Пашев и син» 

ООД. 

         Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези 

фирми стоят стабилно на пазара и развиват дейност. През 

периода няма новорегистрирани крупни работодатели, които да 

развиват дейност на местния пазар на труда и да оказват 

влияние върху него.  

         Обявените свободни работни места само на първичния 

трудов пазар (без тези по програми и мерки за заетост) през 



анализирания период на 2017г. са 692, при 752 за същия период 

на 2016г.  

         Спрямо аналогичния период на 2016г. се наблюдава 

намаляване с 60 места (8 %). Относителният им дял в общата 

съвкупност на обявените в БТ СРМ е 72,1% при 69,4%  за 2016г. 

Заявени СРМ през  2017г.         

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                   

                                                                         

 

Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2017г. 

    Фирми,предприятия обявили 

над 5 СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ЕООД «Агротайм » гр.Исперих 64 частна селскостопански 

работници 

 «ПИЛКО»гр.Разград 60 частна шивачки 

«Семела» ООД гр.Исперих 21 частна шивачки 

ЕТ «Салимет» с.Делчево 17 частна механизатори 

«Ейч АР ЕС Стафинг България» 

гр.Пловдив 

40 частна Машинен оператор 

Община Самуил 101 общинска Лични асистенти 

 

Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч механизатори; 

Показатели I 

 

II III IV V VI VI

I 

VIII IX X XI XI

I 

Общо 

Заявени СРМ 171 83 60 80 149 10

3 

12

7 

173 83 40 25 28 960 

На първичен пазар 27 30 60 79 110 90 25 147 70 20 18 16 692 

По насърчителни 

мерки 

0 0 0 0 3 0 0 3 0 7 1 0 14 

Програми за заетост 0 9 26 1 36 13 10

2 

23 13 13 6 12 223 

В т.ч.ОП РЧР 0 0 0 1 1 11 10

1 

22 4 6 6 12 254 



- шивачки 

- машинни оператори; 

-     лични асистенти. 

       Обявените свободни работни места на вторичния трудов 

пазар (по програми и мерки за заетост) през анализирания 

период са 254. За същия период на миналата година техният брой 

е 331, налице е намаление със 77 СРМ. Делът им възлиза на 

23,3% от общия брой обявени СРМ, при  30,6% за същия период на 

предходната година, което показва тенденция за периода на 

намаление делът на обявените места на вторичния пазар.  

       По форма на продължителност на трудовия договор, 

основно заявените СРМ са със срочен характер.  

  1.  Активна политика по заетостта                                                                                                                                                             

1. Посреднически  услуги по заетостта през  2017г.  

   

Работа с работодател 

       Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 

645 фирми, /при 638 за периода на 2016г/. 

       Новокартотекирани са 4 работодатели  за периода на 

2017г. 

       В резултат на дейността са осъществени контакти с 

работодателите, развиващи дейност на  територията на ДБТ и 

усилията са насочени на обявените работни места да се подберат 

подходящи безработни лица. 

Специалисти 

период 

Контакти с работодатели Срещи с 

безработн

и 
Във фирмите в БТ Общо 

ПУЗ I- XII  2017г. 445 224 669 25191 

ПУЗ I- IX 2016г. 340 214 554 16015 

Изменение:             + 105          +10           -  115 + 9176 

 

Работа с ТРЛ 

     Постъпилите на работа лица общо са 1422. През същия период 

на 2016г. са постъпили на работа 1497 лица. В сравнение с този 

период е налице намаление със 75 души (5 %).   

          

    От тях:               -    на първичния пазар -  1061 



                                 -     по програми за заетост - 345 

      -    по мерки за заетост - 16 

 

        Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е 1422 

и съставлява 100% от постъпилите на работа общо през анализирания период.  
        През аналогичния период на 2016г. относителният дял на 

устроените със съдействието на ДБТ от всички постъпили на 

работа е 100%, определено на база 1497 устроени, т.е. налице е 

запазване и повишаване ефективността на трудовото 

посредничество и активност при разкриване и усвояването на 

работните места, в т.ч. алтернативни. 

    Проведени трудови борси през отчетния период. 

     Към 31.12.2017г. е проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-Исперих и 3 

дни на работодателя. 

   -   Резултати от международни договори за обмен- износ на работна сила. 

       През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за 

обмен на работна сила. 

 -   Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската 

мрежа за заетост EURES . 

       Към 31.12.2017г. има 294 консултирани лица по подадени заявки в европейската 

мрежа за заетост 

 

  2. Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

2.1. Професионално ориентиране 
 

       През  2017 г. 301 търсещи работа лица са получили 

индивидуално професионално информиране и консултиране. В 

групови форми за професионално ориентиране за периода на 2017 

г. са включени 360 лица и 173 са получили услуга в Ателие за 

работа. 

2.2. Обучение на възрастни  

 В обучение за възрастни през периода на 2017г. са включени 61  безработни 

лица, 123 са завършили започнало обучение. 

 

3. Мерки за заетост и обучение 

    3.1. Мерки за стимулиране на безработните лица. 

    Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост 

/чл.47 от ЗНЗ/. 

       През  периода на 2017г. в  «Дирекция Бюро по труда» 

гр.Исперих  има 1 сключен договор и едно безработно лице е 

започнало собствен бизнес.   



    Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост 

/чл.49 от ЗНЗ/. 

       През деветмесечието на 2017г. в  «Дирекция Бюро по 

труда» гр.Исперих няма  сключени договори за развиване на 

самостоятелна стопанска дейност. 

    3.2. Мерки за стимулиране на работодателите.      

    Насърчителни мерки за работодателите. 

    Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29 

годишна възраст на пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и 

младежи до 29 годишна възраст с трайни увреждания, вкл. 

военноинвалиди, касто и младежи от социални заведения /чл.36/2  

от ЗНЗ/. 

       По чл.36ал.1 от ЗНЗ през периода на  2017г. има 

действащи 10 договора с 11 работни места. При  проведените 

през 2017г.  процедури  са  новосключени  3 договора за 4 

работни места и 4 безработни лица са включении в заетост..  

     По чл.36ал.2 от ЗНЗ през деветмесечието на 2017 г. няма 

движение, поради липса на бенефициенти.  

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица 

за придобиване на професионална квалификацияи/илистажуване на 

безработни младежи до 29 години /чл.41 от ЗНЗ/. 

       По чл.41 от ЗНЗ през периода на 2017г. няма сключени 

договори.. 

       По чл.41 а от ЗНЗ през периода на 2017г.  няма сключени 

договори. 

    Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за 

придобиване на професионална квалификация чрез стажуване и/или 

чиракуване /чл.46/. 

      По чл.46 от ЗНЗ през анализирания период на 2017 г. няма 

сключени договори. 

     За първите пет наети в микропредприятие / чл.50 от ЗНЗ/. 

       По чл.50 от ЗНЗ 2017г. има сключен 1  договор с 1 работно 
място. Действащи са  два  договора и 3 лица са включении в 

заетост. 

     Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с 

непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, 

безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 

50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/ 

       По чл.51 ал.1 от ЗНЗ през  2017г. са сключени 2  нови 

договори , разкрити 2 нови работни места и 2 безработни лица 

са включении в заетост .  

      Насърчаване на работодателите да разкриват работни места 

за наемане на безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 

от ЗНЗ/ 



      По чл.51 ал.2 от ЗНЗ през  2017г. са сключени 3 нови 

договори , разкрити 4 нови работни места и 4 безработни лица 

са включении в заетост . 

      За лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 

52/ 

       През 2017 г. няма  сключени  договори. 

       Насърчаване на работодатели да наемат безработни 

самотни майки или майки с деца до 3 годишна възраст  (чл.53 от 

ЗНЗ) и майки с деца  от 3 до 5 годишна възраст  / чл.53а от 

ЗНЗ/. 

       По чл.53а  от ЗНЗ за  периода на 2017г. има 1  сключен 

договор. Действащи към момента са   4 договора с  обявени 4 

работни  места и 4 безработни лица са включении в заетост. 

       Насърчаване на работодатели да наемат безработни 

изтърпели наказание “лишаване от свобода”  (чл.55 от ЗНЗ). 

       По чл.55 от ЗНЗ няма движение за  деветмесечието на 2017г.  

      Насърчаване на работодателите да наемат лица, за 

чиракуване и обучаване от наставник /чл.55г/. 

        По чл.55г. няма движение за 2017г.  

      Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени 

над 50 и мъже над 55 години  (чл.55а от ЗНЗ). 

       По чл.55а от ЗНЗ  за  периода на 2017 г. няма сключени 

договори. Действащи през 2017г.  са  7 договора с  обявени 7 

работни места. 

     Насърчаване на работодатели да наемат продължително 

безработнилица (чл.55в от ЗНЗ). 

              По чл.55в от ЗНЗ  за  периода на 2017 г. има  

сключен  1 договор. Действащи през годината са 2  договора с  

обявени 2 работни места. 

     Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен 

организиран транспорт на наетите работници и служители (чл 57а 

от ЗНЗ). 

       През анализирания период на 2017г. няма движение по 

мярката.  

     Наблюдава се засилващ се  интерес към чл.51/1 и 51/2  за 

едногодишна заетост, макар и субсидирането да е на 50% и 

съответно на  75 %  със заетост без последващ ангажимент  за 

работодателя. 

 4. Програми за заетост и обучение   

    Програма „АХУ” 



        За периода на 2017 година са сключени 2 договора: 1 с 

ДСП в община Исперих и 1 с ДСП в община Самуил с разкриване 

общо на 32 СРМ, 35 безработни лица са включени в заетост като 

лични асистенти.  

       Национална програма „За заетост и професионално обучение на хора с трайни 

увреждания”. 

       През 2017 година  работят  13 лица.  Сключени са 5 /пет/ нови договора  и пет  

безработни лица са  започнали  работа.  

      Програма "Старт на кариерата" 

      През 2017г. са действащи 5 договора с Община Исперих, Община Самуил, ОД 

Земеделие, ДСП Исперих, АЗ -ДБТ Исперих и 9 младежи  са постъпили на работа на 

новоразкритите  9 работни места.  

      Национална програма "Активиране на неактивни лица" 

        През 2017г.  са активни 2 договора, сключени през 2015г.: с Община Исперих  с  1 

работно място за младежки медиатор и при работодател АЗ с месторабота ДБТ 

Исперих - 1 работно място за  ромски медиатор. През 2017 само един младеж е  работил 

като младежки медиатор.  

        Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

 

        През 2017г.  са активни 15 договора – 9 на работодатели от частния сектор и 5 на 

работодатели от публичния сектор. Новосключени през годината са 7 договора – 4  с 

работодатели от частния сектор и 3 с  работодатели от публичния сектор. 8 безработни 

лица са започнали работа.  

       Национална програма "Помощ за пенсиониране" 

       През 2017 година са новосключени 5 договора  с работодатели и 6 безработни лица 

са включени в заетост.  

       Изразходвани средства по програми са 340 519,00 лв. или 

99,64 % от плана. Усвоените натури са 112, което е  140,8%  

изпълнение на  плана  за 2017г.  

       5.Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

       Схема „Младежка заетост” 

През 2017г. по схемата са приети 9 заявки за 13 работни 

места, сключени 3 договора и 3 са започнали работа, като има 

откази за 4 работни места поради липса на подходящи кандидати. 

        Схема “Обучение и заетост на младите хора”  

        По  етап 2, са приети 10 заявки за 35 работни места, като 31 от тях преминали обучение по кк4 – 10 лица  и по  пк – 21 лица. 

Сключени са 9 договора за 29 лица включени в заетост .      По етап 3 /март 2017г./ са приети 20 заявки за 104 работни места. 

Подали документи за допустимост са 16 работодатели за 97 работни места. Сключени са 12 договори за започнали работа 89 лица. 

         Схема «Обучение и заетост ” 

         По фаза 3 са сключени 3 договора за 12 работни места. По фаза 4 са приети 11 заявки за 31 работни места. Сключени са 11 

договора за 26 работни места, като 26 лица са преминали обучение: за кк4 -19 и пк – 7 лица и са започнали работа през четвъртото 

тримесечие. 

          

           Проект „Ваучери за заети лица” 



  По проекта  са приети и одобрени 17 заявления за обучения, издадени са 7 ваучера, сформиран е 1 курс от 4 лица и 3 
лица са насочени към доставчици на обучение в гр. Разград. 

Проект “Родители в заетост” 

  Подадени 11 заявления от родители и 12 от безработни лица за детегледачи. Одобрени са 6 заявления от родители и 12 

за детегледачи.   

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския 

план за развитие 2014-2020    

И през 2017 г. водеща в изпълнението на ОПР беше новата визия – Инвестиции, 

Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, Идентичност и Хармоничност 

(ИСПЕРИХ). Тя обобщава бъдещото състояние на община Исперих като място с равни 

социални възможности, място за икономически дейности и за индивидуална изява, 

вдъхновена от духовните и културни ценности на местната общност.  

 Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за 

бъдещето на общината се свежда до: 

1. Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленските структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване 

на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за 

трудова заетост; 

2. Изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

3. Подобряване на здравния и социалния статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда; 

4. Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и 

здравеопазване; развитие на културна и спортна дейност, разширяване на 

възможностите за отдих и развлечения; 

5. Утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и 

ефективен туристически бизнес; 

6. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното 

самоуправление и в обществения живот 

      Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са 

насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от Общинския план 

за развитие: 

      Стратегическа цел 1  - Икономически растеж, основан на допълващи се 

дейности и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна 

връзка между образование и бизнес. 

      Стратегическа цел 2  - Висока популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културно наследство 

      Стратегическа цел 3  - Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени 

с 

качествени публични услуги и добро управление 

      Стратегическа цел 4 – Засилена роля на инициатор на междуобщинско 

сътрудничество и продукти 

      Шестте приоритетни области, заедно с тяхното съдържание, са 

необходимите условия за постигане на стратегическите цели и визията за община 

Исперих. Всяка приоритетна област съсредоточава нужните мерки, които трябва да 

бъдат предприети с предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на 

местното развитие. Приоритетните области дават отговор на въпроса какво трябва да се 

направи. 



     Приоритетните области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия 

програмен период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно 

обвързани и подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на 

повече от една цел. Приоритетните области са съчетание от прецизно формулирани 

мерки, разкриващи какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Различните 

мерки в една или повече различни области са тематично свързани, за да се осигури по-

голяма ефективност и синергия между очакваните от осъществяването им резултати. 

Мерките са отворени и следва да се конкретизират с допълнителни проекти през целия 

следващ програмен период. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с 

дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Мерките следва да 

насочват и всички останали инициативи в общината до 2020 г. 

        

      Приоритетна област 1. Фокуси на растеж 

      В рамките на приоритетната област се поставя акцент върху усвояването на 

предимството от локацията и осигуряването на предварителните предпоставки за 

икономическо развитие – инфраструктурни подобрения и осигуряване на 

привлекателни складови и производствени терени. Приоритетната област е пряко 

свързана с мерките от обхвата на област Ресурси и продукция, която предоставя 

механизми за развитие на сектор индустрия. Аналогична е връзката с област 

Наследство и туризъм, формулираща интервенциите свързани с туристическия отрасъл. 

      Пълното усвояване потенциала на представения фокус включва и подобряване 

на градската среда и градския дизайн. Те са необходими за повишаване 

привлекателността и притегателността на общинските градове и поддържането на 

благоприятни демографски параметри – задължителни изисквания за постигането на 

реален растеж. 

     Стратегически важните локация и инфраструктури са определящи фактори за 

развитие. Те са свързани както с предпоставките за икономически растеж 

(високообразовани кадри и иновации), така и с привлекателността на община Исперих 

за образование, работа и живот. 

              През отчетния период в общината започна реализирането на няколко значими 

проекти, финансирани, както  с европейски средства, така и по Национална програма за 

енергийна ефективност  с фокус към подобряване на градската среда и градския дизайн. 

Осъществени са и ремонтни дейности със средства от републиканския бюджет и 

собствени бюджетни средства. 

             

1. Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа 

 През м. октомври 2017 г. е подписан договор за възстановяване на банкети на 

общински път RAZ 3046/III-2305/ Исперих-Вазово на стойност 36 000 лв. с ДДС, 

като средствата са осигурени от републиканския бюджет  

 

2. Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд, като училища, 

детски ясли и градини, общинска администрация и др. 

 

 По Национална програма за енергийна ефективност  през м. ноември 2017 г. в 

Община Исперих  започна  санирането на нови два блока - бл.4 и бл.7 на ж.к. 

„Васил Априлов“ с общо 108 апартамента на стойност, съответно за бл. 4 – 



854 800 лв. с ДДС и за бл. 7 – 848 526 лв. с ДДС. Сключени са още 14 

тристранни договора, за които към момента все още няма осигурено 

финансиране. С готови документи са още три блока, но без сключени 

тристранни споразумения.  

 На 9.12.2016 г. Община Исперих подписа договор с Управляващия орган на ОП 

„Региони в растеж 2014-2020“ за реализирането на проект „Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на ПГСС „Хан Аспарух“, гр.Исперих на стойност 

1 298 457,73 лв., като изпълнението му започна през 2017 г.  и ще приключи до 

декември 2018 г. Вече са изпълнени голяма част от строително-ремонтните 

работи по сградата на ПГСС „Хан Аспарух“ 

 През месец октомври 2016 г. беше внесен в ДФ „Земеделие“  проект по 

подмярка 7.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 

ремонт и мерки за енергийна ефективност на две от крилата на читалищната 

сграда (източно и южно), в които се помещават библиотеката, музейната 

експозиция и ритуалната зала на стойност 386694,70 лв. В края на 2017 г. 

проектът беше одобрен, а договорът подписан на 30.01.2018 г.  

 През м.декември 2017 г. след проведена обществена поръчка е сключен договор 

за проектиране и строителство – основен ремонт на покрив и трети етаж на БКС, 

гр. Исперих на стойност 62 400 лв. с ДДС. Финансирането е осигурено както от 

републиканския бюджет (32 400 лв.), така и от собствени бюджетни средства 

(30 000 лв.) 

 Със средства от републиканския бюджет е финансиран ремонт на вътрешна 

газова инсталация на ОУ „Хр. Ботев“, гр. Исперих (9352 лв.) и е закупен 

отоплителен калорифер за зрителна зала на НЧ „Съзнание“, гр. Исперих (29 634 

лв.)  ;   

 

3. Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на общината и в гр. 

Исперих  

 През 2017 г. със средства, осигурени от републиканския бюджет  беше направен 

текущ и основен ремонт на: 

- Ул. „Хр.Ясенов“, ул. „Д. Полянов“ и ул. „Хр.Ботев“ в гр. Исперих 

            През 2018 г. общината ще има готовност да кандидатства с проекти за 

изграждане на зони за отдих и спорт в гр. Исперих и населените места на общината. 

Средства за такъв тип проекти са предвидени в новата Стратегия за местно развитие на 

МИГ Исперих. Подготвени са и проекти за рехабилитация на улици в гр. Исперих, 

обновяване на централна градска част и прилагане на мерки за енергийна ефективност 

на двете сгради на общинска администрация, с които ще се кандидатства по подмярка 

7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Възложено е проектиране и 

за изграждане на Общностен център в кв.Запад, за обновяване на Общинския пазар и 



градския стадион като с готовите проекти ще се кандидатства по мярка 7.4 от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих. 

 

  Приоритетна област 2. Села и периферни територии 

  Предвидените мерки са формулирани съобразно идеята за съхраняване и 

стабилизиране на селата от общината. Необходимо е паралелното подсилване на по-

големите и значими от тях, докато се предприемат мерки за преустановяване 

тенденциите за обезлюдяване на малките. Това изисква два различни подхода към двата 

типа села в общината. 

 Общите мерки са свързани със стимулиране на партньорствата и търсене на 

алтернатива за финансиране и на проекти за развитието на селата, включително и за 

съвместно развитие на групи от тях.  

• През 2017 г. със средства, осигурени от републиканския бюджет (219 764 лв.) и 

собствени бюджетни средства (30 534 лв.) беше направен текущ и основен ремонт на: 

- Ул. „Гео Милев“, с. Китанчево; 

- Ул. „Дунав“, с.Белинци 

- Ул. „Бузлуджа“ и ул. „Шипка“, с.Делчево; 

- Ул. „Васил Левски“, ул. „8-ми март“, с. Подайва; 

- Ул. „Освобождение“, с. Лъвино; 

- Ул.“Вит“ и ул. „Н.Й.Вапцаров“, с. Малък Поровец; 

- Ул. „Димитър Полянов“, с.Старо селище; 

- Ул. „Ал.Стамболийски“, с.Тодорово; 

Жителите на село Къпиновци  вече се наслаждават на новоизградената зона за 

отдих и развлечение на общински  терен.. 

С финансовата помощ на ПУДООС в рамките на Национална кампания „За чиста 

околна среда – 2016 г.“, Кметство Къпиновци реализира проект на стойност 9 395,00  лв 

. Теренът обект на проектното предложение е почистен и озеленен, като са засадени 

многогодишни растения и поставени кошчета за отпадъци . По проекта е изградена 

градинска беседка  и детски кът за игра  и са доставени и монтирани  детски 

съоръжения за игра – катерушка , пързалка, люлка , люлка везна , пясъчник и дървени 

паркови пейки  

Привлекателното място вече е не само радост за децата, но и насърчава 

родителите да прекарват по-голяма част от времето си на открито сред природата . 

По проекта на Основно училище ,,Христо Ботев”, с. Лудогорци  на стойност 5 

000,00 лв  е озеленен вътрешния двор на училището, поставени са  пейки и кошчета за 

отпадъци и са закупени учебни пособия . 

ДГ,,Детелина“ с.Делчево получи финансиране от ПУДООС на стойност 4 692,20 

лв. 

С получените средства се промени облика на двора в детска градина  ,,Детелина “ 

с.Делчево като се изгради детска площадка, където бяха пресъздадени кътове от гората 

и природата за по малките . 

През 2018-2019 г. общината ще има готовност да кандидатства с повече проекти 

за изграждане на зони за отдих и спорт в населените места на общината. Средства за 

такъв тип проекти са предвидени в новата Стратегия за  водено от общностите местно 

развитие на МИГ Исперих.. 

 

Приоритетна област 3. Равни възможности 

Приобщаващият растеж е един от трите приоритета на стратегията „Европа 2020”. 

Неговата същност е осигуряването на равни възможности за различните социални 



групи и потребности, подкрепени от качествени и достъпни здравеопазване, социални 

услуги и подпомагане. Включването на различните групи в социалния и икономическия 

живот е допълнителен стимул за растеж на местните общности. Община Исперих се 

отличава със своята активно прилагана политика и значителен брой успешни проекти, 

ориентирани към социалната сфера. Възможните подобрения са свързани с 

разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги. Добре 

функциониращите мрежи между институциите и неправителствените структури са 

мощен инструмент за разнообразие и по-голяма достъпност на предоставяните услуги 

за населението и специфичните услуги в общността. 

 

I. Социални услуги 

           Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в 

подкрепа на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение. Съгласно 

разработения  Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на 

Община Исперих е планиране, развиване и предоставяне на качествени социални 

услуги 

През 2017 г. на територията на Община Исперих  продължават да функционират  

Дом за деца лишени от родителска грижа  „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се 

предоставят социални услуги , съгласно чл. 36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:  

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността. Капацитетът на 

услугата през първото полугодие на 2017 г. бе 12 младежи и девойки, считано от 

01.07.2017г. бе намален на 8 потребителя. Доставчик на услугата е Община Исперих. 

Управлението на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното 

управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален работник-екипен 

ръководител. 

  Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

 Младежи и девойки на и над 15-годишна възраст до 18 год, с дълъг 

институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция 

в семейна или близка до семейната среда; 

 Младежи и девойки от общността, които са на и над 15 годишна възраст до 18 год, 

но поради една или друга причина се налага да ползват социална услуга от 

резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната 

среда. 

Услугата ПЖ е комплекс от дейности, насочени към: 



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

напускане на институцията;  

2. Подготовка  за професионална и житейска реализация; 

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

4. Превенция на настаняване в институция; 

5. Реинтеграция в семейна среда. 

 

През 2017 г. в услуга Преходно жилище се работи по 10 случая. В 9 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.   

      През 2017 г. Преходно жилище са напуснали 5 младежи, като причина за 

напускането  на четири от тях е  навършване на пълнолетие. Единият затворен случай е 

на младеж, напуснал поради сключване на граждански брак. В четири от случаите 

младежите  се върнаха в биологичните си семейства, а един води самостоятелен живот.  

До месец декември 2017 г. в услугата  работи екип от 4 социални работници. 

При необходимост потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в 

КСУДС „Лудогорие”. 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с капацитет 40 

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.  

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. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. 

  

През 2017 г. Центърът за обществена подкрепа към КСУДС ”Лудогорие” гр. 

Исперих работи по следните направления: 

 Подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение; 

 Психологическа подкрепа; 

 Деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани институции; 

 Превенция на отпадане от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 Превенция на изоставянето; 

 Оценка на родителския капацитет; 

 Оценка на риска; 

 Логопедични услуги. 



 

През 2017 г. услугите на ЦОП са ползвали 105 потребители. 

За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен екип, състоящ се двама социални 

работника, педагог и двама психолога. В екипа има и логопед на граждански договор. 

 

 

      ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

        
      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТ/ е социална 

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

деца, изведени от семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с 

индивидуалните  потребности  на децата и насочени към развиване на социална 

компетентност и подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, 

развиване на способности за организиране на свободното време, професионално 

ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното 

семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид приетата Визия 

за деинституционализация в България и предстоящото закриване на ДДЛРГ в страната, 

се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 01.10.2017 г. с Решение 

на Общински съвет и Заповед РД01-0750/ 26.06.2017 г. на Изпълнителния директор на 

АСП, услугата  ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 на 15 потребителя. От 

01.07.2017 г, след настъпили промени в наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва 

само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да 

бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи 

братя или сестри. В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска 

продължаване ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, до 

завършване на средното образование. 

През 2017г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция “Социално подпомагане“ са 12.  

           В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

            Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител.  

  

      ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 

 

      Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга-

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

изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се 

предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на 

децата, насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за 

самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за 

организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение, 

възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство  и формиране на 



собствена идентичност. Със Заповед №РД01-0749/ 26.06.2017 г. на Изпълнителния 

директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 01.10.2017 г. от 12 на 15 

деца. 

      От 01.07.2017 г. със настъпили промени  услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник - екипен ръководител   

В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТ за деца без увреждания -2 се състои 

от 4 социални работници, с необходимата професионална квалификация за работа с 

деца, 1 психолог и 1 домашен помощник.  

 

         През 2017 г. в гр. Исперих се предоставя и услугата Дневен център за деца 

и/ или младежи с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014 г. по 

проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални 

услуги в Община Исперих“, финансиран със средства по  ОП "Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито 

едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността” . 

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

предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и 

техните семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания и потребители от 

общността. 

 

 През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с капацитет 14 места. Тя 

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

предоставяне на социални услуги в Община Исперих", финансиран със средства по ОП 

"Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.  „Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 

„Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в 

общността” .  

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

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна  нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в 

съответствие със законовоопределените критерии и стандарти. 

               Предоставянето на двете услуги стана възможно след реализирането на 

Проект "Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в 

риск на територията на община Исперих - Център за настаняване от семеен тип  и 

Дневен център за деца с увреждания" на стойност 1 091 659,20 лв. по мярка 321 

“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на ПРСР 2007-

2013г. Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот  на 

деца и младежи  от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на 

достъпа им до алтернативни грижи и услуги в среда,  близка до семейната и в 

общността на територията на община Исперих. 



   

   От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”- 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”  със сключено  партньорско 

споразумение между Община Исперих  и  Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016 г. е подписан  Анекс към партньорското споразумение за 

въвеждане на нов областен модел, спрямо който остава един социален работник. 

Същият работи с приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2017 г. на територията на Община Исперих са утвърдени две нови 

Професионални приемни семейства, с които общия брой действащи семейства достига 

16.  

През 2017 г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Към месец декември 2017 г. действащите семейства остават 15 с 

настанени при тях общо – 16 деца.  

Общият брой преминали през приемната грижа деца за 2017 г. са 22. 

 

        Домашен социален патронаж в гр. Исперих предоставя социалните 

услуги, които се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални 

услуги са: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 

 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и 

занимания в дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със 

средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на ТЕЛК; 

 Други. 

През 2017 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 273 лица при 

капацитет 500. ДСП – Исперих през 2017 г. предоставя услугата доставка на храна в 

град Исперих и селата с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Духовец, с. Белинци, с. 

Средоселци и с. Китанчево. 

 

 През отчетния период Община Исперих реализира и дейности по операция 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002, финансирана по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“, Фонд за 

Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица. Услугата от месец май 2017 г. е 

с увеличен капацитет от 90 потребители на 140.  

През 2017 г. услугата е предоставена на 157 лица. 

 На 21.07.2017 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Исперих 

се сключи Договор № РД04-120 за изпълнение на проект „Модернизиране на 

кухненското оборудване  и обзавеждане на Домaшен социален патронаж в гр. 



Исперих“. Средствата,  отпуснати от Фонд „Социална закрила“  са в размер на 22 

026.60 лв., като има и собствено участие в размер на 2447.40 лв.  

 

 През 2017 г. продължи изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.002-0158 – 

С001 „Алтернатива за независим живот“ по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

Проектът се реализира за период от 21 месеца на обща стойност 500 000 лв. 

 

По проекта беше създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване в общността или в домашна среда", към който са назначени 50 

лични асистенти и 20 домашни помощници, които  предоставят социална услуга в 

общността на потребители от целевата група в домашна среда.  

Към създадения Център за почасово предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда бяха назначени експерти - 1 психолог, 1 

социален работник и един медицински специалист - почасово, които оказваха 

психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия на персонала 

предоставящ социални услуги. 

 

           След приключване на Проект BG05M9OP001-2.002-0158 – С001 

„Алтернатива за независим живот“ по Процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на 31.10.2017 

г., Община Исперих продължи предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ 

и „Домашен помощник“ по сключено Споразумение № ФС 01-0231/ 23.10.2017 г., 

между Агенция за социално подпомагане и Община Исперих, във връзка с 

Постановление № 137/ 05.07.2017 г. на Министерския съвет в периода от 01.11.2017 

г. до 31.12.2017 г. Усвоените средства при изпълнение на Споразумението са 51 659 лв. 

 

         Община Исперих реализира в периода от 01.09.2017 г. до 01.03.2018 г. Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 3, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

 По проекта бяха включени 50  младежи до 29 год. на длъжност „Общ работник“ в 

22 населени места на територията на Община Исперих.  

 Обща стойност на проекта: 169 270,80 лв. 

 

          В период от 01.11.2017 г. до 02.05.2018 г. Община Исперих реализира Проект 

BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора” Етап 2, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка 

заетост.  

  По проекта бяха включени 6  младежи до 29 год. на длъжност „Портиер“.  

 Обща стойност на проекта: 32 750,16 лв. 

 

          От 01.06.2017г. до 01.09.2017г. на територията на Община Исперих се 

реализира и Проект „Шанс за работа - 2017“, който цели намаляване на хората в риск 

от трайна изолация и социално изключване и повишаване на заетостта чрез 

осигуряване на качествена работна сила. По проекта бяха назначени 13 лица на 



длъжност „Работник озеленяване“, от които 3 лица са финансирани от Агенцията по 

заетост, а останалите 10 от Община Исперих. 

 Обща стойност на проекта: 4 912,56 лв. 

 

 От 17.10.2016 г до 31.03.2017 г. Община Исперих изпълнява Регионална 

програма за заетост, по която са назначени 14 лица на 8 часов работен ден за период 

от 5,5 месеца на длъжност „общ работник“, които работят по утвърден график и 

разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на 

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

   Общата стойност на програмата е 40 451 лв. 

 

 В периода от 15.05.2017 г до 14.11.2017 г. Община Исперих изпълнява 

Регионална програма за заетост, по която са назначени 9 лица на 8 часов работен ден 

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

и разпределение в съответствие с природо – климатичните условия.  

Дейностите по Програмата са насочени към подобряване състоянието на 

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

   Общата стойност на програмата е 29 475,14 лв. 

 

  През 2017 г. по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания” в Общинска администрация – Исперих продължиха трудовата си заетост  

две лица. 

Общата стойност на програмата е 24 448,14 лв. 

 

        В периода от 02.02.2017 г.  до 19.11.2017 г. по Национална програма „Старт 

на кариерата” в Общинска администрация – Исперих са назначени 2 лица за срок 

от 9 месеца. 
            Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване 

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

цел улесняване на прехода между образование и заетост. 

           Обект на Програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, 

които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите 

„Бюро по труда”. 

Общата стойност на програмата е 11 747,34 лв. 

 

 През 2017 г. по Национална програма „Активиране на неактивни лица” в 

Общинска администрация – Исперих продължи трудовата си заетост  едно лице, 

назначено на  длъжност „Младши специалист, младежки медиатор”  от 07.05.2015 г. до 

31.12.2020 г. 

Общата стойност на програмата е 47 204,13 лв. 

 

 На 20.09.2017 г. стартира изпълнението на Национална програма Национална 

програма „Помощ за пенсиониране” за период от две години до 20.09.2019 г., като 

целта  й е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни 

лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ. По програмата е 

назначено едно лице. 

Общата стойност на програмата е 13 100 лв. 

 



            Община Исперих има много добре развити социални услуги за деца и младежи, 

но все още не предлага достатъчно такива за възрастни хора. Имайки предвид това 

ръководството на общината възложи проектиране за изграждане на Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора в сградата на бившето общежитие в гр. Исперих. 

Към момента все още не е осигурено финансиране. 

 

II. Здравеопазване 

 Политиката на Община Исперих в сферата на здравеопазването е повлияна от 

Националната здравна стратегия и от приоритетите на Европейския съюз в тази област. 

Тя е насочена към подобряване и развитие на общественото здраве, бързата реакция 

към заплахи по отношение на здравеопазването, към здравната промоция и 

профилактика. 

Грижата за подобряване здравния статус на населението в община  Исперих е 

основна в политиката на управление с акцент върху детското здравеопазване, хора с 

тежки хронични заболявания и хора в неравностойно положение.  

 

Здравното обслужване на населението  се осъществява от лечебни  заведения за 

болнична и извънболнична помощ. 

 

1. Болнична медицинска помощ 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД  е стационарно 

заведение за лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 110 легла. 

Обслужва населението от региона, както и голям брой населени места от съседни 

общини – Главиница, Дулово, Самуил и Завет. Разполага с 35  лекари и 44 специалисти 

по здравни грижи. Предлага лечение по договор със  НЗОК по клинични пътеки.  

Лечебната дейност се осъществява в следните отделения: 

1.1. Отделение по Вътрешни болести  

 Кардиология 

 Пневмология и фтизиатрия 

 Гастроентерология 

1.2. Отделение по Хирургия 

1.3. Отделение по Нервни болести 

1.4. Отделение по Педиатрия 

1.5. Отделение по Физикална и рехабилитациона медицина 

1.6. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение 

1.7. Отделение за продължително лечение. 

 

2. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ 

 

2.1. Първична  извънболнична медицинска помощ 

 Амбулатория за първична медицинска помощ  индивидуална практика - 7 



 Амбулатория за първична  дентална  помощ: 

o индивидуална практика - 11 

o групова практика  по дентална помощ – 1 

 

2.2. Специализирана извънболнична медицинска помощ 

  Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална 

практика – 15 

  МЦ  „Медика – 2009”  ЕООД - 1 

 „Самостоятелна медико - диагностична лаборатория  -1” ЕООД   

 „Самостоятелна медико - техническа лаборатория  Корона” ЕООД   

 „Медико-техническа лаборатория  Дентура”  ЕООД 

 

2.3. Спешна медицинска помощ. 

На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна 

медицинска помощ с непрекъснат 24-часов режим на работа, в което медицински 

специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на 

заболели и пострадали в дома, на местопроизшествието и по време на 

транспортирането да евентуалната им хоспитализация. Персоналът се състои от  2 

лекари и 9 мед. фелдшери и 1 медицинска сестра. 

 

Здравни кабинети 

На територията на Община Исперих са обособени и оборудвани 23 здравни 

кабинети, обслужвани от 15 квалифицирани медицински специалисти, които 

осъществяват  дейности по:   

 Медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и 

учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на 

спешна медицинска помощ; 

 Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване   

на рисковите фактори в детските заведения и училищата; 

 Организиране и участие в регионални, национални  и международни програми, 

свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците; 

 Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и 

учениците; 

 Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата 

дееспособност на децата и учениците; 



 Регистриране на здравното  и имунизационното  състояние на децата и 

учениците в здравно-профилактичната карта, въз основа на данните получени от 

личния лекар на децата и учениците.  

 Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности 

за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на 

заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището. 

 

Здравни медиатори 

За здравните нужди на уязвимите малцинствени групи от населението в Община     

Исперих работят 2 здравни медиатора.  

            Основни задължения: 

 Посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни и социални услуги 

на представители на уязвими малцинствени групи. 

 Оказване на помощ при комуникациите с институциите на представители на 

уязвими малцинствени групи. 

 Осъществяване на дейности по здравно образование и профилактика на 

болестите. 

 Участие в реализацията на национални здравни програми. 

 Водят регистър на рисковите семейства, бременни и млади майки. 

 

В Община Исперих функционира  Детска млечна кухня с дейност „Кетъринг“ 

към яслени групи в Детска градина „Първи юни“ – база 2 с капацитет до 300 порции 

дневно. Кухнята приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за обяд на 

неорганизиран контингент от деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се 

отглеждат в домашни условия. Храната отговаря    по качествен състав и технологична 

обработка  на  възрастовите особености на детския организъм. 

 

III. Образование 

           През  2017 година  в община Исперих функционират девет общински училища – 

две средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ “Христо 

Ботев“ с.Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките съседни 

населени места.  Във всички средищни училища е организиран безплатен транспорт и 

целодневна организация на учебния процес за пътуващите ученици. С приемането на 

новия Закон за предучилищното и училищното образование, основно образование се 

придобива след седми клас и поради тази причина броя на учениците  през новата 

учебна година в основните училища е много по-малък в сравнение с предходната 

година. През 2017г. всички ученици в общината са 2420. За поредна година 

отрицателната демографска статистика е причина за утвърждаването на маломерни и 

слети паралелки в малките училища. 

       От началото на учебната 2017/2018г. за първи път целево от държавата се 

предоставят средства за осигуряване на безплатен транспорт и на ученици, пътуващи 

до най-близките гимназии. 



        През новата учебна година  децата записани в ДГ са 772, от които 308  деца в 

задължителна предучилищна възраст. Поради невъзможността за формиране на групи 

през 2017г. са закрити седем селски детски градини. След оптимизацията на детските 

градини за ДГ ”Радост” с.Подайва и ДГ ”Дора Габе” с.Лудогорци бяха осигурени 

средства за осъществяване на   ремонтни дейности за създаване на условия за прием на 

по-голям брой деца. Във всички останали детски градини бяха направени също 

частични ремонти. 

       В края на 2017г. с цел ранното включване на децата в образователната система са 

отменени таксите за посещение на ДГ за децата от всички възрастови групи.  

       През изминалата година за планирането, реализирането и устойчивото развитие на 

местните образователни политики бяха разработени два стратегически документа – 

Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в 

община Исперих за периода 2017-2021 и  Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих/2017-2018/.  

 

 

     1.1.Мерки срещу отпадането на учениците и задържането им в училище 

      Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата  и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.                                                                                                                                                      

      С приемането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и 

училищна възраст  общината е разделена на 7 района.  В тези райони по компетентност 

работят 7 екипа по обхват, които през изминалата година обходиха 636 адреса. Голяма 

част от потърсените деца са извън общината или страната. В резултат но обходите 

новозаписаните деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст са 

21.  

        С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им  за участие в училищния живот, във всички училища от общината се 

провеждат допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности по проект  

BG055M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)” на МОН.                                                         

       От началото на 2017г. в седем основни училища се изпълняват и дейности по 

проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Исперих“, които също са насочени към деца  в риск от отпадане от училищната 

система. 

          1.2.Политики спрямо слетите и маломерните паралелки 

     Отрицателната демографска статистика и миграционните процеси са основните 

причини за намаляване на броя на децата и учениците в общината. В началото на 

новата учебна година бяха  утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 3 са слети. С 

решение на Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в размер 



на 27 054 лв. за подпомагане на     финансовото обезпечаване на учебния процес за 

училищата в с.Китанчево и с.Тодорово.         

        1.3.Решаването на проблемите на деца, за които българският език не е майчин   

      Недоброто владеене на български език е често срещан проблем сред  децата и 

учениците, за които българският език не е майчин. Този дефицит е предпоставка за 

редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация, невъзможност да 

бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от преждевременно напускане 

или отпадане на децата и  ученици от образователната система.  

        При тези деца се определя риска от обучителни затруднения и необходимостта от 

предприемане на подкрепящи мерки. След ранното оценяване на индивидуалните 

потребностите се изпълняват конкретни дейности за обща подкрепа за личностна 

развитие съгласно Наредбата за приобщаващото образование. 

      През 2017г. Община Исперих подписа договор с УО на ОП ”Наука и образование за 

интелигентен растеж” за изпълнение на проект „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства в община Исперих“. Проектът е на стойност 

345 353,33 лв.  и се изпълнява в партньорство с ОУ ”Христо Ботев” гр.Исперих и 

Асоциация ”Интегро”. Проектните дейности се реализират в седем училища и са 

насочени към 322  деца в риск.  

          Това е поредния проект на Община Исперих целящ решаването на ясно 

идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства.  

 

     1.4. Интегриране на деца със СОП 

      По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. децата със специални 

образователни потребности, интегрирани  в общообразователните училища са 52. На 13 

деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на 

останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

      В ПГСС “Хан Аспарух“ ученици със специални образователни потребности се 

обучават по Рамкова програма за професионално образование със степен на 

професионална квалификация – ПЪРВА. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професията – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността –  хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година учениците в ПГСС “Хан Аспарух“ са 19.  

 

IV. Осигуряване на ред и сигурност на територията на община Исперих  

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на 

инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните 

правонарушители на територията на общината чрез дейности, алтернативни на 

детското асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с 

институциите, работещи с деца, за координиране на всички социално-педагогически 



фактори на територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за 

защита правата на децата. 

            Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателно-

правни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна 

промяна в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им 

развитие, както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото. 

През 2017 година Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните - Исперих работи за постигане на следните 

цели: 1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени 

прояви. 2. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. 3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на 

причините за негативното поведение и противообществените прояви на подрастващите. 

4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда. 5. Оказване на помощ на 

родителите, срещащи затруднения при възпитанието на своите децата. За 

реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с ръководствата 

на учебни заведения на територията на общината, с училищните комисии за превенция 

на противообществените прояви на учениците, с инспектор “Детска педагогическа 

стая” при РУ на МВР - Исперих, с отдел “Закрила на детето” при ДСП - Исперих. Бяха 

проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза в училище, с употребата 

на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на МКБППМН, с 

необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със спазването на 

вечерния час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени възпитатели и ИДПС/ 

на ученици на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; 

занятия на инспектор ДПС “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна 

безопасност”, “Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и 

отговорности”, “Хулиганство и вандализъм”. Превантивна работа с родителите  При 

подаден сигнал от директорите на учебните заведения на територията на община 

Исперих, от отдел “Закрила на детето”, от инспектор ДПС при РУ на МВР - Исперих за 

съдействие от Комисията за разрешаване на възникнали трудности в общуването 

между родители-деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в поведението, 

МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване на помощ и 

подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията работи с пет семейства. По 

предложение на УКБППМН, МКБППМН определи обществен възпитател на 

дванадесет деца. Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от ромски 

произход за необходимостта от образование на децата им. Консултираха децата и за 

опасностите при ранните бракове. 

        През 2017 г. е реализирана 1 програма за превенция и противодействие на детското 

асоциално поведение. В информационната кампания за преодоляване на асоциалното 

поведение сред деца са обхванати 750 лица, а консултираните деца и семейства чрез 

МКБППМН са 5.  

        През 2017 г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР - 

Исперих, Отдел „Закрила на детето”, образователните институции, Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните 

задачи, визирани в Закона за БППМН:  

        - издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взе 

мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 1 дете, 

определен обществен възпитател на 12деца);  

        - разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1- 10 

и т.12 - общо 19 деяния срещу 19 малолетни и непълнолетни;  

        - помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;  



        - анализира състоянието и причините за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;  

        - участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи с 

деца; 

        - определи обществени възпитатели на лица в риск от извършване на 

противообществена проява. 

         През 2017 г. МКБППМН не е внасяла в Районен съд - Исперих предложения за 

налагане на възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН (“настаняване във 

възпитателно училище-интернат”). През 2017 г. МКБППМН не е правила предложения 

и за предсрочно прекратяване на престой във ВУИ по причина, че няма деца, настанени 

във ВУИ, съответно и секретарят на комисията не участва в заседания на педагогически 

съвети във ВУИ по същата причина. През 2017 г. МКБППМН - Исперих не е 

уведомявана за освобождаване на лица от СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца 

и условно осъдени. В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №73 от 

25.09.2009г.) в МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи 

и неработещи непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 

условно осъдени. От условно осъдените 4-ма и 4-мата са продължили образованието 

си. От осъдените 6-ма на пробация и 6-мата са продължили образованието си. 

Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите на 

задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище. При отправена 

молба от училищните ръководства за съдействие при осигуряване редовното 

присъствие на децата в училище МКБППМН чрез обществени възпитатели разговаря с 

децата и с техните родители. Консултира подрастващите и разяснява на родителите, 

настойниците и попечителите отговорностите, които носят за децата. Обществените 

възпитатели системно разговарят с деца, застрашени от отпадане, и с техните родители. 

През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила 

възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва: Разгледани са 19 

възпитателни дела срещу 19 извършители в законоустановения срок, които са 

образувани по повод следните противообществени прояви или престъпления:  кражба 

на пари - 3  телесна повреда /сбивания/ - 4  унищожаване на имущество - 2  бягства - 

4  нарушаване правилник на КСУДС - 2  управление на МПС - 4 Наложените 

възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:  т.1 предупреждение - 

14;  т.2 задължаване да се извини на пострадалия - 3;  т.4 поставяне под възпитателен 

надзор на родителите със задължение за полагане на засилени грижи - 2;  т.5 поставяне 

под възпитателен надзор на обществен възпитател - 6;  т.9 задължаване на 

непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда - 2; Решения на МК по 

чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно дело/ - 2. 

Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция Към МКБППМН - 

Исперих няма изграден консултативен кабинет и център за социална подкрепа. 

Комисия ползва услугите на ЦОП. 

През 2017г. МКБППМН - Исперих работи с 5 обществени възпитатели, които 

осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с тридесет деца. След работата с 

обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови 

противообществени прояви или престъпления. Три деца са с наложена възпитателна 

мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН за извършване на нова противообществена проява 

по време на и след възпитателния надзор. 

МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради 

липсата на такива. Извършени са 8 проверки по училищата и 52 проверки на 

увеселителни и питейни заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция“ и ОЗД гр. 

Исперих. При извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба № 1 и 



ЗБППМН. МК е участвала в две съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за 

установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в 

общината. Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола. 

Секретарят на Местната комисия е член на състава на Координационния механизъм и 

взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което запознава 

членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при нужда се 

изготвя план за работа по дадения случай. 

И през 2017 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП, 

ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД”, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на 

мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните . Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни. В двете 

средни училища и в седемте основни със заповеди на директорите на същите са 

определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са одобрени от 

педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят лекции от 

ИДПС по предварително утвърдени графици. Темите на лекциите са съобразени с 

днешните изисквания на времето, а именно с агресията сред подрастващите, насилието, 

сексуалното възпитание, употребата на алкохол, цигари и наркотици, борбата със 

СПИН и трафика на хора . Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП” отдел 

„ЗД” е свързано със защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните 

при разглеждане на възпитателни дела. 

 

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция 

Общинското икономическо развитие следва да се основава на устойчиво 

използване на природните ресурси. Предвидено е осигуряването на адекватното 

управление на отпадъчните води и отпадъците. Необходимо е поддържане чистотата на 

почвите за реализиране на висока и разнообразна селскостопанска продукция. Силен 

принос за баланса между опазването на ресурсите и увеличаването на продукцията 

дават и практиките за повишаване на енергийната ефективност, използване на 

възобновяеми източници и въвеждането на технологични иновации за по-малък 

екологичен отпечатък на производствата. 

  

- През 2017 г. беше внесен за разглеждане и одобрение проект „Изграждане на 

част от V-ти етап на канализационната мрежа на гр.Исперих“, по който ще се 

изградят още 3735 м нови битови колектори, с което ще се осигури 100 % 

свързаност на жителите на гр.Исперих. Финансирането ще бъде осигурено от 

МОСВ, чрез ПУДООС. 

- През изтеклата година приключи и подготовката на проект за реконструкция 

на външен водопровод от събирателна шахта при шахтови кладенци 2,3 и 4 

до ПС „Димитрово“, от ПС „Димитрово“ до разпределителна шахта на 

с.Тодорово с обща дължина 14 183 м, за който също се очаква финансиране 

от ПУДООС. От реконструирания водопровод ще се възползват общо 7023 

жители на 8 села – Вазово, Китанчево, Печеница, Конево, Свещари, 

Тодорово и Яким Груево. 

- В началото на 2018 г. приключи изпълнението на Договор № 

10612/02.09.2015 г. по ПУДООС с предмет „Закриване и рекултивация на 

общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000106 в землището на с. Лъвино, 

общ. Исперих” на стойност 912 323.54 лв. Той имаше за цел поетапно 

извършване на техническа и биологична рекултивация на депо за битови 

отпадъци в землището на с.Лъвино. През 2017 г. приключи третият етап от 

проекта – биологична рекултивация, вследствие на която беше затревена и 



залесена площта на старото депо. През януари 2018 г. обектът е въведен в 

експлоатация след издаден протокол от Приемна комисия. 

- На 30.11.2017 г. беше подписан Административен договор за предоставяне 

на БФП  по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за изпълнението на съвместен 

проект със 7-те общини от Разградска област „Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци“ по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна 

ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Общата стойност 

на проекта е 13 563 028,56 лв., от които 1 056 550,48 лв. е собствен принос на 

бенефициента. 

 

- През 2017 г. на територията на общината бяха реализирани три проекта по 

Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 ” с наименование 

,,Обичам природата и аз участвам ”. Тя се организира и финансира от 

Министерство на околната среда и водите и ПУДООС 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в Кметство с.Къпиновци на стойност 9395 лв. Теренът, 

обект на проектното предложение е почистен и озеленен, като са 

засадени многогодишни растения и поставени кошчета за отпадъци. 

По проекта е изградена градинска беседка  и детски кът за игра, и са 

доставени и монтирани  детски съоръжения за игра – катерушка, 

пързалка, люлка, люлка везна, пясъчник и дървени паркови пейки . 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в ОУ ,,Христо Ботев" с.Лудогорци на стойност 5000 лв. 

По проекта  е озеленен вътрешния двор на училището, поставени са  

пейки и кошчета за отпадъци и са закупени учебни пособия 

 Извършване на дейности по почистване, озеленяване и създаване на 

зона за отдих в ЦДГ "Детелина" с.Делчево на стойност 4692 лв. С 

получените средства се промени облика на двора в детска градина  

,,Детелина “ с.Делчево като се изгради детска площадка, където бяха 

пресъздадени кътове от гората и природата за по- малките . 

 

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм 

Наследството следва своята по-обхватна интерпретация от стратегическа цел 2 – 

съчетание на културно наследство и природни дадености. Приоритетната област 

въвежда идеята за баланс между опазването и изявата на наследството и развитието на 

туризма. В този смисъл туристическите дейности са инструмент за изява и 

популяризиране на местната идентичност, и обратно, културните ценности и 

природните ресурси са фактор за икономическо развитие. 

Разумното използване и представяне на местните дадености се основава на 

последователността на предварително идентифициране на пълното многообразие на 

местните дадености, осигуряване на рамка, предпоставки и действия за тяхното трайно 

съхраняване и последващото им представяне, популяризиране и активно включване в 

съвременните социални и икономически активности. Приоритетната област 

последователно интегрира темите културно наследство, съвременна култура, природни 

забележителности, както и връзките между тях за формирането на (регионален) 

туристически продукт. Акцент на темата е проникването между културното наследство, 

съвременния културен живот и откритите публични пространства на населените места.  



         През 2017 г. продължи рекламирането на община Исперих като туристическа 

дестинация чрез публикации в туристически издания – на ел. сайт pressa.bg и в. 

Движение. Исторически музей Исперих участва в международни туристически борси 

„Ваканция и Спа Експо“ в гр.София през февруари 2017 г. и „Уикенд туризъм“ в гр. 

Русе, където имаше възможност да разпространи част от материалите, изработени по 

проект „Исперих, Разград, Попово – път на древни култури и традиции“. 

         По информация, предоставена от Исторически музей Исперих, през 2017 г. 

Свещарската гробница е посетена от 14 894 туристи, от които 3300 чужденци. 

Посетителите от Европа са преобладаващо от Франция, Румъния, Германия, Италия и 

Испания и по-малко от Азия, Северна Америка, Южна Америка, Австралия и Африка. 

Спрямо 2016 г. гробницата е посетена от 310 души повече, което е близо 2 % 

увеличение на броя на туристите.   Общо посетителите на останалите туристически 

обекти в общината – музейна експозиция, етнографска къща, Вятърна мелница са 4416 

души. С тях общият брой на посетилите общината става 19310  души.  

            На територията на община Исперих развиват дейност 24 читалища, които 

задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на 

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

работят: Читалище „Нов живот 1940“ – с.Конево и Читалище „Съзнание 1891“ – гр. 

Исперих.  

         Останалите 20 читалища развиват своята дейност предимно отбелязвайки 

селищни, религиозни и национални празници. 

         През изминалия отчетен период Читалище „Съзнание 1891“ – гр. Исперих 

осъществяваше дейността си в съгласие със своите програмни цели, заложени в Устава 

на организацията, според който читалището, като юридическо лице с нестопанска цел  

за  извършване на общественополезна дейност има следните  

       

      ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1. Стимулиране процесите на създаване на интелектуални продукти в сферата на 

културата и изкуството. 

2. Осигуряване на условия   и подпомагане на читалищните членове в творческата 

им дейност и защитаване на техните интереси във връзка с предмета на дейност на 

сдружението. 

3. Запазване на традициите и обичаите на населението. 

4. Утвърждаване на духовните ценности и популяризирането им. 

5. Приобщаване на обществеността към постиженията на съвременната наука, 

техника, култура и изкуство. 

6. Поддържане на връзки с други творчески и културни организации и сдружения в 

страната и чужбина. 

 

      ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ: 

 

1. Организиране и поддържане на художествени колективи, школи, клубове, 

формации, концерти. 

2. Организиране на културно - просветни изяви самостоятелно или съвместно с 

други организации и институции. 

3. Осъществяване на издателска, отчетна, научно - културна, рекламна, 

информационна, импресарска и продуцентска дейност. 

4. Организиране на участия в местни и национални програми и проекти. 

5. Развиване на друга стопанска дейност, доколкото същата е пряко свързана с 

предмета на дейност на сдружението и набавяне на средства за издръжка на културната 



дейност на читалището, с изключение на отдаване на читалищни помещения под наем 

за използването им от постоянни клубове на политически партии и религиозни секти. 

        

           ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.1. УЧЕБНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1.1.1. Школа по изобразително изкуство с преподавател Георги Деков. Сформирана с 

цел обучение по изобразително изкуство и алтернативно осмисляне на  свободното 

време на децата. 

1.1.2. Школа по пиано с преподаватели:  Зорка Косева и Алина Крачунова.  

 

1.2. ЛЮБИТЕЛСКО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

           Сред основните направления в традиционната читалищна дейност за развитие и 

обогатяване на културния живот, опазване на обичаите и традициите и насърчаване на 

творческите възможности и талант е създаването на условия за личностна изява на 

младите хора. 

          Наред с осигуряването на условия за занимания с изкуства,  достъп до културен 

продукт на най-широк  кръг  граждани от местната общност,  приоритетите винаги са 

били насочени към децата и младите хора. 

          Към читалището развиват дейност: 

1.2.1. Танцова формация „Исперихче” с ръководител Росен Богданов, корепетитор 

Иван Любомиров - тази читалищна формация обхваща ученици от 3 възрастови  групи 

за музикално – танцова подготовка и изява. 

           През годините тя придоби широка популярност и привлича представители от 

различни възрастови групи.  

1.2.2. Детска формация за Хип-хоп танци  с ръководител Гергана Карлос Мануел. 

1.2.3. Балетна формация „ФОРТЕ” с ръководител Милена Милева. 

1.2.4. Детска вокална формация „Теменуга” с ръководител Виолета Чикова Богатска. 

1.2.5. Смесен хор за туристически и патриотични песни „Лудогорско ехо” с 

ръководител Виолета Чикова Богатска, корепетитор Йордан Иванов.  

1.2.6. Група за народни песни „АХИНОРА” с ръководител Донка Павлова, 

корепетитор Йордан Иванов. 

1.2.7. Клуб „Бит и традиция” с ръководител Цветалин Цветанов. 

1.2.8. Театрална трупа с ръководител Енита Василева. 

1.2.9. Кръжок  «Художествено слово» с ръководител Румяна Неделчева 

 

Културните изяви /любителски и професионални/ са една от основните читалищни 

дейности. От една страна те дават шанс за изява на любителите, занимаващи се със 

сценични изкуства, а от друга – срещат публиката със сценичен продукт от областта на 

професионалното изкуство. 

Богатата творческа дейност и многобройните изяви в местни, общински и национални 

фестивали и конкурси носят на читалището множество награди – грамоти, 

поощрителни награди, дипломи, медали, плакети, сувенири, индивидуални награди и 

благодарствени писма за участие. 

             

           Не малко са и участията в публични събития и културни изяви на местно ниво:  

 

• Клуб „Бит и традиция”  -  възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб- 

Благовещение” и „Лазаровден”; 

• Самостоятелни продукции на школи и формации; 



• Нощ на музеите  с  организатор  Исторически музей Исперих; 

• Панаир на царевицата  с  организатор  Исторически музей Исперих; 

• Фестивал „Полети с мен”;  

• Празничен концерт  на руската песен гр. Исперих  

• Национални празници; 

• Ден на народните будители - 1 ви ноември; 

• Коледна работилница /уоркуърт/  за изработка на коледна украса  - Школа по 

изобразително изкуство  с ръководител Георги Деков  

• Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия на ученици и 

местни творци; 

• Творчески ателиета „Знам  и  мога“ гр. Исперих,  проведени с  безвъзмездната 

помощ на доброволците: Ирина Петрова и Димана Калинова, Иван Любомиров, Цанка 

Димитрова, Теодора Николова – приложник, Георги Деков, Миланка Михайлова и 

Марена Георгиева, Юлиана Георгиева, Диана Иванова и други. 

 

         Към 22-те читалища функционират и библиотеки, като единствено в читалище 

„Рома“ - Вазово няма обособена такава, поради неудобството на сградата, в която се 

помещава читалището. Към читалище „Съзнание 1891“ - Исперих не функционира 

такава, поради наличието на Централна общинска библиотека. 

        От самото си създаване досега Централна общинска библиотека има свое място  в 

културния, образователния и просветния живот на гр. Исперих и общината. 

През 2017 година се запази тенденцията на увеличаване броя на новонабавените 

заглавия, утвърди се процедурата  по ритмичността и ускоряване процеса на 

набавянето. В цифрово изражение новопостъпилата в библиотеката литература, според 

начина на набавяне, изглежда така: 

 Набавени библиотечни материали - 260 библиотечни единици на обща стойност  

 лева: 

■ чрез закупуване - 52 библиотечни единици на стойност 575 лв; 

■ дарение - 208 библиотечни единици на стойност 1140 лв. 

 През годината в електронния каталог на библиотеката са въведени всички 

новополучени заглавия, продължава и поддържането на традиционните каталози. 

 През 2017 година са абонирани 21 заглавия периодични издания на стойност 

1142 лв, които ежегодно се обработват.  

 

 Обслужване на читатели 

 Основната задача през цялостното съществуване на библиотеката е 

непрекъснатото подобряване обслужването на потребителите. В настоящия момент 

това се осъществява чрез новаторски стратегии и пътища, обхващащи възможно най-

широката публика, а именно: 

1. Работа с децата и младежите; 

2. Работа с възрастните потребители; 

3. Работа с малцинствените групи; 

4. Работа с лица в неравностойно положение. 

 Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” гр. Исперих и през 2017 

година продължи да осъществява своята дейност в съответствие с мисията си да 

създава връзки между хората и информацията в един бързо променящ се свят. Тя  е 

призвана да отстоява мястото си на водеща институция в духовния живот на града и да 

се развива като съвременна библиотека,  част от изграждащото се в глобален мащаб 

информационно общество.  

 Вниманието ни беше концентрирано в следните основни направления:  



■ Да бъде в услуга на обществото чрез информационно обезпечаване на 

потребителите във всички области на знанието; 

■ Да има водеща роля в осигуряването и гарантирането на равен достъп до 

записаното знание и информация за широк кръг от потребители; 

■ Разработване на проекти и търсене на алтернативни начини за набиране на 

средства за комплектуване, издателска и културна дейност;. 

 Библиотека „Петя Йорданова” подпомага културното, образователното и 

просветното развитие на населението от Исперих и региона, работи за неговото 

всестранно библиотечно, библиографско и информационно осигуряване, за създаване и 

стимулиране на навици за четене у децата от най-ранна възраст, подпомага 

индивидуалното и официалното образование, както и самообразованието на различни 

нива. Стимулира и подпомага личното творческо развитие, насърчава междукултурния 

диалог и културното разнообразие, осигурява всички видове информация в обществото 

и предоставя адекватни информационни услуги. 

  Перспективата за развитието на  библиотеката е изграждането на добра 

информационна инфраструктура, осигуряваща безпроблемен достъп до информация за 

всички потребители. 

       През годината библиотечните специалисти като посредници между информацията 

и утвърждаването на библиотеките като обществени, информационни и културни 

центрове, осигуряващи равен достъп на всички, включително и на лица в 

неравностойно положение, положиха усилия за изграждането на информационна мрежа 

за предоставяне на обществено - информационни онлайн услуги чрез достъп до 

информационния център обособен в Централна общинска библиотека “Петя 

Йорданова“. 

 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки 

Предвижда се оптимизиране на административния капацитет за прилагане на 

политики и реализиране на проекти, успоредно с надграждане на съществуващите 

традиционно обслужване и вече предлагани електронни услуги за населението. 

Приоритетната област обхваща и инициативите за публичното участие и диалог като 

основен инструмент на ефективното управление. 

Необходимо е стимулиране на партньорските мрежи между общинска власт, 

образователни институции и бизнес. Подобни мрежи са необходимото условие за 

постигане на съответствие между потребностите на пазара на труда и образователната 

подготовка. Те са начин за стимулиране на устойчива заетост. 

В периода от 01.05. до 15.10.2017г. Община Исперих изпълни микро проект 

„Младежки еко форум за устойчиво развитие” на стойност 6 837 лева, с включено 

съфинансиране от страна на Община Исперих  в размер на  1025 лева.. Партньор по 

проекта беше СНЦ „Бизнесцентър Исперих“. Проектът се изпълни с финансовата 

подкрепа на Европейския съюз, в сътрудничество с  Европейската асоциация за местна 

демокрация (ALDA) и Национално сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ), с които Община Исперих  има подписано споразумение за партньорство от 

01.05.2017г., в рамките на европейския проект LADDER (Местните власти като 

ДВИГАТЕЛИ на развитието и повишаване на осведомеността).  

По проекта бяха изпълнени следните дейност: създаване на Младежки еко форум 

с представители на гражданското общество и учащи младежи от всички училища в 

общината; проведени две обучения с участниците във форума за извършване на 

дейности по осведомяване и информиране на общността и за мониторинг на общински 

планове и програми по въпросите за опазване на околната среда. Осъществена беше 

обмяна на опит на представители на община Исперих и Младежкия еко форум с друга 



община – Община Шабла с посещение на „Зелен еко център“ край града и се установи 

взаимодействие с граждански и младежки структури.  

Ангажимент на Община Исперих по проекта беше и приемането на План 

програма за интегрирано екологично образование в предучилищните, училищните, 

средните учебни заведения на територията на Община Исперих. План програмата беше 

разработена с активното участие на гражданското общество. 

Съществена част от управлението и взимането на решения е свързана с 

териториалното и селищно устройство. Неговото регламентиране е основа, както за 

съхраняване на териториалните ресурси, културното наследство и природните 

забележителности, така и за стимулиране на инвестиционната активност. Предмет на 

настоящата приоритетна област е и осигуряването на адекватна устройствена основа за 

ключови територии в рамките на град Исперих. На 5.12.2017 г. след проведена 

процедура за избор на изпълнител, е подписан договор за изработване на проект на 

Общ устройствен план на община Исперих със срок за изпълнение не по-късно от м. 

ноември 2018 г. По-голяма част от финансирането на проекта на ОУП се осигурява от 

МРРБ, а една част от общинския бюджет.  

           

 

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

 

          III. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

          Системата за наблюдение и оценка е предпоставка за успешната реализация на 

общинския план за развитие. Чрез нея ОПР може да се адаптира към променящите се 

условия, които влияят на общинското развитие. Системата обхваща отделните звена, 

извършваните от тях функции и последователността им във времето. 

           Целта на системата за наблюдение и оценка на ОПР е да се определи степента на 

реализация на поставените пред плана стратегически цели и произтичащите от тях 

приоритетни области за развитие и мерки към тях. Посредством това се следи до колко 

общинският план съответства на моментните условия – икономически, социални, 

политически, технологични и др. – и дали е необходима неговата актуализация. 

           Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани 

дейности, тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между 

всички участващи структури. Част от системата за наблюдение е и публичното 

представяне на резултатите от мониторинга. 

           Основните участници в системата за наблюдение и оценка са Общинския съвет 

на община Исперих, Кмета на общината, специализираните дирекции и отдели в 

местната администрацията, разнообразните институции, осигуряващи информация, 

всички заинтересовани страни, професионалните общности и участващите експертни 

екипи. 

           Обвързването на изброените звена в единна система за взаимодействие 

позволява всеобхватно наблюдение на ОПР и точна оценка на неговите прогрес и 

ограничаващи фактори. С Решение №385/11.06.2014 г. на ОбС - Исперих и Заповед 

№486/16.06.2014 г. на Кмета на Община Исперих е определена работна група за 

наблюдение на ОПР 2014-2020, включваща представители на общинска администрация 

и общински съветници. С Решение №436 от 21.12..2017 г. на ОбС - Исперих беше 

актуализиран състава на работната група, предвид настъпилите промени в 

ръководството на община Исперих и състава на ОбС – Исперих след проведените през 

м.октомври 2015 г. местни избори. 



           Инструментът за обобщаване постигнатите резултати от ОПР са годишните 

доклади, които се представят регулярно от кмета на общината. В този смисъл системата 

за наблюдение и оценка на ОПР на община  Исперих предвижда разработването на 

шест доклада. 

           След изготвянето на годишния доклад следва да се организира публичното му 

представяне и разпространяване – задължение на общинската администрация. 

Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на 

общината, използване на местните медии и препращането на документа на ключовите 

партньори по реализацията на ОПР 

          IV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие през 2017 г., както и мерки за преодоляване на тези 

проблеми 

         Планът обхваща изключително разнородни дейности. Някои от тях излизат извън 

пряката компетентност на Общината в управленски или финансов план и тяхното 

изпълнение не е във възможностите единствено на Община Исперих. 

        За изпълнението на някои от заложените мерки е трудно набирането на 

необходимата информация, както и определяне размера на вложените средства, тъй 

като същите се изпълняват от различни институции и средствата са от различни 

източници на финансиране. 

       Липсва актуална статистическа информация за 2017 г., необходима за изготвяне на 

социално-икономическия анализ към Годишния доклад. 

        Все още няма готовност и нагласа сред общинските експерти да подават 

необходимата информация по заложените индикатори, съобразно ресора, за който 

отговарят. В този смисъл при подготовката на настоящия доклад е използвана 

информация от годишните отчети за 2017 г. на различните отдели и ресори на 

общината. Все още не функционира система за наблюдение за набиране на информация 

и от частния сектор, НПО и др.  

          

           V. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на ОПР 

           Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, 

кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на 

Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. 

           Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и 

публичност и на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се 

информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните 

резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация. 

           Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност 

регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните 

политики /програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще 

се осигурят чрез: 

 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на 

ОПР 

чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му, 

междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните стратегически 

документи и извършени техни оценки; 

 периодично актуализиране на информацията на сайта на общината като 

основен 



източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската 

администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както 

и документите, свързани с това изпълнение. 

                     Публикуване на сайта на общината на регистри с изпълнени проекти, 

проекти в процес на изпълнение, планирани проекти; 

 Ефективен канал за информация са и презентационните материали и 

брошури, 

 които се залагат като средство за информация и публичност по проектите, които ще се 

изпълняват и са включени в плана за реализация. 

 

           VI. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината 

            За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и 

програми на територията на общината, мерките, които се предприемат са: 

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от 

заинтересованите страни; 

- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните 

комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС; 

- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Исперих – наредби, 

стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и 

мерките, предвидени в ОПР. 

             Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират 

документите /стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с 

прилагането, изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в 

правомощията на органите на местно самоуправление. 

             Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм 

на мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези 

резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за 

останалия срок от действието му. 

             През втората половина на 2017 г. беше изготвена Междинна оценка за 

изпълнението на Общинския план за развитие, в която е направена препоръка да се 

предприемат мерки за актуализирането му и съобразяването му със секторните 

политики, планове и програми на територията на общината. 

            

           VII. Мерки за прилагане принципа на партньорство 

           Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на 

община Исперих. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да 

реализира процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения 

и координирането на техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за 

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 

заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 

(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във 

връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни поддръжници или 

противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено 

взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността. 

           Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. 

Преди всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за 

изпълнение на тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от 

мнозинството партньори, имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията 



           В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително 

засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на гражданското 

участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и 

включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на обществени 

обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи форми на участие. В този смисъл 

положителна практика е отличното партньорство и сътрудничество на общината с 

Местната инициативна група, съвместно с която се планират приоритетните проекти за 

програмен период 2014-2020 г, които ще се реализират на територията на община 

Исперих . 

           През 2016 г. започна, а през 2017 г. продължи ползотворното партньорство на 

община Исперих с Асоциация „Интегро“, гр.Разград във връзка с реализацията на  

програма ROMACT, която е съвместна програма на Европейската Комисия и Съвета на 

Европа и цели да подкрепи усилията на местните власти за пълноценна интеграция на 

ромите и живеещите в сходна ситуация граждани. В рамките на програмата с помощта 

на назначен от Съвета на Европа фасилитатор, беше сформирана Местна активна група 

/МАГ/, в която членуват доброволно активни роми от местната общност. Благодарение 

на доброто партньорство и сътрудничество с представителите на програмата в лицето 

на Асоциация „Интегро“ бяха разработени два проекта по ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014-2020 г.“ и започна подготовката на проекти по ОП „Развитие 

на човешките ресурси 2014-2020 г.“ 

        

 VIII. Резултати от извършени оценки към края на 2016 г. от Межд. оценка 

         През 2017 г.  беше извършена Междинна оценка за изпълнението на Общинския 

план за развитие 2014-2020 г. 

       Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на извършената 

МО и анализ на изпълнението на ОПР на Община Исперих 2014 – 2020 г. до настоящия 

момент, е следният: 

 

 Преобладаващата част от целите и мерките в  ОПР са изпълнени или в процес на 

изпълнение. Средното техническо изпълнение на Плана към средата на 2017 г. е 78 %. 

Като се има предвид оставащия период до края на 2020 г., изпълнението на повечето 

мерки от Плана ще бъде доведено до успешен край, независимо от влошената 

политическа обстановка в световен и европейски мащаб. 

 

 Без да се променят основните приоритети, би могло някои мерки да отпаднат, с 

оглед на ограничените ресурси, както и да бъдат формулирани някои нови мерки, при 

благоприятни възможности за привличане на средства от нови източници. Във връзка с 

последното по-широко да се използват различните форми на публично-частното 

партньорство при реализацията на ОПР и още повече да се утвърждават и развиват 

добрите традиции и практики на Общината в проектната дейност. 

 

 Укрепването на административния и експертния капацитет за наблюдение и 

координиране на изпълнението на ОПР е от съществено значение за неговата успешна 

реализация. Доброто познаване на тенденциите, които се развиват в области, 

рамкиращи дейностите на Община Исперих е позволило досега да бъдат използвани 

благоприятните, и да се търси противодействие на негативните фактори за развитие на 

Общината. От направената междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на 

Община Исперих е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на 

дейностите в Общинския план за развитие, преди всичко от страна на общинската 

администрация. 



 

 Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за 

развитие е и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови алтернативни 

икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. 

Това изисква стимулиране на МСП извън традиционните за Общината до този момент 

отрасли, по-добър маркетинг и реклама на местната икономика, насърчаване на 

публично-частните партньорства в стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, 

привличане на местни и чужди инвестиции за развитие на Общината. 

 

          IX. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението  

 

          В Община Исперих е създадена сравнително добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. от гледна точка на 

съпоставимост между планирани и реализирани проекти и действия, вътрешен 

мониторинг и контрол. През последните години Общината натрупа сериозен опит в 

подготовката на проекти и административен капацитет за тяхното управление и 

отчитане. Изборът на приоритетни за територията проекти и дейности се прави след 

съгласуване със заинтересованите страни. 

          През 2017 г. са реализирани немалко дейности за подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината и естетизация на градската среда, 

въпреки ограничените финансови ресурси, забавянето в сключването на договори по 

ПРСР, оттам и  

късното обявяване на нов прием едва през 2018 г., Община Исперих продължи успешно 

реализацията на одобрените проекти и натрупа добра база данни с готови проектни 

предложения, с които да кандидатства през 2018-2019 г. по ПРСР и Стратегията за 

водено от общностите местно развитие..  

           Необходимо е да продължат усилията за по-конкретно адресиране на социално-

икономическите проблеми като се насърчи взаимодействието и координацията между 

всички заинтересовани страни при изпълнението на приоритетите на Общинския план 

за развитие. 

           Необходимо е също така: 

 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и 

информиране относно политики, провеждани от общинската администрация 

 по-ефективно прилагане на новите правила и методика за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от 

общ.администрация; 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване 

на миграцията;  

 Осигуряване на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за 

външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и 

създаване на нови малки и средни предприятия  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  

 Предприемане на последователни и взаимосвързани инициативи за по-активното 

икономическо взаимодействие с останалите общини от региона; 



 Прилагане на мерките от разработената Стратегия за развитие на туризма в 

община Исперих за периода 2014-2020 г.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  

 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

РЕШЕНИЕ 

         № 499 

 

На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.110 и чл. 111 от ЗЗД, чл.171, ал.1 от 

ДОПК, във връзка с чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК  

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

РЕШИ: 

 

 1.Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Исперих на 

просрочените вземания от наеми за общински жилища, помещения, тротоарни площи и 

общински терени в размер на 14 896.82 лева /четиринадесет хиляди осемстотин 

деветдесет и шест лева и осемдесет и две стотинки/.  

 

 2.Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на община Исперих на 

просрочените вземания от такси за ползване на  детски градини в размер на 2114.91 

лева /две хиляди сто и четиринадесет лева и деветдесет и една стотинки/. 

 

  3.Упълномощава Кмета на община Исперих да предприеме действия по 

отписване от регистрите на Община Исперих на просрочените вземания с изтекъл 

давностен срок по ЗЗД, за които е начислена провизия към 31.12.2017г.  

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 
РЕШЕНИЕ 

          № 500 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 



управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните земеделски имоти, подробно описани в Приложение №1 с 

описание на имотите по населени места, площ, № на Акта за общинска собственост, 

началната годишна наемна цена и стъпката за наддаване.    

 

ІІ.  Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

 

III. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

   

  Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1   

        

№ населено място № на имота описание площ/дка № на АОС 

нач.год.наемна 

цена/лв. стъпка 

1 с.Бърдоква 020050 нива 0,790 5275/18.02.2013г. 35,55 3,00 

2 с.Бърдоква 000077 нива 3,712 5276/18.02.2013г. 167,00 16,00 

3 с.Бърдоква 000094 нива 1,513 5278/18.02.2013г. 68,10 6,00 

4 с.Белинци 03472.10.138 нива 5,355 4234/11.09.2012г. 241,00 24,00 

5 с.Белинци 03472.10.141 нива 2,011 4236/11.09.2012г. 91,00 9,00 

6 с.Белинци 03472.10.242 нива 2,550 4243/11.09.2012г. 114,75 11,00 

7 с.Белинци 03472.10.244 нива 1,699 4245/11.09.2012г. 76,45 7,00 

8 с.Белинци 03472.22.28 нива 6,011 4266/11.09.2012г. 270,50 27,00 

9 с.Белинци 03472.10.243 нива 2,507 4244/11.09.2012г. 112,82 11,00 

10 с.Белинци 03472.10.263 нива 2,147 4249/11.09.2012г. 96,62 9,00 

11 с.Белинци 03472.26.23 нива 5,968 4270/05.11.2012г. 268,56 26,00 

12 с.Белинци 03472.10.37 нива 0,764 4252/11.09.2012г. 34,38 3,00 

13 с.Белинци 03472.10.47 нива 3,485 4256/11.09.2012г. 156,83 15,00 

14 с.Белинци 03472.10.44 нива 1,099 4254/11.09.2012г. 49,46 4,00 

15 с.Белинци 03472.10.45 нива 0,556 4255/11.09.2012г. 25,00 2,00 

16 с.Белинци 03472.28.8 нива 0,913 4273/05.11.2012г. 41,10 4,00 

17 с.Белинци 03472.11.10 нива 1,249 4257/11.09.2012г. 56,20 5,00 

18 с.Белинци 03472.14.16 нива 2,874 4260/11.09.2012г. 129,33 12,00 

19 с.Белинци 03472.18.25 нива 0,800 4263/11.09.2012г. 36,00 3,00 

20 с.Белинци 03472.25.15 нива 1,914 4269/05.11.2012г. 86,13 8,00 

21 с.Белинци 03472.20.18 нива 1,254 4265/11.09.2012г. 56,43 5,00 

22 с.Белинци 03472.23.21 нива 3,003 4268/11.09.2012г. 135,14 13,00 

23 с.Белинци 03472.35.24 нива 2,976 4276/06.11.2012г. 133,92 13,00 

24 с.Белинци 03472.35.22 нива 2,483 4277/06.11.2012г. 111,74 11,00 

25 с.Белинци 03472.10.239 нива 2,273 4241/11.09.2012г. 102,30 10,00 



26 с.Белинци 03472.35.13 нива 0,651 4281/05.11.2012г. 29,30 2,00 

27 с.Белинци 03472.35.12 нива 0,727 4282/05.11.2012г. 32,72 3,00 

28 с.Белинци 03472.10.308 нива 4,166 5329/26.02.2013г. 187,50 18,00 

29 с.Вазово 10015.20.23 нива 13,893 5355/28.02.2013г. 625,20 62,00 

30 с.Вазово 10015.14.59 нива 6,011 5382/06.03.2013г. 270,50 27,00 

31 с.Вазово 10015.11.48 нива 2,528 5409/15.03.2013г. 113,80 11,00 

32 с.Вазово 10015.11.49 нива 2,387 5408/15.03.2013г. 107,42 10,00 

33 с.Вазово 10015.11.50 нива 1,228 5407/15.03.2013г. 55,30 5,00 

34 с.Вазово 10015.11.51 нива 3,544 5406/15.03.2013г. 159,50 15,00 

35 с.Вазово 10015.20.24 нива 4,967 5356/28.02.2013г. 223,52 22,00 

36 с.Вазово 10015.20.19 нива 2,510 5362/28.02.2013г. 112,95 11,00 

37 с.Вазово 10015.20.87 нива 3,177 5381/06.03.2013г. 143,00 14,00 

38 с.Вазово 10015.20.88 нива 1,246 5380/06.03.2013г. 56,10 5,00 

39 с.Вазово 10015.20.89 нива 1,261 5379/06.03.2013г. 56,75 5,00 

40 с.Вазово 10015.20.90 нива 4,283 5378/06.03.2013г. 192,74 19,00 

41 с.Вазово 10015.20.7 нива 4,009 5411/15.03.2013г. 180,41 18,00 

42 с.Вазово 10015.16.96 лозе 1,220 5367/28.02.2013г. 54,90 5,00 

43 с.Вазово 10015.16.94 лозе 0,610 5368/28.02.2013г. 27,45 2,00 

44 с.Вазово 10015.20.25 нива 0,200 5357/28.02.2013г. 9,00 0,90 

45 с.Вазово 10015.20.26 нива 2,792 5358/28.02.2013г. 125,64 12,00 

46 с.Вазово 10015.20.27 нива 1,980 5361/28.02.2013г. 89,10 8,00 

47 с.Вазово 10015.20.29 нива 1,578 5354/28.02.2013г. 71,00 7,00 

48 с.Вазово 10015.16.41 лозе 1,585 5387/06.03.2013г. 71,32 7,00 

49 с.Вазово 10015.16.76 лозе 2,440 5371/06.03.2013г. 109,80 10,00 

50 с.Вазово 10015.16.82 лозе 1,830 5370/28.02.2013г. 82,35 8,00 

51 с.Голям Поровец 15953.8.13 др.вид нива 0,902 5193/17.01.2013г. 40,60 4,00 

52 с.Голям Поровец 15953.42.5 нива 5,617 5060/02.02.2012г. 252,80 25,00 

53 с.Голям Поровец 15953.10.6 др.вид нива 0,941 5203/21.01.2013г. 42,35 4,00 

54 с.Голям Поровец 15953.10.7 др.вид нива 2,089 5204/21.01.2013г. 94,00 9,00 



55 с.Голям Поровец 15953.10.8 др.вид нива 1,598 5205/21.01.2013г. 72,00 7,00 

56 с.Голям Поровец 15953.23.32 изост.орна земя 5,000 5213/21.01.2013г. 225,00 22,00 

57 с.Делчево 014050 нива 1,495 2405/25.03.2016г. 67,28 6,00 

58 с.Делчево 023002 нива 1,651 2433/25.03.2016г. 74,30 7,00 

59 с.Делчево 029017 нива 0,371 2414/25.03.2016г. 16,70 1,00 

60 с.Делчево 020005 нива 0,520 5983/15.01.2016г. 23,40 2,00 

61 с.Делчево 020008 нива 0,835 5982/15.01.2016г. 37,60 3,00 

62 с.Делчево 020011 нива 0,905 5978/15.01.2016г. 40,73 4,00 

63 с.Духовец 24150.13.34 нива 4,550 3402/04.08.2016г. 204,75 20,00 

64 с.Духовец 24150.42.18 нива 4,172 3414/04.08.2016г. 187,74 18,00 

65 с.Духовец 24150.10.3 нива 2,513 3435/04.08.2016г. 113,10 11,00 

66 с.Духовец 24150.10.4 нива 1,175 3436/04.08.2016г. 52,90 5,00 

67 с.Духовец 24150.10.10 нива 3,046 3438/04.08.2016г. 137,10 13,00 

68 с.Духовец 24150.10.11 нива 1,422 3439/04.08.2016г. 64,00 6,00 

69 с.Духовец 24150.26.3 нива 1,726 3405/04.08.2016г. 77,70 7,00 

70 с.Духовец 24150.26.8 нива 4,697 3407/04.08.2016г. 211,37 21,00 

71 с.Духовец 24150.10.6 нива 5,933 3437/04.08.2016г. 267,00 26,00 

72 с.Духовец 24150.10.147 нива 5,234 3457/05.08.2016г. 235,53 23,00 

73 с.Духовец 24150.10.146 нива 6,912 3456/05.08.2016г. 311,00 31,00 

74 с.Духовец 24150.10.148 нива 0,745 3458/05.08.2016г. 33,53 3,00 

75 с.Духовец 24150.10.149 нива 0,645 3459/05.08.2016г. 29,00 2,00 

76 с.Духовец 24150.10.150 нива 0,638 3460/05.08.2016г. 28,70 2,00 

77 с.Духовец 24150.21.24 нива 1,259 4198/04.08.2016г. 56,65 5,00 

78 с.Духовец 24150.21.23 нива 1,508 4199/04.08.2016г. 67,86 6,00 

79 с.Духовец 24150.21.25 нива 1,934 4197/04.08.2016г. 87,00 8,00 

80 с.Духовец 24150.45.102 овощ.градина 2,120 3419/04.08.2016г. 74,20 7,00 

81 с.Драгомъж 011395 нива 2,238 2804/05.06.2017г. 100,70 10,00 

82 с.Драгомъж 011396 нива 0,992 2805/14.06.2017г. 44,64 4,00 

83 с.Йонково 013001 нива 4,923 2604/24.07.2017г. 221,53 22,00 



84 с.Йонково 013056 нива 7,295 2606/24.07.2017г. 328,27 32,00 

85 с.Йонково 022161 нива 3,000 2544/15.09.2017г. 135,00 13,00 

86 с.Йонково 028001 нива 3,567 2623/28.07.2017г. 160,51 16,00 

87 с.Йонково 028122 нива 2,552 2631/28.07.2017г. 114,84 11,00 

88 с.Йонково 028127 нива 2,316 2633/28.07.2017г. 104,22 10,00 

89 с.Йонково 029239 нива 1,435 2644/28.07.2017г. 64,57 6,00 

90 с.Йонково 029240 нива 1,775 2645/28.07.2017г. 79,87 7,00 

91 с.Йонково 029241 нива 1,371 2646/28.07.2017г. 61,70 6,00 

92 с.Йонково 029278 нива 1,568 2658/30.08.2017г. 70,56 7,00 

93 с.Йонково 032556 нива 1,903 2662/30.08.2017г. 85,63 8,00 

94 с.Йонково 032557 нива 3,682 2663/30.08.2017г. 165,70 16,00 

95 с.Йонково 036578 нива 1,465 2679/04.09.2017г. 65,92 6,00 

96 с.Йонково 036594 нива 0,635 2683/04.09.2017г. 28,57 2,00 

97 с.Йонково 037598 нива 6,055 2687/04.09.2017г. 272,47 27,00 

98 с.Йонково 037601 нива 3,591 2690/06.06.2016г. 161,60 16,00 

99 с.Йонково 020432 нива 1,021 2552/15.09.2017г. 45,95 4,00 

100 с.Йонково 020438 нива 0,970 2554/15.09.2017г. 43,65 4,00 

101 с.Йонково 020439 нива 2,049 2555/15.09.2017г. 92,20 9,00 

102 с.Йонково 020440 нива 1,836 2556/15.09.2017г. 82,62 8,00 

103 с.Йонково 038789 нива 3,839 5846/07.04.2015г. 172,75 17,00 

104 с.Йонково 041868 нива 2,080 5740/16.06.2014г. 93,60 9,00 

105 с.Йонково 020433 нива 2,953 2553/15.09.2017г. 132,88 13,00 

106 с.Йонково 020443 нива 5,129 2558/15.09.2017г. 230,80 23,00 

107 с.Йонково 020445 нива 1,746 2560/15.09.2017г. 78,57 7,00 

108 с.Йонково 020448 нива 3,181 2717/07.09.2017г. 143,14 14,00 

109 с.Йонково 020449 нива 3,879 2718/07.09.2017г. 174,55 17,00 

110 с.Йонково 020481 нива 0,729 2727/07.09.2017г. 32,80 3,00 

111 с.Йонково 020482 нива 1,716 2728/07.09.2017г. 77,22 7,00 

112 с.Йонково 020483 нива 3,186 4307/07.09.2017г. 143,37 14,00 



113 с.Йонково 020467 нива 2,796 2720/07.09.2017г. 125,82 12,00 

114 с.Йонково 020469 нива 2,009 2721/07.09.2017г. 90,40 9,00 

115 с.Йонково 020470 нива 2,569 2722/07.09.2017г. 115,60 11,00 

116 с.Йонково 020477 нива 5,932 2726/07.09.2017г. 266,94 26,00 

117 с.Лъвино 000012 нива 9,193 2921/30.03.2017г. 413,70 41,00 

118 с.Лъвино 004349 нива 2,892 2910/08.05.2012г. 130,14 13,00 

119 с.Лъвино 015025 нива 3,632 2751/20.03.2017г. 163,44 16,00 

120 с.Лъвино 020001 нива 1,469 2752/20.03.2017г. 66,11 6,00 

121 с.Лъвино 010003 нива 1,495 2748/20.03.2017г. 67,27 6,00 

122 с.Лъвино 010017 нива 1,013 2749/20.03.2017г. 45,58 4,00 

123 с.Лъвино 021014 нива 4,155 2754/20.03.2017г. 187,00 18,00 

124 с.Лъвино 021075 нива 5,000 2755/20.03.2017г. 225,00 22,00 

125 с.Лъвино 026060 нива 3,360 2758/20.03.2017г. 151,20 15,00 

126 с.Лъвино 028095 нива 2,521 2762/20.03.2017г. 113,44 11,00 

127 с.Лъвино 030064 нива 1,240 2764/20.03.2017г. 55,80 5,00 

128 с.Лъвино 000111 нива 1,455 2766/20.03.2017г. 65,47 6,00 

129 с.Лъвино 001047 нива 1,638 2769/23.03.2017г. 73,71 7,00 

130 с.Лъвино 001049 нива 3,114 2770/23.03.2017г. 140,13 14,00 

131 с.Лъвино 002140 нива 4,303 2774/23.03.2017г. 193,63 19,00 

132 с.Лъвино 002151 нива 1,092 2776/23.03.2017г. 49,14 4,00 

133 с.Лъвино 003213 нива 3,634 2899/30.03.2017г. 163,53 16,00 

134 с.Лъвино 003217 нива 3,121 2903/30.03.2017г. 140,44 14,00 

135 с.Лъвино 006498 нива 1,936 2919/30.03.2017г. 87,12 8,00 

136 с.Къпиновци 011094 нива 2,101 2250/17.02.2017г. 94,54 9,00 

137 с.Къпиновци 011095 нива 2,544 2251/17.02.2017г. 114,48 11,00 

138 с.Къпиновци 010041 нива 0,782 2252/17.02.2017г. 35,20 3,00 

139 с.Къпиновци 010040 нива 0,723 2253/17.02.2017г. 32,53 3,00 

140 с.Къпиновци 000192 нива 1,711 2254/17.02.2017г. 77,00 7,00 

141 с.Къпиновци 011002 нива 1,997 2255/17.02.2017г. 90,00 9,00 



142 с.Къпиновци 011009 овощна градина 9,424 2262/17.02.2017г. 330,00 33,00 

143 с.Лудогорци 006170 нива 1,648 2496/20.04.2017г. 74,16 7,00 

144 с.Лудогорци 004136 нива 1,142 2507/04.04.2017г. 51,40 5,00 

145 с.Лудогорци 004137 нива 1,911 2508/04.04.2017г. 86,00 8,00 

146 с.Лудогорци 004138 нива 1,900 2509/04.04.2017г. 85,50 8,00 

147 с.Лудогорци 008349 нива 2,501 2473/20.04.2017г. 112,54 11,00 

148 с.Лудогорци 006168 нива 1,110 2494/20.04.2017г. 50,00 5,00 

149 с.Лудогорци 006178 нива 12,701 2482/20.04.2017г. 571,54 57,00 

150 с.Лудогорци 006179 нива 1,436 2483/20.04.2017г. 64,62 6,00 

151 с.Лудогорци 006180 нива 2,104 2484/20.04.2017г. 94,68 9,00 

152 с.Лудогорци 006169 нива 1,717 2495/20.04.2017г. 77,26 7,00 

153 с.Лудогорци 017015 нива 14,000 2537/04.04.2017г. 630,00 63,00 

154 с.Лудогорци 017039 нива 5,076 2534/04.04.2017г. 228,42 22,00 

155 с.Лудогорци 018028 нива 4,403 2533/04.04.2017г. 198,13 19,00 

156 с.Лудогорци 018024 вр.неиз.нива 4,976 2541/04.04.2017г. 224,00 22,00 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

          № 501 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост,   и чл.5, ал. 1  от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих и чл.78а от 

ППЗСПЗЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следните имоти по 

земеразделителните планове на населените места: 

 

№ Населено място №имот Площ/дка НТП Нов НТП 

1 С.Бърдоква 000028 27,302 сметище Др.неизпол.нива 

2 С.Делчево 000071 1,498 сметище Др.неизпол.нива 

3 С.Делчево 000068 3,000 сметище Др.неизпол.земя 

4 С.Йонково 000171 27,478 сметище Др.неизпол.нива 

5 С.Йонково 000169 13,342 сметище Др.неизпол.нива 

6 С.Йонково 000026 4,291 сметище Др.неизпол.нива 

7 С.Йонково 000059 12,509 сметище Др.неизпол.нива 

8 С.Йонково 000146 17,297 сметище Др.неизпол.нива 

9 С.Къпиновци 000011 3,222 сметище Др.неизпол.земя 

10 С.Конево 000060 3,500 сметище Др.неизпол.нива 

11 С.Лъвино 000119 14,882 сметище Др.неизпол.земя 

12 С.Лудогорци 002005 3,000 сметище Др.неизпол.нива 

13 С.Печеница 000059 3,148 сметище Др.неизпол.земя 

14 С.Подайва 000124 5,124 сметище Др.неизпол.нива 

15 С.Подайва 000043 5,961 сметище Др.неизпол.нива 

16 С.Подайва 000106 12,197 сметище Др.неизпол.нива 

17 С.Средоселци 000012 12,848 сметище Др.неизпол.нива 

18 С.Старо селище 000036 23,750 сметище Др.неизпол.нива 

19 С.Тодорово 000141 7,096 сметище Др.неизпол.нива 

20 С.Тодорово 000069 3,548 сметище Др.неизпол.нива 

21 С.Яким Груево 000029 4,304 сметище Др.неизпол.земя 

22 С.Драгомъж 017002 3,319 сметище Др.неизпол.нива 

 

II.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на следните имоти по 

кадастралните карти на населените места: 

 

№ Населено място Предх.№ Кадастр.№ Площ/дка НТП Нов НТП 

1 С.Свещари 000154 65650.17.19 3,142 сметище Пустееща 

необработ.земя 

2 С.Райнино 100154 61875.4.91 6,044 сметище Пустееща 

необработ.земя 

3 С.Китанчево 000158 37010.40.2 5,188 сметище Пасище, мера 

4 С.Китанчево 000161 37010.46.6 4,225 сметище Пустееща 

необработ.земя 



 

 

III. Обявява за частна общинска собственост  следните имоти: 

 

№ Населено място №имот Площ Акт за публична общ.собст. 

1 С.Бърдоква 000028 27,302 1043 от 20.03.2003г. 

2 С.Делчево 000071 1,498 1051 от 25.03.2003г. 

3 С.Делчево 000068 3,000 1052 от 25.03.2003г. 

4 С.Йонково 000171 27,478 1075 от 27.03.2003г. 

5 С.Йонково 000169 13,342 1074 от 27.03.2003г. 

6 С.Йонково 000026 4,291 1071 от 26.03.2003г. 

7 С.Йонково 000059 12,509 1072 от 27.03.2003г. 

8 С.Йонково 000146 17,297 1073 от 27.03.2003г. 

9 С.Къпиновци 000011 3,222 1634 от 02.08.2006г. 

10 С.Конево 000060 3,500 1078 от 27.03.2003г. 

11 С.Лъвино 000119 14,882 1067 от 26.03.2003г. 

12 С.Лудогорци 002005 3,000 1631 от 02.08.2006г. 

13 С.Печеница 000059 3,148 1639 от 02.08.2006г. 

14 С.Подайва 000124 5,124 1091 от 28.03.2003г. 

15 С.Подайва 000043 5,961 1090 от 28.03.2003г. 

16 С.Подайва 000106 12,197 1089 от 28.03.2003г. 

17 С.Средоселци 000012 12,848 1098 от 31.03.2003г. 

18 С.Старо селище 000036 23,750 1097 от 31.03.2003г. 

19 С.Тодорово 000141 7,096 1633 от 02.08.2006г. 

20 С.Тодорово 000069 3,548 1632 от 02.08.2006г. 

21 С.Яким Груево 000029 4,304 1637 от 02.08.2006г. 

22 С.Драгомъж 017002 3,319 1640 от 02.08.2006г. 

23 С.Свещари 65650.17.19 3,142 1636 от 02.08.2006г. 

24 С.Райнино 61875.4.91 6,044 1638 от 02.08.2006г. 

25 С.Китанчево 37010.46.6 4,225 1081 от 27.03.2003г. 

   

IV.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

     V.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

          № 502 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 



Р Е Ш И : 

 

I.Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година, като включва в раздел II. Продажба на 

незастроени дворни места т.16 със следното съдържание: 

 1. Незастроен урегулиран поземлен имот II -175 в квартал 20 с площ 540 кв.м в  

с.Бърдоква  при прогнозна продажна цена в размер на 1 223 лева. 

  

 

II. Изменя в  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година, т.5 от  раздел II. Продажба на незастроени 

дворни места текст: с. Подайва с текст с.Печеница.    

 
РЕШЕНИЕ 

          № 503 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от 

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  

имоти  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2018 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот II-175 (римско втори тире сто 

седемдесет и пет ) в квартал 20 (двадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ  

540 (петстотин и четиридесет) кв.м по регулационния план на с.Бърдоква, одобрен с 

Решение № 209/28.05.2013год. на ОбС-Исперих и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 

Заповед №531/04.10.2017год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на 

имота с.Бърдоква, ул. «Пирин» №4, община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: север – ул. «Пирин»;  изток – УПИ VII-176,кв.20; запад – УПИ I-144,кв.20 и юг 

– извън регулация, съгласно АЧОС № 6531 от 13.11.2017г. вписан в Агенцията по 

вписванията на 15.11.2017год.   

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 223,00 ( хиляда двеста двадесет и три)лева,  която цена е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  09.03.2018 г.  

1.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000539/27.03.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

1 127,50 (хиляда сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки ) лева. 

   

 2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот II-150 (римско втори тире сто и 

петдесет ) в квартал 21 (двадесет и първи) отреден за Жилищно застрояване с площ  

1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) кв.м по регулационния план на с.Бърдоква, 

одобрен с Решение № 209/28.05.2013год. на ОбС-Исперих с местонахождение на имота 

с.Бърдоква, ул. «Мургаш» №4, община Исперих, област Разград при граници и съседи: 



север – УПИ I-149,кв.21; изток- ул. «Мургаш»; запад – УПИ VIII-129 и  УПИ IX,кв.21 и 

юг – УПИ III-151, съгласно АЧОС № 6002 от 08.02.2016г. вписан в Агенцията по 

вписванията на 09.02.2016год.   

  

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3 680,00 (три хиляди шестстотин и осемдесет)лева,  която цена е пазарната оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  09.03.2018 г.  

2.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000538/27.03.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

3 311,60 (три хиляди триста и единадесет лева и шестдесет стотинки ) лева. 

 

3.1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-131(римско първи тире сто тридесет 

и едно ) в квартал 18 (осемнадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 945 

(деветстотин четиридесет и пет) кв.м по регулационния план на с.Печеница, одобрен с 

Решение № 403/23.08.2014год. на ОбС-Исперих и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 

Заповед №438/03.08.2017год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на 

имота с.Печеница, ул. «Тунджа», община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: север – ул. «Тунджа»; изток – извън регулация; юг- улица  и запад –УПИ II-

132,кв.18 съгласно АЧОС № 6520 от 29.09.2017г. вписан в Агенцията по вписванията 

на 06.10.2017год.   

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

2 043,00 (две хиляди четиридесет и три)лева,  която цена е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  09.03.2018 г.  

2.3. Данъчната оценка на имота съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000540/27.03.2018 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих е в размер на 

1 973,20 (хиляда деветстотин седемдесет и три  лева и двадесет стотинки ) лева. 

  

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

   

ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

  

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 504 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих 

за закупуване на идеални части от поземлен имот, находящ се в гр.Исперих, община 

Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел -  прекратяване на 

съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота и на основание 

чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за общинската собственост; 

чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих  

 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 



 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между 

община Исперих и Николинка Боянова Гатева, с адрес гр.Исперих, ул. „Янтра” №20, 

община Исперих, област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а 

именно 113/1073  (сто и тринадесет наклонена черта хиляда седемдесет и три) кв.м 

идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  ХХХ-2314 (римско 

тридесет тире две хиляди триста и четиринадесет)  в квартал 9 (девет) с обща площ на 

имота 1073,00 (хиляда седемдесет и три) кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. 

„Янтра“ №20, община Исперих по регулационния план  на града, одобрен  със Заповед 

25/29.01.2001год. на Кмета на община Исперих при граници на имота: север- УПИ 

XXXI-2361 кв.9; изток – УПИ XLVI-2313 и  УПИ XLV-2312 ; юг и запад -улици по Акт 

за частна общинска собственост № 6572 от 12.02.2018год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 13.02.2018 г.  на съсобственика НИКОЛИНКА БОЯНОВА ГАТЕВА, 

притежаваща  останалите идеални части от имота, съгласно Нотариален Акт № 135, 

том І, рег. № 266 от 1983год. и Нотариален акт № 143, том V, рег.№6406, дело 788 от 

2017год. 

    ІІ. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на идеалните части от 

имота  в размер на 653,70 (шестстотин петдесет и три лева и седемдесет стотинки) лева, 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000290/12.02.2018 г. издадено от 

отдел «МДТ»  при община Исперих. 

Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

09.03.2018 г. е в размер на 443,00 (четиристотин четиридесет и три) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

       ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих  

 

ІV. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 505 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.52, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър 

     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот № 03472.28.17 по 

кадастралната карта на с.Белинци, община Исперих, с начин на трайно ползване нива с 

площ 40 006 кв.м, с местонахождение с.Белинци, местност „Айналъ“ по кадастралната 

карта на с.Белинци, одобрена със Заповед № РД-18-35/18.08.2005год. на 

Изпълнителния директор на АК, за който имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 5924 от 10.08.2015год. вписан в Службата по вписванията на 

14.08.2015год.като се обособяват нови 13 броя имота, както следва: 



1.Проектен имот № 03472.28.51 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.52, №03472.28.12, № 03472.28.17, № 03472.28.11 и № 

03472.28.41. 

  2.Проектен имот № 03472.28.52 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.53, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.51. 

  3. Проектен имот № 03472.28.53 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.53, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.52. 

  4.Проектен имот № 03472.28.54 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.55, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.53. 

5.Проектен имот № 03472.28.55 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.56, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.54. 

6.Проектен имот № 03472.28.56 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.57, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.55. 

7.Проектен имот № 03472.28.57 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.58, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.56. 

8.Проектен имот № 03472.28.58 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.59, № 03472.28.12, № 

03472.28.17 и № 03472.28.57. 

9.Проектен имот № 03472.28.59 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.58, №03472.28.41, № 03472.28.60, № 03472.10.292, № 

03472.28.17 и  № 03472.28.12. 

10.Проектен имот № 03472.28.60 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.10.292, №03472.28.17, № 03472.28.59, № 03472.28.41, № 

03472.28.61 и № 03472.28.17. 

11.Проектен имот № 03472.28.61 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.62, № 03472.10.292, № 

03472.28.17 и № 03472.28.60. 

12.Проектен имот № 03472.28.62 с площ 3,000 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.28.63, № 03472.10.292, № 

03472.28.17 и № 03472.28.61. 

13.Проектен имот № 03472.28.63 с площ 4,005 дка;начин на трайно ползване Нива 

при съседи: имоти №03472.28.17, №03472.28.41, № 03472.10.301, № 03472.28.17, № 

03472.10.303,  № 03472.10.292 и  № 03472.28.62. 

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за правилното   

и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих.  

 

      ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 



РЕШЕНИЕ 

          № 506 

 

Във връзка със Заявление с вх. № ВС-03.ИС-174/13.03.2018год.  и писмо с изх. 

№РД-06-ИС-68/21.03.2018г. на Общинска служба по земеделие – град Исперих, на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ и Чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ   

           

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот № 022064 с обща площ 24,000 дка, местност „Арпалък“, категория ІV 

(21,000) и  II (3,000) находящ се в землището на с. Лъвино,Община Исперих, област 

Разград, съгласно АЧОС № 6645/26.03.2018 г., при граници и съседи: имот №022065; 

имот №022036 и  имот № 022041 на наследниците на Ахмед Бейтулов Мехмедов. 

 

      ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, 

Областния Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие град 

Исперих  и на наследниците на Ахмед Бейтулов Мехмедов в седем  дневен срок от 

приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 507 

 

Във връзка със Заявление с вх. № К-2315/27.05.2016г. и писмо с вх. №РД-06-ИС-

69/21.03.2018г. на Исперих Общинска служба по земеделие – град Исперих, на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с параграф 27, ал.2, т.2 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ и Чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ   

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

      І. Предоставя собствеността върху имот общинска собственост, представляващ: 

поземлен имот № 110009 с обща площ 4,015 дка, местност „Омур“, категория ІІІ, 

находящ се в землището на с. Тодорово,Община Исперих, област Разград, съгласно 

АЧОС №2981/30.05.2016 г., при граници и съседи: имот №110010; имот №000071; имот 

№000036; имот №110008 и имот № 000106 на наследниците на Шабан Салимов 

Мехмедов. 
 

      ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното  и законосъобразно изпълнение на решението на ОбС – Исперих.  



 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, 

Областния Управител на Област Разград, Общинската служба по земеделие град 

Исперих  и на наследниците на Шабан Салимов Мехмедов в седем  дневен срок от 

приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 508 

 

           Предвид необходимостта от Поправка и попълване на Кадастрален план и 

Изменение на ПУП - ПР  на с. Лудогорци и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от 

ЗМСМА и  чл. 129 , ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Одобрява проект, приет на ОЕСУТ за Поправка и попълване на Кадастрален 

план и Изменение на ПУП - ПР  на с. Лудогорци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

          2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  
РЕШЕНИЕ 

         № 509 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 1.Приема Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците от община Исперих за 2018г. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

 

 

 

 



 



Съгласувал:  АНГЕЛ ПЕТКОВ, 

Началник на РУО – гр. Разград 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  

в община Исперих за 2018 година 

№ Дейност 
Ангажирани 

институции 

Финансиране 

/източник/ 

Срок на 

изпълнение 

Приоритет 1: Подкрепа за личностно развитие на деца със  

специални образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания 

Специфична цел 1: Интегриране на децата със СОП в общообразователните училища 

1. 

Индивидуален подход  при предоставяне на 

допълнителна подкрепа за деца и ученици със 

специални образователни потребности 

Училища 

Детски градини 

РЦПППО 

бюджет 
 

2018 г. 

2. 

Предоставяне на комплексна психо-социална 

рехабилитация,  подпомагаща пълноценното 

приобщаване на деца и ученици със СОП 

Училища 

Детски градини 

РЦПППО 

бюджет 
 

2018 г. 

3. 

Осигуряване на достъпна физическа и архитектурна 

среда, отговаряща на потребностите на деца и ученици 

със СОП и хронични заболявания 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

бюджет 
 

2018 г. 

4. 
Поддържане на добра междуинституционална 

координация в областта на приобщаващото образование 

Училища 

Детски градини 

РУО 

РЦПППО 

Община Исперих 

бюджет 2018 г. 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със СОП в учебните 

заведения в общината 

1. 

Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 

индивидуалните потребности на децата и учениците и 

разграничаване на нуждата от обща и допълнителна 

подкрепа: 

– Процедура по ранно оценяване /скрининг/ на 

развитието на детето и на риска от обучителни 

Училища 

Детски градини 

РЦПППО 

 

бюджет 2018 г. 



трудности, съгласно Наредба за приобщаващото 

образование; 

– Извършване на оценка на риска от обучителни 

затруднения на децата на 5 и 6-годишна възраст в 

рамките на установяването на готовността на 

детето за училище, като се отчита физическото, 

познавателното, езиковото, социалното и 

емоционалното му развитие, съгласно Наредба 

за приобщаващото образование. 

2. 

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа, 

съобразена с индивидуалните образователни 

потребности на децата и учениците 

Училища 

Детски градини 

РЦПППО 

Община Исперих 

ДЦДМУ 

ЦОП 

бюджет 
 

2018 г. 

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания 

1. Развитие на социалните услуги за деца с увреждания 

ДЦДМУ 

ЦОП 

ЦНСТДМУ 

Община Исперих 

 

бюджет 
2018 г. 

Приоритет 2: Подкрепа за личностно развитие на деца  

от уязвими общности и деца в риск 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно детско 

развитие 

1. 

Осигуряване на подкрепа  при  отглеждането, 

възпитанието и социализацията на деца в 

предучилищна възраст от уязвимите групи 

Детски градини 

ОЗД 

ЦОП 

Община Исперих 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

програми 

 

2018 г. 

2. 
Мотивиране и приобщаване на деца и ученици от 

уязвимите общности към образователния процес 

Детски градини 

Училища 

ЦОП 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

2018 г. 



Община Исперих програми 

3. 
Изпълняване на програми за превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение в училище 

Училища 

Детски градини 

МКБППМН 

ДПС 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

програми 

 

2018 г. 

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими 

общности 

1. 

Подобряване на механизмите за проследяване на 

подлежащите на задължително предучилищно и 

училищно образование 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

РУО 

РУ – Исперих 

Дирекция „Социално 

подпомагане“ 

 

Бюджет, 

национални 

програми 
 

2018 г. 

2. 
Подобряване на сътрудничеството с родителската 

общност 

Училища 

Детски градини 

Неправителствени 

организации 

Проекти, 

национални 

програми 

 

2018 г. 

3. 
Изпълняване на програми за превенция  на ранното 

напускане на училище 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

програми 

 

2018 г. 

4. 

Прилагане на разнообразни форми и програми за работа 

с деца с трудности и дефицити в обучението и 

отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция 

Училища 

Детски градини 

ЦОП 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

програми 

2018 г. 

5. 
Усъвършенстване на образователните условия за работа 

в мултикултурна среда 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

програми 

 

2018 г. 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното 



образование 

1. 
Стимулиране на младежи и родители от уязвими 

етнически малцинства за средно и висше образование 

 

Училища 

Неправителствени 

организации 

 

Бюджет, 

проекти, 

национални 

програми 
2018 г. 

Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби 

1. 

Финансово подпомагане и стимулиране на деца и 

ученици по условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

По реда на 

Наредба за 

условията и реда 

за 

осъществяване 

на закрила на 

деца с изявени 

дарби 

 

2018 г. 

2. 

Стимулиране на творческите заложби на деца и 

ученици чрез осигуряване на възможност за изяви на 

местно, регионално и национално ниво 

Училища 

Детски градини 

Читалища 

Община Исперих 

Културни 

институции 

 

 

Бюджет  

2018 г. 

3. 

Включване в дейности на неправителствени 

организации, читалища, спортни клубове, културни 

институции, участие в културни събития на местно 

ниво 

Неправителствени 

организации 

Спортни клубове 

Читалища 

Културни 

институции 

 

 

Бюджет 
 

 

2018 г. 

Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в  

училищата и детските градини 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на мерки за подкрепа за личностно 



развитие на децата и учениците в училищата и детските градини 

1. 

Създаване на екипи и планове за подкрепа: 

– създаване на училищна процедура за обобщаване 

на информацията за децата и учениците, с цел 

планиране и реализиране на дейности по 

интереси, за превенция на трудностите при 

учене, допълнителна подготовка, за позитивна 

дисциплина, за развиване на дарбите; 

– актуализиране на длъжностните характеристики 

на професионалистите, работещи с деца, 

спазване на задължението за съдействие по чл. 7, 

ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето и 

спазване разпоредбите на Етичния кодекс на 

работещите с деца, утвърден от Националния 

съвет за закрила на детето. 

Училища 

Детски градини 
Не е необходимо 

 

 

2018 г. 

2. Привличане на родителите като основни партньори 
Училища 

Детски градини 
Не е необходимо 

 

2018 г. 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията на децата и учениците в училищата и детските градини 

1.  Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците 
Училища 

Детски градини 
Бюджет 2018 г. 

2.  Създаване на подкрепяща среда 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих  

Бюджет, 

проекти 
2018 г. 

3.  
Реализиране на проекти и инициативи. Участие в 

национални проекти и програми. 

 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

 

Национални 

програми на МОН, 

проекти 
2018 г. 

Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън  

училищата и детските градини 



1. 

Увеличаване на възможностите за участие на децата и 

учениците в различни спортни, културни дейности и 

клубове по интереси 

Читалища 

Спортни клубове 

Община Исперих 

Бюджет 

 

 

2018 г. 

2. 

Увеличаване на участието на децата и учениците в  

състезания, конкурси, фестивали, изложения, форуми, 

концерти и развлекателни програми 

Читалища 

Спортни клубове 

Община Исперих 

Културни 

институции 

Бюджет 
 

2018 г. 

3. 
Мотивиране на децата и учениците за активно 

включване и участие в дейността на институциите 

Институции 

Община Исперих 
Бюджет 2018 г. 

4. 
Формиране на гражданска, екологична и 

природозащитна култура 

Читалища 

Община Исперих 

Неправителствени 

организации 

Бюджет 2018 г. 

5. Подкрепа за кариерно ориентиране на учениците 

Читалища 

Спортни клубове 

Културни 

институции 

Бюджет 2018 г. 

Приоритет 5: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие на  

децата и учениците 

Специфична цел 1: Координиране на дейностите между институциите в подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците 

1. 
Подобряване на взаимодействието между институциите 

по отношение на работата с деца и ученици  

Ангажирани 

институции 
Не е необходимо 2018 г. 

Специфична цел 2: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на кадрите в учебните 

заведения за работа в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

1. 

Обучения за повишаване на квалификацията и 

професионалната компетентност на педагогическите 

специалисти 

Училища 

Детски градини 

Община Исперих 

Бюджет, 

програми 

 

2018 г. 

2 
Участие на педагогическите специалисти в програми за 

обмен на опит и добри практики 

Образователни 

институции 

Бюджет, 

програми 
2018 г. 



РЕШЕНИЕ 

          № 510 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.62, ал.9 и чл.62а, ал.2  от Закона за устройство на 

територията и чл.5, ал. 1, ал.5 и ал.6 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява подробен устройствен план – план за регулация  на УПИ  I-2859 и II-

2860, квартал 82 по регулационния план на гр.Исперих, като в резултат на частичното 

изменение на ПУП-ПР  поземлен имот I-2859 с начин на трайно ползване за КОО 

променя площта си от 960 кв.м на 1155 кв.м и  поземлен имот II-2860 с начин на трайно 

ползване за озеленяване променя площта си от 334 кв.м на 130 кв.м . 

 

2. Одобрява ПУП-ПЗ за УПИ I-2859, квартал 82 по регулационния план на 

гр.Исперих.  

 

3.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на част от поземлен имот 

II-2860, квартал 82 по регулационния план на гр.Исперих с площ 204 кв.м от „За 

озеленяване“ на „ За КОО“ .  

 

4. Обявява за частна общинска собственост част от новообразуван поземлен имот I-

2859, квартал 82  по регулационния план на гр.Исперих с площ 204 кв.м ,образуван от 

изменението на поземлен имот II -2860, квартал 82 с начин на трайно ползване за 

озеленяване с площ 334  кв.м, с местонахождение гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ № 2 

с Акт за публична общинска собственост № 2729 от 20.03.2009год. 

   

       4.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

5.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

          № 511 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.62, ал.9 и чл.62а, ал.2  от Закона за устройство на 

територията и чл.5, ал. 1, ал.5 и ал.6 от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 



1. Одобрява подробен устройствен план – план за регулация  на УПИ  IV-9534, 

квартал 131 по регулационния план на гр.Исперих с начин на трайно ползване за 

озеленяване, като в резултат на частичното изменение на ПУП-ПР се образуват нови 

два поземлени имоти IV-2858 с начин на трайно ползване за озеленяване с площ 1007 

кв.м и  V-2857 с начин на трайно ползване за обществено обслужване с площ 224 кв.м. 

 

2. Одобрява ПУП-ПЗ за УПИ V-2857, квартал 131 по регулационния план на 

гр.Исперих.  

 

3.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на новообразувания имот 

V-2857, квартал 131 по регулационния план на гр.Исперих с площ 224 кв.м от „За 

озеленяване“ на „ За обществено обслужване“ .  

 

4. Обявява за частна общинска собственост новообразуван поземлен имот V-2857, 

квартал 131 по регулационния план на гр.Исперих с площ 224 кв.м ,образуван от 

разделянето на поземлен имот IV-9534, квартал 131 с начин на трайно ползване за 

озеленяване с площ 1 231 кв.м кв.м, с местонахождение гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ 

с Акт за публична общинска собственост № 5971 от 14.01.2016год. 

   

       4.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

5.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

         № 512 

 

 На основание чл.44, ал.5 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ и чл. 12, ал. 1 – ал. 3 от Закона за енергийната 

ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.) 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Приема Програма за Енергийна ефективност на Община Исперих  за периода 

2018-2023 год. 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  



НА ОБЩИНА  ИСПЕРИХ 

ЗА ПЕРИОДА  

2018 - 2023  ГОДИНА 

     1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, 

които водят до постигането на заложените цели на държавната политика в областта 

на икономиката и енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. 

Общините, като потребители на енергия, имат съществена роля в развитието на 

енергийната ефективност чрез изпълнението на заложените в планове, програми и 

проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на енергийната консумация. 

Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

 намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и 

енергоносители; 

 намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения 

стандарт и качеството на живот; 

 повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 

 откриване на иновативни производства и нови работни места; 

 ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата.  

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка 

единица енергия чрез възпитаване на съответното енергийно поведение у 

потребителите и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните 

енергийни потребности. Тя е най-ефективният начин за спестяване на енергия и 

намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух. 

Енергийната ефективност може да се представи и като измерител за разумното 

използване на енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на 

разходите за това без загубата на енергиен комфорт. 

Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, 

води до: 

 намаляване разходите за горива и енергия;  

 повишаване сигурността на снабдяването с енергия; 

 подобряване на топлинния комфорт; 

 намаляване емисиите на парникови газове;  

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна 

част от държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на 

съответните регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна 

ефективност целят да се намали нивото на енергопотребление в обектите – общинска 

собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин да се 

даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия на енергия в 

бита и индустрията. 



Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат за 

цел политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на 

територията на Община Исперих, като по този начин се повишат икономическият 

растеж и жизненият стандарт на населението на Общината и се подпомогне 

опазването на околната среда.  

Настоящата програма е структурирана съгласно Указанията на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за разработване на планове/програми за 

енергийна ефективност. 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на 

програмите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, 

е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 

2020 г. Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези 

програми, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства – 

осигуряване качество на атмосферния въздух, намаляване изменението на климата и 

управление на ресурсите, във възможности за развитие на регионите и превръщането 

им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места. 

Като продължение на тази политика, Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност, въведена в българското законодателство с новия Закон за енергийната 

ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), предвижда в т. 

18 от преамбюлната си част, че държавите-членки следва да насърчават общините и 

другите публични органи да приемат интегрирани и насочени към устойчиво развитие 

планове за енергийна ефективност с ясни цели. 

Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в 

българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност 

(ЗЕЕ) на практика постави общините в Република България в ситуация, при която 

всяка една от тези общини следва да приеме нова, актуална програма за енергийна 

ефективност, съответстваща на изискванията на Директивата и на ЗЕЕ за: 

 реализацията на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 

2020 г., водещи до икономии на енергия не само в крайното, но и в първичното 

потребление на енергия; 

 изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания, като част от 

националната задължителна цел за енергийни спестявания на Република 

България до 2020 от страна на т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“ при 

крайните клиенти на енергия, към които принадлежат и общините; 

 въвеждане на допълнително изискване, освен енергийната ефективност на 

сградния фонд на общините, да се повиши и енергийната ефективност на 

уличното осветление (за общини с население над 20 000 души) .   

По силата на чл. 12, ал. 1 – ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на 

енергийната ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за 

целта тези органи разработват и приемат програми по енергийна ефективност, 

съответстващи на целите, заложени в: 

1.  Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България; 

2.  Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020 г.; 



3. Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия,  

националния план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните 

и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната 

администрация и 

4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за 

изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от 

обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд. 

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на 

стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за развитие на 

съответните райони, изготвяни на основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното 

развитие, както и въз основа на перспективите за устойчиво икономическо развитие на 

съответните райони за икономическо планиране. 

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по 

енергийна ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и 

на общините. 

3. НОРМАТИВНА БАЗА 

Целите за повишаване на енергийната ефективност са конкретизирани в 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Основният стремеж е 

намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт с 50 % до 2020 

г. спрямо базисната 2005 г. 

Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско 

законодателство в областта на енергийната ефективност и е съобразена със: 

Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз (Трети 

либерализационен пакет в енергетиката „Енергетика и климат“) 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели до 2020 г., т.нар. 

„триада 20-20-20” за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно 

потребление с 20 %, увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в 

брутното крайно енергийно потребление с 20% и намаляване, в резултат на това, на 

емисиите на парникови газове в атмосферния въздух с 20% спрямо базисната 1990 г. 

Тези цели са насочени към ефективното използване на ресурсите на Европа, като се 

направят важни промени в начина, по който в държавите-членки на Европейския съюз 

се произвежда и консумира енергия и се основават на постигнатото до този момент в 

областта на енергийната политика. 

Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем 

директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство 

в Закона за енергийната ефективност. Две от директивите са тясно свързани с 

енергийния мениджмънт в общините - Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност. 

Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 

2010 г. относно енергийните характеристики на сградите 
 

Целта на Директивата е да се подобрят енергийните характеристики на сградите 

в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, като се вземат предвид 

външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на 

вътрешния въздух при стриктно спазване на съотношението „разходи-ефективност“.  



Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд 

в държавите – членки до „сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Това 

означава подобряване на енергийните характеристики на сградите до максимално 

възможния клас на енергопотребление по скалата на класовете за енергопотребление 

за съответната сграда, в зависимост от действащите технически правила и норми към 

датата на въвеждането й в експлоатация, плюс задължителното условие за 

оползотворяване на енергия от възобновяеми източници за задоволяване на 

енергийните потребности на обитателите на сградата. 

 Директивата въвежда и критерии по отношение на: 

 общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни 

характеристики на сгради и части от тях;  

 прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните 

характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни 

ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт;  

 енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г.   относно енергийната ефективност
 

Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на 

Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно 

потребление на държавите-членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез: 

 изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и 

частен сграден фонд;  

 задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ 

(РЗП) на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е 

пожелателно;  

 въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи 

изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. 

„задължени лица – търговци с енергия“, между които тази цел се разпределя като 

индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез: 

 сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги при 

крайните клиенти на енергия; 

 внасяне на парични средства от страна на търговците с енергия в 

специализирани фондове за енергийна ефективност; 

 прехвърляне на енергийни спестявания. 

 насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел“, представляващ финансова 

схема за насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните 

клиенти на енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат;  

 въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен 

мениджмънт), включително енергийни обследвания, като част от прилагането на 

програмата по енергийна ефективност от публичните органи и органите на 

местната власт и местното самоуправление. 

Пътна карта за енергетиката до 2050 г.  

През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, 

която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно 

се подобри конкурентоспособността на икономиката и сигурността на доставките на 

енергия за Европа. Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на 



политиката по енергийна ефективност. 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. отразява визията за 

развитие на сектор „Енергетика“ при отчитане на  европейската визия в тази област, 

както и на политиките по енергийна ефективност и оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници. 

Стратегия „Европа 2020“ 

Тя залага на три основни приоритета: 

1) интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

2) устойчив растеж - насърчаване развитието на екологична и 

конкурентоспособна икономика с по- ефективно използване на ресурсите;  

3) приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване, както и нейните пет основни 

цели: 

 заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години;  

 инвестиции в научно изследователската и развойна дейност в размер 3% от 

брутния вътрешен продукт на Европейския съюз;  

 постигане на целите „20/20/20“ по отношение на енергетиката и климата;  

 съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 

1990 г.;  

 увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия с до 20% и намаляване в резултат на това на 

консумацията на енергия, произведена по конвенционален способ с 20%.  

Закон за енергийната ефективност 
 

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства 

пред т. нар. „задължени лица – търговци с енергия“, както и пред общините в 

качеството им на крайни клиенти на енергия. 

Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за 

енергийна ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, 

която да осигури постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при 

крайното потребление на енергия до 31 декември 2020 г.  

Общата кумулативна цел за енергийни спестявания обхваща периода 2014-2020 

г. и се определя като натрупване на нови енергийни спестявания от минимум 1,5 на 

сто годишно от средната годишна стойност на общото количество на продажбите на 

енергия на крайните клиенти на територията на страната през 2010, 2011 и 2012 г., с 

изключение на количеството на продажбите на енергия, използвани в транспортния 

сектор, под код "B_101900" по статистиката на Евростат.   

Общата кумулативна цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между следните задължени лица:  

1) крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с 

издадена лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", които 

продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  



2) топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които 

продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно;  

3) крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на 

крайни клиенти повече от 1 млн. кубически метра годишно;  

4) търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 

хил. тона течни горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели;  

5) търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 

хил. тона твърди горива годишно. 

При определяне на общата кумулативна цел могат да се използват следните 

стойности за изчисление на енергийни спестявания в размер:  

1. по 1 на сто годишно за 2014 и 2015 г.;  

2. по 1,25 на сто годишно за 2016 и 2017 г.;  

3. по 1,50 на сто годишно за 2018, 2019 и 2020 г. 

Съгласно чл. 21 от ЗЕЕ, при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни 

спестявания задължените лица по чл. 14, ал. 4 (търговци с енергия) могат да:  

1. предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез доставчик на 

енергийноефективни услуги, и/или  

2. правят вноски във Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" 

или в други финансови посредници за финансиране на дейности и мерки за енергийна 

ефективност в размер на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за 

постигане на индивидуалните им цели, определени съгласно методиката по чл. 7, ал. 1, 

т. 11, и/или  

3. сключват споразумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други 

незадължени страни за прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на 

удостоверения за енергийни спестявания.  

 Предоставяне на енергийноефективни услуги на конкурентни цени при 

крайните клиенти: 

Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране 

доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща 

експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на 

услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната 

ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси. 

Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, 

сключени с крайни клиенти и включват изпълнението на една или повече дейности и 

мерки за повишаване на енергийната ефективност, определени в наредбата по чл. 18, 

ал. 2 – Наредба № Е-РД-04-3/ 04.05.2016 г. на министъра на енергетиката за 

допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването 

им.  

Когато в обхвата на енергийноефективните услуги се включва изпълнението на 

дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради или обследване за 

енергийна ефективност на промишлени системи, задължените лица:  



1. изпълняват сами дейностите, в случай, че отговарят на изискванията за 

обследване за енергийна ефективност на сгради по чл. 43, ал. 1 или 2 или за 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по чл. 59, ал. 1;  

2. възлагат изпълнението на дейностите на лица, които отговарят на изискванията 

за обследване за енергийна ефективност на сгради по чл. 43, ал. 1 или 2, или за 

обследване за енергийна ефективност на промишлени системи по чл. 59, ал. 1. 

 Внасяне на парични средства във Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници” или в други финансови посредници: 

Ключов момент от цитираната по-горе разпоредба на чл. 21 от ЗЕЕ е 

алтернативната възможност за задължените лица – търговци с енергия да внасят 

парични средства във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” или 

в други финансови посредници. В тази връзка чл. 7, ал. 1, т. 11 от ЗЕЕ предвижда, че 

министърът на енергетиката утвърждава методика за оценка на размера на вноските 

от задължените по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ лица във Фонд "Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници" и в други финансови посредници, необходими за постигане 

на индивидуалните им цели по предложение на изпълнителния директор на Агенцията 

за устойчиво енергийно развитие. Към настоящия момент няма данни горепосочената 

методика да е разработена и утвърдена. 

 Прехвърляне на енергийни спестявания чрез прехвърляне на 

удостоверения за енергийни спестявания от задължени лица, които са в 

преизпълнение на целите си или от незадължени лица: 

Съгласно чл. 75 от ЗЕЕ, удостоверенията за енергийни спестявания могат да се 

прехвърлят от:  

1. задължено към друго задължено лице по чл. 14, ал. 4, когато първото 

задължено лице е в преизпълнение на определената му индивидуална цел за 

енергийни спестявания;  

2. незадължено лице към задължено лице по чл. 14, ал. 4. 

Водещото за удостоверенията за енергийни спестявания е, че те обективират 

реализирана икономия на енергия в резултат на вложена инвестиция за изпълнението 

на мерки по енергийна ефективност. Тоест основното при прехвърлянето са не самите 

удостоверения, а икономията на енергия, за която те се отнасят.  

Управление потреблението на енергия: 

Законът за енергийната ефективност предвижда и още една съществена дейност 

– управление потреблението на енергия.  

Съгласно чл. 63, ал. 1 от ЗЕЕ, задължените по чл. 14, ал. 4 лица, собствениците 

на сгради по чл. 38, ал. 1, по отношение на които може да бъде извършено обследване 

за енергийна ефективност или сертифициране, собствениците на предприятия, 

промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление са длъжни да 

извършват управление на енергийната ефективност. 

Списъкът от дейности, посредством които се осъществява управлението на 

енергийната ефективност се съдържа в чл. 63, ал. 2 от ЗЕЕ и включва:  

1. организиране на изпълнението на програмите за енергийна ефективност на 

държавните и местните органи, както и на други мерки, които водят до изпълнението 

на индивидуалните цели за енергийни спестявания;  



2. поддържане на бази данни за месечното производство/потребление по видове 

енергии и потребители, включително дати, цени, количество и качество на 

доставените/продадените енергии и горива;  

3. ежегодно изготвяне на анализи на енергийното потребление;  

4. оценка на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни 

спестявания. 

Закон за енергетиката 
 

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните 

задължения: 

 да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози 

за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен 

газ, програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и 

газоснабдяване;  

 да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на 

мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за 

имоти – общинска собственост;  

 да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени 

работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на 

енергийните предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура.  

Закон за устройство на територията  

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е 

т.нар. „шесто изискване към строежите“ – изискването за енергийна ефективност (вж. 

чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това 

изискване дейностите, свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта 

на строежите, в това число и дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки, 

бяха поставени на съвършено нова основа.  

Национални стратегически документи, планове и програми 

 Протокол от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на 

климата;  

 Енергийна стратегия на Република България ; 

 Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.; 

 Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г.; 

 Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.; 

 Годишен отчет за изпълнението на Национални план за действие по енергийна 

ефективност за периода от 2014 – 2020 г. ; 

 Национален план за действие по промените в климата;  

 Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна 

ефективност и  

 План – програма за нейното изпълнение;  

 Национална програма за развитие „България 2020”; 

 Общински план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г.  

 

Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 



 НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне 

размера и изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат , 

водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска 

собственост;  

 НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл.27,ал.1 и чл.28, 

ал.1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване , поддържане и 

ползване на базата данни за тях; 

 НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация.  

 НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;  

 НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите;  

 НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване 

на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на 

постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждаването им;  

 НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за 

разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени 

системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на 

условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и 

изготвяне на оценка на енергийни спестявания; 

 НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 

ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на 

схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на 

индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица 

(приета с Постановление на Министерския съвет № 240 от 15.09.2016 г., обн., 

ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.). 

 Всички действащи нормативни документи. 

4. ОБЩ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

4.1 ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

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

равнина. Общината се намира в Разградска област, в Северен централен райоон за 

планиране. Тя е втората по големина община в Разградска област с площ от 402 кв. км. 

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

население на областта.  Състои се от 23 населени места, от които 22 села и 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 до 10 минути с автомобилен транспорт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Център на общината е гр. Исперих, отдалечен на 37 km североизточно от 

гр.Разград, на 72 km югозападно от гр. Силистра и река Дунав, и на 150 km 

северозападно от гр.Варна и Северното Черноморие. Община Исперих в 

административно-териториално отношение граничи с областния център гр. Разград, 

общините Самуил и Завет от Разградска област и общините Дулово и Главиница от 

Силистренска област.   

РЕЛЕФ  

Общината заема част от южните склонове на Лудогорското плато. Релефът е 

равнинно- хълмист, със средна надморска височина 250-300 метра. На територията на 

община Исперих се намира най-големият карстов извор в тази част на страната. 

Дълголетните карстови процеси са довели до създаването на характерен и уникален за 

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

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

развитието на специфични форми на туристическа дейност.  

КЛИМАТ  

Европейско-континенталната климатична област обхваща Северна и Средна 

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

връзка с източноевропейските райони и същевременно е отдалечена от Средиземно 

море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние на последното. 

Поради това климатът в тази област носи типичните белези на източноевропейския 

климат: сравнително студена за съответната географска ширина зима и относително 

горещо лято, като средната годишна амплитуда на температурата е предимно между 

23 и 24°, а на места достига до 25°. Максимумът на валежите е през лятото, а 

минимумът през зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата 

между лятната и зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. Главно 

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

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

умерено континентална и преходно континентална. Умерено-континентална 



климатична подобласт обхваща Северна България и западната част на Средна 

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

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

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

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

горещо поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните 

географски ширини или формирани на място под въздействие на силното лятно 

слънце. В климатично отношение района на Общината попада в умерено-

континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична 

област и се характеризира с горещо лято и студена зима. Валежите са по-ниски от 

средните за страната, 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/. 

 

ВОДИ  

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

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

които притежават бистра, но с лош вкус вода. Максималният дебит на използваните 

източници е 568 л/сек. Степента на задоволеност с вода на населените места в 

общината е сравнително добра. Няма достатъчно водни ресурси за промишлени нужди 

и поливане. Водата в Община Исперих сега е изобилна, понеже се доставя от големи 

каптирани извори при заличеното с. Сборяново (Демир Баба Текке) и долината на 

север от него - главно р. Крапинец, която според археолозите в периода IV-III в. 

пр.н.е. е била плавателна и е достигала до р. Дунав. Най-голямата група кладенци се 

намирала на юг от града, над сегашната гара Исперих, дълбочината им е 19 м. и имат 

бистра вода. Съществува каптиране на извора при с. Драгомъж, откъдето се 

водоснабдява гр. Исперих и с. Яким Груево. На територията на общината съществуват 

множество малки водоеми, които са богати на риба. 

 

ПОЧВИ  

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

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

льосовидната основа, сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива 

лесостепна растителност от север към юг е разпространението на карбонатните, 

типичните и излужените черноземи / оподзолените / черноземи, които заемат 39% от 

обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви /61% / са образувани върху 

слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова 

растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива 



растителност. Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, 

сивите горски почви се характеризират с маломощен хумусно-елувиален хоризонт, 

който варира от 5 до 30 см., като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и 

тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат въздуха и задържат влагата 

и бързо се затоплят през пролетта. Почвено-климатичната характеристика на 

общината създава възможност за отглеждането на всички култури, характерни за 

умерения климат и най-вече за развитието на зърнопроизводството и техническите 

култури. Освен изброените култури, почвено климатичните условия в района на 

Община Исперих са подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни 

селскостопански производства са: отглеждането и добиването на  територията на 

община Исперих са се оформили следните почвени различия: чернозем-смолници, 

слабо и силно излужени, глинести и тежко песъчливо-глинести; чернозем-смолници, 

силно излужени, слабо до средно оподзолени, еродирани; канелено-горски почви, 

слабо и средно излужени; канелено-горски почви, силно излужени до слабо 

оподзолени, средно и леко песъчлив0-глинести; алувиално-светли и алувиално-

ливадни светли, глинесто-песъчливи почви; делувиални почви, леко песъчливо-

глинести. 

 

РАСТИТЕЛНОСТ  

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

големите й богатства. Общата залесена площ възлиза на 10 912,7 ха, а общият 

дървесен запас се оценява на 1 028 475 куб. м. Средногодишният добив на дървесина 

възлиза на 37 000 куб. м. Средногодишното залесяване възлиза на 900 дка. То се прави 

главно с местни, устойчиви широколистни видове - цер, дъб, сребриста липа, ясен, 

явор, дива череша и др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са 

успешно аклиматизирани у нас каквито са: червен американски дъб, унгарска акация и 

различни клонове хибридни тополи. Растителното разнообразие в горския фонд на 

община Исперих включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 

храстови видове и над 100 бр. тревни растителни видове. 

На територията на община Исперих са съхранени вековни дървета. Най-старите 

сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на 

град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство 

за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни 

дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски 

бряст и бяла черница. В горите на Исперих се срещат различни видове едър и дребен 

дивеч. За едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня, за дребния дивеч 

най-характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. През различните 

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

лисица, чакал, вълк и дива коза. През последните години данните от провежданите 

таксации показват трайно намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на нарастващото 

бракониерство, което е основният проблем на фауната. На територията на общината се 

намират и ловните резервати: ”Воден”, ”Ири Хисар”, ”Паламара” както и природната 

забележителност “Божурите”, разположена до село Печеница и историческо-

археологически резерват "Сборяново". Седиментните скали, които се разкриват са от 

етажите на долната креда хотрив и барем. Скалните формации по долината на реката 

образуват типични скални венци и скални корнизи. Дълголетните карстови процеси са 

предизвикали проявлението на един твърде характерен и уникален за района комплекс 

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

14 пещери. Кватернетната покривка е представена от характерното плейоценско 



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

дренира повърхностно течащите води и обуславя безводието в Западното лудогорско 

плато. Своеобразието от характерни земеповърхностни форми, специфична геоложка 

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

интересен и уникален генофонд. 

  

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ  

Защитена местност „Божурите“ (Код в регистъра: 405); 

Площ: 3.16 хектара; 

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

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

Държавен вестник. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1199 от 24.09.2003 г., бр. 

91/2003 на Държавен вестник. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-

557 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник. Цели на обявяване: Опазване на 

естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.). Плътността на 

популацията е съвсем ниска, но е относително стабилна. Растението е разпространено 

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

горски масив и това обуславя ниската му плътност. Находище на червен божур (Код в 

регистъра: 418) Категория: Защитена местност, Площ: 4.67 хектара Местоположение: 

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

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

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

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

68/2007 на Държавен вестник Цели на обявяване: Опазване на естествено находище на 

червен божур (Paeonia peregina); През последните пет години не са установени 

значителни промени в плътността на популацията – тя е между 6 и 8 екземпляра на 

квадратен метър. Режим на дейности и за двете защитени местности: 1. Забранява се 

кастренето и повреждането на дърветата; 2. Забранява се късането или изкореняването 

на растенията; 3. Забранява се пашата на домашни животни; 4. Забранява се 

преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и 

разрушаване на гнездата и леговищата; 5. Забранява се разкриването на кариери, 

провеждането на минно-геоложки и други дейности,с които поврежда или изменя, 

както естественият облик на местността, така и на водния и режим; 6. Забранява се 

всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения 

проект на защитената територия. 

Защитена зона „Лудогорие1“ (Код в регистъра: BG0002062); 

Категория: ЗЗ по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията. 

Обявена със Заповед No РД- 837 от 17.11.2008 г., бр. 11/2009 на Държавен вестник; 

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

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

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

с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище.  

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

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

Най-малкото село пък е Конево с 95 жители. 

 



Население и основни демографски характеристики. 
 

        В град Исперих живеят 8973 жители от общото население на общината, а в 

останалите населени места на територията и  – 13719 души. (Таблица 4) 

По признака пол структурата на населението на община Исперих е сравнително 

балансирана. Мъжете са със 186 по-малко от жените и съставляват 49% от 

населението.  

Таблица 4: Население в община Исперих по местоживеене и пол  

 



Неженен/н

еомъжена

женен/о

мъжена

вдовец/

вдовица

разведен/

разведена

Исперих 22692 8685 10689 2326 992

0 - 14 3426 3426 - - -

15 - 19 1533 1503 28 - -

20 - 24 1314 1076 226 - 10

25 - 29 1451 866 560 3 22

30 - 34 1538 610 856 9 63

35 - 39 1635 442 1064 7 122

40 - 44 1710 272 1251 33 154

45 - 49 1628 167 1239 66 156

50 - 54 1573 117 1222 91 143

55 - 59 1569 78 1179 181 131

60 - 64 1577 62 1120 297 98

65 - 69 1424 29 943 401 51

70 - 74 921 20 495 389 17

75 -79 760 11 348 385 16

80 -84 412 4 117 285 6

85+ 221 - 41 177 -

В градовете 8973 3506 4092 868 507

0 - 14 1362 1362 - - -

15 - 19 586 581 4 - -

20 - 24 482 435 45 - -

25 - 29 538 363 167 - 6

30 - 34 617 259 326 - 31

35 - 39 703 202 431 3 67

40 - 44 710 122 499 16 73

45-49 649 59 499 20 71

50-54 659 48 495 38 78

55-59 634 26 479 59 70

60-64 648 28 438 127 55

65-69 502 10 342 121 29

70-74 329 5 171 142 11

75-79 293 4 126 152 11

80-84 176 - 53 119 -

85+ 85 - 17 68 -

В селата 13719 5179 6597 1458 485

0 - 14 2064 2064 - - -

15 - 19 947 922 24 - -

20 - 24 832 641 181 - 8

25 - 29 913 503 393 - 16

30 - 34 921 351 530 8 32

35 - 39 932 240 633 4 55

40 - 44 1000 150 752 17 81

45-49 979 108 740 46 85

50-54 914 69 727 53 65

55-59 935 52 700 122 61

60-64 929 34 682 170 43

65-69 922 19 601 280 22

70-74 592 15 324 247 6

75-79 467 7 222 233 5

80-84 236 - 64 166 4

85+ 136 - 24 109 -

Общо

Юридическо семейно положение

 



Източник: НСИ 

 Лицата в активна трудова възраст между 30 и 59 години са 36% от населението на 

Исперих. (Таблица 6 и Фиг. 3) 

Фиг. 4: Население по пол и възраст в община Исперих 

  

Източник: Национален статистически институт 

Таблица 6: Население по етнос в община Исперих 2001 и 2011 г. (брой)  

 

 
Тип 

населено 

място 

Българска Турска Ромска Друга/ 

непоказана 

Общо 

П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 

Разпределение по редове - % 

Общо 27,2 29,9 63,0 59,5 9,0 8,7 0,9 1,9 100,0 100,0 

В град 57,3 60,6 34,4 29,2 7,3 8,0 1,0 2,3 100,0 100,0 

В село 7,9 9,9 81,3 79,3 10,0 9,2 0,8 1,6 100,0 100,0 

Разпределение по колони - %  

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В град 82,1 80,1 21,2 19,4 31,9 36,0 44,1 47,8 38,9 39,5 

В село 17,8 19,9 78,8 80,6 68,1 64,0 55,9 52,2 61,1 60,5 

 

 
 Българска група Турска група Ромска група 

 % от 

населението 

% от 

групата 

% от 

населението 

% от 

групата 

% от 

населението 

% от 

групата 

ИСПЕРИХ 27% 100% 63% 100% 9% 100% 

гр. Исперих 57% 82% 34% 21% 7% 32% 

Възраст 
Общо В градовете В селата 

общо Мъже жени общо мъже жени общо Мъже жени 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85+ 221 71 150 85 27 58 136 44 92 

Общо 22692 11286 11406 8973 4379 4594 13719 6907 6812 

  



 Българска група Турска група Ромска група 

 % от 

населението 

% от 

групата 

% от 

населението 

% от 

групата 

% от 

населението 

% от 

групата 

Села общо  8% 18% 81% 79% 10% 68% 

с. Белинци 1% 0% 99% 4%   

с. Бърдоква 4% 0% 67% 2% 29% 5% 

с. Вазово 3% 0% 61% 4% 35% 17% 

с. Голям 

Поровец 16% 2% 82% 4%   

с. Делчево   99% 3% 1% 0% 

с. Драгомъж 2% 0% 36% 1% 61% 11% 

с. Духовец   100% 4%   

с.Йонково 6% 1% 93% 5%   

с.Китанчево 2% 0% 74% 7% 23% 15% 

с. Конево 99% 2%     

с.Къпиновци   96% 2% 4% 0% 

с.Лудогорци 7% 1% 90% 5% 2% 1% 

с. Лъвино 10% 2% 72% 5% 17% 9% 

с. Малко 

Йонково 1% 0% 96% 3% 3% 1% 

с. Малък 

Поровец 38% 2% 62% 1%   

с.Печеница   96% 2% 4% 1% 

с. Подайва 2% 0% 85% 9% 12% 9% 

с. Райнино 58% 4% 39% 1%   

с. Свещари 23% 3% 77% 4%   

с. Средоселци   100% 2%   

с. Старо Селище 4% 0% 94% 2%   

с. Тодорово 1% 0% 98% 6% 1% 0% 

с. Яким Груево 1.3% 0.1% 95.8% 2.3% 2.9% 0.5% 

 

Икономически активните лица в община Исперих са 19 266 души от населението 

на 15 и повече навършени години по данни от последното преброяване. От 

икономически активните заети са 7 236 лица, останалите са безработни, които активно 

търсят работа. Пенсионерите в община Исперих са 5567 души от населението. 

 



Общо заети Безработни Общо Учащи Пенсионери

Лица, заети 

само с 

домашни или 

семейни 

задължения

други

Общо 19266 9178 7236 1942 10088 1283 5567 1844 1394

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65+ 3738 65 62 3 3673 - 3658 8 7

Мъже 9496 5128 4049 1079 4368 710 2252 350 1056

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

65+ 1536 51 48 3 1485 - 1477 4 4

Жени 9770 4050 3187 863 5720 573 3315 1494 338

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

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

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

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

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

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

45 - 49 787 546 445 101 241 - 55 146 39

50 - 54 759 488 399 89 271 - 92 147 32

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

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

65+ 2202 14 14 - 2188 - 2181 4 3

Икономически активни

Възраст Общо

Икономически неактивни

 
 

 

 

 

 

Източник: Национален статистически институт 



Показатели Мерна единица 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Сключени бракове Брой 74 71 66

Бракоразводи Брой 35 25 51

Живородени Брой 203 186 196

мъже Брой 112 93 104

жени Брой 91 93 92

Умрели Брой 320 285 338

мъже Брой 166 156 177

жени Брой 154 129 161

Умрели деца под 1 

година Брой 3 2 8

момчета Брой 3 1 6

момичета Брой - 1 2

Естесвен прираст Брой -117 -99 -142

мъже Брой -54 -63 -73

жени Брой -63 -36 -69

Възрастови 

съотношения

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

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

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

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

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

 

 

Таблица 7:  Население на 7 и повече години в община Исперих по образование 

към 01.02.2011г. 

 

Местоживеене Общо

Висше 

образо

вание

Средно 

образо

вание

Основно 

образов

ание

Начално 

образова

ние

Незавър

шено 

начално

Никога 

непосещ

авали 

училище

Дете

общо 21158 1838 6353 7682 3413 1449 391 32

В град 8380 1463 3481 2054 808 465 97 12

В село 12778 375 2872 5628 2605 984 294 20  



 

Източник: Национален статистически институт 

 

Данните в Таблицата показват, че 68% от населението на община Исперих на 7 и 

повече години е със средно или основно образование. Със средно образование са 6 353 

души, а с основно 7 682. Начално образование имат 3 413 от жителите на общината, с 

незавършено начално са близо 1449, а 391 души никога не са посещавали училище и 

са напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е 1838 души от населението.  

Естественият прираст на населението на община Исперих за изследвания период 

е отрицателен, като бележи тенденция на нарастване през 2005 и 2006 г., постепенно 

намалява от 2007 до 2009 и отново се увеличава през 2010 г. до минус 381 души. 

Средно годишният брой на живородените деца в общината през периода е 203.  

Източник: Национален статистически институт 

 

Таблица 9: Заселени, изселени и механичен прираст в община Исперих  

Показатели 2010 2011 2012

Заселени - общо 255 173 195

мъже 113 84 87

жени 142 89 108

Изселени - общо 636 396 377

мъже 309 200 183

жени 327 196 194

Механичен прираст -381 -223 -182

мъже -196 -116 -96

жени -185 -107 -86  
 

Източник: Национален статистически институт 

Висше 
образование

9%

Средно 
образование

31%

Основно 
образование

37%

Начално 
образование

16%

Незавършено 
начално

7%



През периода 2010 – 2012 г.. е отрицателен. Тоест заселените в общината лица са 

по малко от изселените.  През 2008 г. механичният прираст е отрицателен минус 28, а 

през 2010 г. нараства до минус 57 души. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община 

Исперих през периода 2010 – 2012 г. намалява с 786  души.  

 

4.3 СГРАДЕН ФОНД  

Oписание 

Общината разполага със завиден сграден фонд, като всички сгради са с пакетно – 

повдигащи плочи. 

Едва при някой общински сгради е предприето извършване на енергийно 

обследване за енергийна ефективност. 

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните 

инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят 

енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%. Външните стени на повечето 

стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново 

строителство. Повечето от сградите на общината са строени по времето, когато цената 

на енергията е била ниска и поради това външните ограждащи конструкции са причина 

за много недостатъци в сградите при експлоатацията им, по съществените от които са 

увеличените топлинни загуби и поява на кондензат по вътрешните повърхности. 

Топлинните загуби понякога достигат до около 50% от общите топлинни загуби на 

сградите. Тe се дължат предимно на ниските топлоизолационни качества на 

използваната дограма и некачествен монтаж, лошото физическо състояние на сградите 

и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, 

осветление с енергоемки светлоизточници, амортизирани отоплителни инсталации. 

Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за 

възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано. 

На територията на Община Исперих функционират – две средни и седем основни 

училища. Шест от основните училища са средищни. До всички средищни училища е 

осигурен безплатен транспорт за ученици и учители. През учебната 2014/2015 година 

Община Исперих делегира правата за ползване на училищните автобуси на средищните 

училища. В детските градини и училищата на територията на община Исперих са 

обособени и оборудвани здравни кабинети, в които работят медицински сестри и 

фелдшери. 

Общият извод, който може да се направи е, че има потенциал за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в Община Исперих и всички тези мерки са възможни, 

но за реализирането им са необходими много средства, с които на този етап Общината 

не разполага. 

Табл. 11 Общински сгради на територията на Община Исперих 

№ АПОС Описание на имота Населе

но 

място 

Адрес 

1. 5331

/27.02.201

Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 

3 557 кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, 

с. 

Белинц

у

л.”Роп



3г ведно с построена сграда с площ 492 кв.м.    и отамо” 

2. 5623

/20.11.201

3г. 

Застроен имот № 03472.40.90  с площ 

4 114 кв.м., отреден за  ЗА ОБЕКТ 

КОМПЛЕКС ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО   

ведно с построените  3 сгради с обща площ 

375 кв.м.   

с. 

Белинц

и 

у

л.”Вас

ил 

Левски

” № 13 

3. 4527

/05.02.201

0г. 

Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 

746 кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя сгради с обща 

площ 148 кв.м.    

с. 

Белинц

и 

у

л.”Вас

ил 

Левски

” № 8 

4. 5682

/03.01.201

4г 

УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА с  

построена в имота сграда с обща застроена 

площ 296 кв.м.   

с. 

Бърдок

ва 

у

л. „Хан 

Крум” 

№ 12 

5. 5632

/25.11.201

3г. 

УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И 

ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с построена в имота 

3 сгради с обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква у

л. „Хан 

Крум” 

№ 14 

6. 5330

/27.02.201

3г. 

Поземлен имот № 10015.111.321 с 

площ 5 544 кв.м., отреден за  ДЕТСКО 

ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с построената в имота 

сграда с площ 400 кв.м.  

с. 

Вазово 

у

л.”Лом

” 

7. 4673

/16.08.201

0г. 

Поземлен имот № 10015.111.134  с 

площ 1 250 кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, 

ведно  с построената в имота сграда с площ 

134 кв.м.    

с. 

Вазово 

у

л. 

,,Здрав

ец’’ 

№4 

8. 5805

/08.10.201

4г. 

Поземлен имот № 10015.111.446 с 

площ 3 162 кв.м., отреден за СГРАДА ЗА 

КУЛТУРА, ведно с построената сграда с 

обща площ 463 кв.м. 

с. 

Вазово 

у

л. 

,,Здрав

ец’’ № 

6 

9. 5961

/8.12.2015

г. 

Поземлен имот №15953.65.724 с площ 

3 677 кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, 

ведно с построените в него 3 сгради с обща 

площ 294 кв.м.    

с. 

Голям 

Порове

ц 

у

л. 

”Петър 

Берон” 

10. 4685

/07.09.201

0г. 

Поземлен имот №15953.65.275 с площ 

1 029 кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 сгради с обща площ 

186 кв.м.  

с. 

Голям 

Порове

ц 

у

л. 

,,Панай

от 

Банков

’’ 



11. 4682

/10.05.201

3г. 

Поземлен имот №15953.65.528 с площ 

7 625 кв.м., отреден за КОМПЛЕКС ЗА 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО,  ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

495 кв.м.  

с. 

Голям 

Порове

ц 

у

л. 

,,Панай

от 

Банков

’’ 

12. 5333

/27.02.201

3г. 

Поземлен имот 24150.501.132 с площ 

909 кв.м. отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с   построената в имота сграда с площ 

341 кв.м.  

с. 

Духове

ц 

у

л.”Дим

итър 

Бахнев

”  

№

  10 

13. 5624

/20.11.201

3г. 

Застроен имот № 24150.501.31 с площ 

3 945 кв.м., отреден за КМЕТСТВО И 

ЧИТАЛИЩЕ ведно с построените в него 2 

сгради с обща площ 438 кв.м.    

с. 

Духове

ц 

ул.”

Н.Й. 

Вапцар

ов”  № 

44 

14. 5285

/18.02.201

3г. 

Полумасивна едноетажна сграда с 

начин на трайно ползване ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена площ 372 кв.м.  

с. 

Делчев

о 

у

л.”Вих

рен” 

15. 5437

/24.04.201

3г. 

УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА ведно с 

построената в него комбинирана сграда със 

застроена площ 415 кв.м. 

с. 

Делчев

о 

у

л.”Луд

огорие

” 

16. 1107

/01.04.200

3г. 

УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 сгради  с обща площ 308,75 

кв.м   

с. 

Йонков

о 

у

л.”Вас

ил 

Тинчев

” 53 

17. 1105

/01.04.200

3г. 

УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построената в него сграда с площ 577,95 

кв.м. 

с. 

Малко 

Йонков

о 

у

л.”Мус

ала’’ 

№ 36 

18. 1937

/25.03.200

8г. 

УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 

кв.м. отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него сграда  с  площ  228,95 

кв.м. 

с. 

Йонков

о 

у

л.”Вас

ил 

Тинчев

” 59 

      

19. 

5589

/03.10.201

3г. 

УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 

883 кв.м., отреден за ЧИТАЛИЩЕ И 

КМЕТСТВО, ведно с построената в имота 

с. 

Малко 

Йонков

у

л. 

„Мусал



сграда  с площ 317,97 кв.м.   о  а” 25 

20.  5628

/22.11.201

3г. 

Имот №1.340 за който е отреден УПИ 

II в квартал 21 с обща площ на имота 3,424 

кв.м. отреден за СГРАДА ЗА КУЛТУРА И 

ИЗКУСТВО ведно с построената в имота 

сграда с площ 390 кв.м    

с. 

Йонков

о  

у

л. 

„Васил 

Тинчев

”57 

21. 5995

/29.01.201

6г. 

УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построената в него сграда с площ 192 кв.м.   

с. 

Къпин

овци 

у

л.”Луд

огорие

” № 52 

22. 6062

/17.03.201

6г. 

УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., 

отреден за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

сгради с обща площ 291 кв.м. 

с. 

Къпин

овци 

у

л. 

”Лудог

орие” 

№ 25 

23. 5187

/12.11.201

2г. 

Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО 

със застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

застроена площ 40,03 кв.м., общи части 

22,37 кв.м. и дворно място 865 кв.м. в 

поземлен имот № 37010.90.360 

с. 

Китанч

ево 

у

л. ”Хан 

Аспару

х’’ № 

43  

24. 5188

/12.11.201

2г. 

Поземлен имот № 37010.90.487 с площ 

7 933 кв.м., отреден за КУЛТУРЕН ДОМ, 

ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 570 кв.м. 

с. 

Китанч

ево 

у

л. ”Хан 

Аспару

х” 36 

25.  4725

/17.03.201

6г. 

Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 

4 033 кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  

ведно с построените в него 4 сгради с обща 

площ 460 кв.м. 

с. 

Китанч

ево 

у

л. ”Хан 

Аспару

х” 25 

26. 421/

24.06.200

2г. 

Поземлен имот VII квартал 28 с площ 

5 250 кв.м., отреден за КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с построената в него 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. 

Конево 

у

л. ,, 6-

ти 

септем

ври 

‘’№3 

27. 419/

16.01.201

3г. 

Поземлен имот I квартал 13 с площ 

14 750 кв.м., отреден за КУЛТУРЕН ДОМ, 

ведно с построената в него сграда с площ 

430 кв.м. 

с. 

Конево 

у

л. 

,,Баба 

Параш

кева’’ 

 28. 5264

/18.02.201

3г. 

УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 

474 кв.м., отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, 

ведно с построената в него сграда с площ 

300 кв.м.  

с. 

Лъвин

о 

у

л. 

”Освоб

ождени



е” 

29. 512/

02.07.200

2г. 

УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден 

за  КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него сграда с  площ 144 кв.м.   

с. 

Лъвин

о 

у

л. ,, 6-

ти 

септем

ври 

‘’№8 

30. 1166

/11.07.200

3г. 

УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 

кв.м, отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него сграда с площ 315 кв.м. 

с. 

Лудого

рци 

у

л. 

”Вихре

н   ” 

№3 

 31. 5797

/01.10.201

4г. 

УПИ VIII-298 в квартал 34 с площ 2 

730 кв.м., отреден  за ДОМ НА 

КУЛТУРАТА, ведно с построената в него 

сграда площ 558 кв.м.  

с. 

Лудого

рци 

у

л. 

”Вихре

н” № 

26 

 32. 5281

/18.02.201

3г. 

Полумасивна едноетажна сграда с 

начин на трайно ползване ДЕТСКА 

ГРАДИНА със застроена площ 228 кв.м. 

с. 

Лудого

рци 

у

л. 

”Вихре

н” 

 33. 4600

/06.08.201

0г. 

Поземлен имот № 46913.120.333 с 

площ 813 кв.м., ведно с двуетажна сграда с 

№ 46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от 

първи етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с 

начин на трайно ползване КМЕТСТВО  

с. 

Малък 

Порове

ц 

у

л. 

,,Шипк

а’’ 

 34. 5626

/20.11.201

3г. 

Застроен имот № 46913.120.320 с 

площ 5 201 кв.м., отреден за СГРАДА ЗА 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, ведно с 

построена сграда с площ 342 кв.м. 

с. 

Малък 

Порове

ц 

у

л. 

”Васил 

Левски

” № 6  

35. 5590

/03.10.201

3г. 

УПИ I-205 в квартал 78 с площ 5 331 

кв.м., отреден за ЧИТАЛИЩЕ, ведно с 

построената в него сграда с площ 384 кв.м.  

с. 

Подайв

а 

у

л. ”9-

ти 

септем

ври“ № 

30 

36. 665/

18.09.200

2г. 

Масивна сграда с площ 684 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. 

Подайв

а 

у

л. 

,,Дунав  

‘’ 



37. 5165

/10.07.201

2г. 

УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 5 сгради с обща площ 

1107,94 кв.м 

с. 

Подайв

а 

у

л. „9-

ти 

септем

ври“  

№

 42 

 38. 5434

/24.04.201

3г. 

УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И 

ЗДРАВЕН ДОМ ведно с построената в него 

сграда с  площ 284 кв.м. 

с. 

Печени

ца 

у

л. 

”Добру

джа” 

№ 3 

 39. 5284

/18.02.201

3г. 

УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 

кв.м., отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, 

ведно с построените в имота 2 сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. 

Печени

ца  

у

л. 

”Добру

джа” 

 40. 5334

/27.02.201

3г. 

Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 

8 483 кв.м, отреден за  ДЕТСКО 

ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с построените в него 2 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. 

Райнин

о 

у

л. 

”Алекс

андър 

Стамбо

лийски

” 

 41. 778/

18.10.200

2г. 

Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 

3 865 кв.м., отреден за КМЕТСТВО И 

ЗДРАВЕН ДОМ,ведно с построената в него 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. 

Райнин

о 

у

л. 

,,Мари

ца“ № 

2 

 42. 5711

/14.03.201

4г. 

Поземлен имот № 61875.33.148 с площ 

3 850 кв.м, отреден за ЧИТАЛИЩЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

689 кв.м.  

с. 

Райнин

о 

у

л. 

,,Райна 

Княгин

я’’ № 2 

 43. 5630

/22.11.201

3г. 

Комбинирана сграда с площ 455 кв.м. 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ 

с. 

Старо 

селище 

у

л. 

„Христ

о 

Ботев” 

6 



44. 5629

/22.11.201

3г. 

УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него сграда с 

площ 123 кв.м. 

с. 

Старо 

селище 

у

л. 

,,Нико

ла Й. 

Вапцар

ов’’ 

45. 5688

/06.02.201

4г. 

УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построената в него сграда с площ 604 кв.м. 

  

с. 

Старо 

селище 

у

л. 

,.Захар

и 

Стояно

в’’ № 8 

46.  5172

/24.09.201

2г. 

Сграда № 65650.35.164.1 с площ 580 

кв.м. , отредена за КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

с. 

Свеща

ри 

у

л. 

”Демок

рация” 

 47. 5169

/25.07.201

2г. 

Поземлен имот № 65650.35.163, с 

площ 2 210 кв.м., отреден ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА , ведно с 

построените в него 5 сгради с обща площ 

557 кв.м.   

с. 

Свеща

ри 

у

л. 

”Демок

рация” 

 48. 2113

/09.02.200

9г. 

Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 

12 932 кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, 

ведно с построените в него 2 сгради с обща 

площ 1 295 кв.м. 

с. 

Свеща

ри 

у

л. 

”Демок

рация” 

20а 

 49. 5683

/03.01.201

4г. 

78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. 

Средос

елци 

у

л. 

”Светл

ина” 15 

 50. 5435

/24.04.201

3г. 

УПИ Пл. №  95 в квартал 15 с площ 1 

847 кв.м., отреден за ЧИТАЛИЩЕ, ведно с 

построената в него   сграда със застроена 

площ 374 кв.м.  

с. 

Тодоро

во  

у

л. 

”Васил 

Левски

” 

51. 998/

10.03.200

3г. 

УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 

3 560 кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него сграда с площ 127,16 

кв.м. 

с. 

Тодоро

во 

у

л. 

”Васил 

Левски

” 

 52. 5259

/18.02.201

3г. 

УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно 

с построената в него сграда с площ  246 

с. 

Тодоро

во 

у

л. 

„Васил 

Левски



кв.м.   ” 

 53. 995/

24.02.200

3г. 

Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 

5 951 кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, 

ведно с построените в него 3 сгради с обща 

площ 144 кв.м. 

с. 

Яким 

Груево 

у

л. 

”Иван 

Вазов” 

 54. 5806

/09.10.201

4г. 

УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 

660,06 кв.м., отреден за КМЕТСТВО И 

ЧИТАЛИЩЕ, ведно с построената в него 

сграда с площ  315 кв.м. 

с. 

Яким 

Груево 

у

л. 

”Етър” 

2 

 55. 6025

/18.02.201

6г. 

Ученически лагер състоящ се от :12 

броя сгради с обща застроена площ 1372 

кв.м отредени за КУРОРТНА 

ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА    

С

.Малък 

Порове

ц 

М

естнос

т 

„Парад

жик” 

56. 5260

/18.02.201

3г. 

УПИ ХІІІ в кв.135 с площ 3 354 кв.м, 

отреден за КУЛТУРЕН ДОМ, ведно с 

построената в него  сграда с площ 2106 кв.м.   

г

р. 

Испери

х 

у

л. ,,В. 

Левски

” № 71 

57. 5262

/18.02.201

3г. 

УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 

32 633 кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 

268 кв.м      

г

р. 

Испери

х 

у

л. 

”Дочо 

Михай

лов” № 

3 

58. 5685

/07.01.201

4г. 

УПИ VІІ-1117 в кв.92  с площ 9 791 

кв.м , отреден за ДЕТСКИ ЯСЛИ,  ведно с 

построените 3 сгради с обща площ 1080 

кв.м     

гр. 

Испери

х 

у

л. 

”Иван 

Кръсте

в” № 4 

59. 88/2

0.03.2002г

. 

УПИ ІІ в квартал 112 с площ 4 689 

кв.м отреден за ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, 

ведно с построената  сграда с  площ 572 

кв.м     

гр. 

Испери

х 

у

л. „Цар 

Освобо

дител” 

60. 91/2

5.03.2002г

. 

УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 

кв.м отреден за ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ 

ЦЕНТЪР, ведно с построената  сграда с  

площ 435 кв.м     

гр. 

Испери

х 

у

л. 

„Васил 

Левски

” 

 

 

 



4.4 ПРОМИШЛЕНОСТ  

Таблица 12 По данни на Общината основните предприятия на нейната 

територията са: 

 

 

През 2014 г. фирмите в преработващата промишленост са 54, като в сравнение 

с 2010 г. техният брой е намалял. Фирмите в промишлеността имат разнороден 

предмет на дейност и с малки изключения са слабо интегрирани в местната 

икономика.  

Микро-предприятия са близо две трети от промишлените предприятия. Това са 

главно фурни, малки промишлени цехове, които са ориентирани към местния пазар. 

През 2008 г. в преработващата промишленост са функционирали 16 малки, 6 средни и 1 

голяма фирма, но част от тях са прекратили дейността си поради кризата. През 

последните 10 години на територията се наблюдава спад на броя на 

предприятията в преработващата промишленост.   

Фирмите в областта на преработката на земеделски и горски продукти са много 

малко на брой. Това са 2 мандри и един хладилник и 1 дървопреработващо 

предприятие. 

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

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

преработващи цехове).  

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 ЕС и Източна 

Европа. Предвижда се ръст на производството през следващите години.  

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   

„Аннона грейн“ АД Селско стопанство 

    ЗПК „Хан Аспарух“    Селско стопанство 

„Северагро“ ЕООД    Селско стопанство 

„Караджа – ФАГ“ ООД Селско стопанство 

„Агротида“ ООД Селско стопанство 



„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 със собствена 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 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 следни фирми имат също 

потребност от инвестиции в подобряване на енергийната ефективност и условията на 

труд. Малките и средни фирми 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.    

Земеделски сектори  

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 на територията на общината. 

Към края на 2015 г. използваните земеделски площи възлизат на почти 27,7 

хил. ха и спрямо 2010 г., което съставлява незначително увеличение с около 0,7%. 

Основното ползване на ИЗП е под формата на обработваеми земи - ниви. 

 

Фигура 1 Начин на ползване на ИЗП, 2015 г.(ха) 

 

http://www.dkit.bg/index.php?option=com_djcatalog&view=show&cid=3&Itemid=61&layout=default


 

Източник: ОС Земеделие, Исперих 

Основната част от обработваемите земи традиционно се ползва за отглеждането 

на зърнени култури (68%), и в по-малка степен на маслодайните слънчоглед, като 

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

увеличава почти петкратно до 1500 ха през 2015 г. Увеличението е за сметка предимно 

на площите, на които се отглежда царевица за зърно, които в периода 2012-2015 

намаляват от 4200 ха на 3500 ха (-6,7%). Освен от пазарната конюнктура, тази промяна 

е обоснована и от различните изисквания на двете култури към наличието на вода за 

напояване. 

Фигура 2 Основни едногодишни култури, 2015 г. (ха) 

 

Източник: ОС Земеделие, Исперих 

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. Все пак – броят на регистрираните ЗП непрекъснато нараства в 

периода 2012-2015 г. (общо с над 40%), което показва нарастващ интерес в развиването 



на икономическа дейности извън сивия сектор на икономиката. През 2012 г. броят на 

регистрираните стопани е 537, а през 2015 г. – 757 (Фигура 8).  

Фигура 8 Регистрирани ЗП  

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Общинска служба по земеделие 

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 25, или 2% от всички, но 

те обработват 15 164 ха или 59% от земята (Фигура 9). Нещо повече, трите най-големи 

стопанства, обработват общо 7 100 ха, или 28% от обработваемите земи на територията. 

Дребните стопанства са 725 или 75% от всички, но те обработват 3 894 ха или 15% от 

земята.  

На територията на МИГ-Исперих работят едни от най-големите земеделски 

фирми в страната. „Агротайм" ООД е един от най-големите производители и 

износители на зърно. Заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , 

„Агротайм" обработва близо 100 000 декара земя в района на гр. Исперих и гр. Разград.  

Други големи зърнопроизводители са „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” 

ООД, „Агротех” ООД, “Северагро” ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ „Клас” ООД и др. 

Фигура 3 Разпределение на стопанствата и земеделската земя по размер 

на стопанствата  
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Източник: Общинска служба по земеделие 

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 (Таблица 7). 

Таблица 1 Разпределение на стопанствата в община Исперих по размер 

на земеделската земя 

Размер 

– ха 

Брой 

стопанства 

% 

стопанства 

Земедел

ска земя (ха) 

% земя 

до 1 202 31,2%  25,2 0,4% 

1-4,99 125 19,3%  333,1 5,5% 

5-9,9 49 7,6%  346,8 5,8% 

10-49 91 14,0% 1 941,3 32,2% 

50-99 12 1,9%  838,6 13,9% 

100+ 10 1,5% 2 536,9 42,1% 

не е 

посочено 

159 24,5%  0,0% 

Общо 648 100,0

% 

6 021,8 100,0% 

Източник: Регистър на земеделските производители за стопанската 2013-2014 г. 

  

4.5 ИНФРАСТРУКТУРА  

Транспортна инфраструктура 

Общината е с важно транспортно-географско разположение. През територията й 

минават основни пътни артерии.   

Пътна инфраструктура. 

Пътната мрежа на община Исперих е добре развита. Изградени са всички 

необходими пътни връзки на населените места с общинския център, както и между 

самите селища. 

Дължината на Републиканската пътна мрежа на територията на общината е 144,3 

км. На територията на общината има 25,4км второкласни, 67,8км третокласни и 51,1км 

четвъртокласни пътища.   

През общината преминават частично или изцяло 7 пътя от Републиканската пътна 

мрежа на България с обща дължина 115,1 km: 

 участък от 27,6 km от Републикански път II-23 (от km 68 до km 95,6); 

 участък от 29,9 km от Републикански път III-205 (от km 13,7 до km 43,6); 

 последният участък от 18,4 km от Републикански път III-702 (от km 3,7 до km 

22,1); 

 последният участък от 2,7 km от Републикански път III-2005 (от km 33,2 до km 

35,9); 

 началният участък от 10 km от Републикански път III-2304 (от km 0 до km 10,0); 

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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-23
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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-205
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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-702
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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-2005
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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-2304


 началният участък от 10,1 km от Републикански път III-2305 (от km 0 до km 

10,1); 

 целият участък от 16,4 km от Републикански път III-2306. 

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

23 Русе - Кубрат - Исперих - Дулово. 

 

 Междуселищен транспорт: 

 

Автобусните линии са както следва: 

Исперих –Йонково   - два курса на ден 

Разград – Исперих – пет курса на ден 

Исперих –Тодорово -  шест курса на ден 

Исперих –Райнино –седем курса на ден 

Исперих – Духовец - - пет курса на ден 

Исперих – Делчево – три  курса на ден 

Исперих –Конево – два курса на ден 

Автогара- Исперих  - ПГ  по СС  - два курса на  ден 

Исперих – Малък Поровец- три курса на ден 

Русе - Исперих – два курса на ден 

Варна –исперих – един курс на ден 

Варна  - Исперих – сезонна 

Автогара Исперих   - ж.п.гара – два курса на ден 

Спирка „Вапцаров”- спирка „Завод за фаянсови плочи”- два курса на ден 

Спирка „Мелница”- спирка „Завод за фаянсови плочи”- два курса на ден 

 

Железопътна инфраструктура 

През общината от юг на север, а след общинския център на североизток 

преминава участък от 24,7 km от трасето на жп линията Самуил – Силистра. 

Железопътната линия е в добро техническо състояние. 

Железопътната мрежата в общината се ползва за превоз на пътници и 

транспортиране на товари. Значителна част от населението ползва автобусен транспорт, 

който се явява по-конкурентен от ж.п. транспорта. Бъдещето на ж.п. линията и ролята 

на ж.п. транспорта за инфраструктурното и икономическото развитие на общината са 

неясни, като до голяма степен това зависи от предстоящата приватизация в отрасъла и 

общото социално-икономическо развитие на страната. 

Енергийна инфраструктура 

Задоволяването на нуждите от електрическа енергия на населените места, 

промишлеността и селското стопанство е обезпечено с необходимите мрежи и 

съоржения на техническата инфраструктура, представляващи част от 

електроенергийната система на Република България. 

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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-2305
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%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-2306


Електроснабдяването в Община Исперих се осъществява посредством 

електропреносната и електроразпределителната електрически мрежи, както и 

съоръженията (подстанции и трафопостове) към тях, които са събственост съответно на 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД и „Енерго Про” ЕАД. 

Енергийната система  на Община Исперих е представена от една Подстанция, 

която разпределя напрежението от 110/20KV. Осигурява електроенергия и захранва 

битовите и промишлени консуматори в общината. Електропроводите захранват 35 

трафопоста в 22 села. Исперих се захранва от 53 трафопоста и 20 бр. на промишления 

сектор. Състоянието на електропроводите 20KV са в добро състояние и функционират 

по нормална схема. Електроразпределителните система и съоръжения на общината са в 

сравнително добро състояние.  

Уличното осветление на територията на Общината се нуждае от реновиране на 

осветителната уредба и извършвнане на актуална оценка на загубите на електроенергия 

по вътрешната мрежа – ниско напрежение, захранваща уличното осветеление. 

Предвижда се уличното осветление на Община Исперих да бъде реновирано 

посредством въвеждането на енергоспестяващи мерки чрез изпълнение на договор за 

енергийноефективни услуги по смисъла на чл. 65 от Закона за енергийната 

ефективност, изпълнени от името и за сметка на търговец с електроенергия.  

От гледна точка на използване на природен газ на територията на Община 

Исперих, следва да се има предвид, че част от предприятията, чиято технология на 

производство е свързана с потреблението на големи количества енергия, както и част от 

сградите – общинска собственост, понастящем са газифицирани. Добрият пример 

послужи като основа за проявяване на голям интерес от газифициране от страна на 

битовите потребители, населяващи града. В тази връзка към момента тече реализацията 

на проект за газифициране на сгради – частна собственост, находящи се в гр. Исперих. 

 

     Съобщителна инфраструктура 

Телекомуникации. 

 На територията на Общината има изградени транслатори на всички мобилни 

оператори. 

Във връзка с изградената от мобилните оператори мрежа населението на Община 

Исперих има достъп до интернет услуги. 

Мрежата от пощенски станции е напълно изградена и обхваща всички населени 

места. Предоставят се основните пощенски услуги – доставка на писма и колети, 

изплащане на пенсии, пощенски записи. 

5. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

Политиката по енергийна ефективност в Община Исперих е насочена към 

постигане на определени цели и приоритети, заложени в развитието на Общината като 

цяло. Общинската програма има за цел чрез система от дейности и мерки  на общинско 

ниво да насърчи енергийната ефективност, като основен фактор за повишаване 

ефективността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на 

околната среда. С общинската програма по енергийна ефективност се цели: 

 намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики чрез саниране; 



 ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез въвеждане на 

отоплителни системи с висока ефективност; 

 замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по- висока;  

 изграждане/ монтаж на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

източници;  

 модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в 

общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството на 

осветлението;  

 подобряване на енергийната ефективност на уличното и парково осветление; 

 опазване на околната среда. 

Понастоящем е необходимо въвеждането на енергоспестяващо улично осветление. 

Икономията в потреблението на енергия, в резултат от въведени мерки за 

повишаване на енергийната ефективност, не се отразява пряко върху равнището на 

емисиите на парникови газове, но същевременно повишаването на енергийната 

ефективност води до ограничаване необходимостта от производство на допълнителна 

енергия, а с това се ограничава и вредното въздействие върху околната среда. 

Също така Община Исперих няма разработена Дългосрочна програма за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, като 
предстои изготвянето на нова такава и краткосрочна програма за оползотвораване на 
енергията от възобновяеми източници. 

Таблица  15  Енергоспестяващи мерки за някои от обследваните сгради  
 
6. СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ  

Снабдяването с електрическа енергия в Община Исперих се осъществява 

посредством електроенергийната система на страната, като електропреносната и 

електроразпределителна мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и 

реконструират от операторите на съответните мрежи – „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД и  „Енерго Про” ЕАД.  

Годишното потребление на ел.енергия на общинските сгради, в МВч, от 2013 г. до 

2016 г. включително, възлиза на  приблизително на:  

Година Потребление на ел. енергия в МВч. 

2013 г. 830 МВч. 

2014 г. 686.3 МВч. 

2015 г. 980 МВч. 

2016 г. 623 МВч. 

 

Към момента състоянието на енергийното потребление в Община Исперих се 

характеризира с енергоинтензивна структура на икономиката, морално остарели 

технологии, оборудване и уреди, както и неблагоприятен енергиен баланс на 

домакинствата с много високо потребление на електроенергия за отопление. Други 

пречки при реализацията на целенасочени действия за повишаване на енергийната 

ефективност са: 

 липсата на стимули за рационално енергопотребление;  

 недостатъчната осведоменост на потребителите за съществуващи нови 

технологии и възможности за намаляване на консумацията на енергия; 



 трудният достъп до финасови средства за реализацията на проекти за повишаване 

на енергийната фективност.  

Разходите за енергия се нареждат на едно от първите места в общинския бюджет, 

като основните причини за това са: 

 морално и физическо остарели инсталации; 

 липса на разбиране на проблемите на енергопотреблението; 

 невъзможност за дългосрочно планиране;  

 финансовото състояние на Общината.  

 

Отоплението на територията на Общината се извършва на електричество, дърва за 

огрев, дизелово гориво, въглища, пелети и природен газ.  

Най-ясно е очертана функцията на Общината, като потребител на електрическа 

енергия.  

Това е в тясна връзка със задълженията й  да осигурява енергия за всички 

общински обекти: сгради и улично осветление. 

За целите на газифициране на Общината следва да се проектира и изпълни 

необходимата техническа инфраструктура.  

7. ЦЕЛ И ОБХВАТ  

Основната цел на разработването на програмите за енергийна ефективност е да 

бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни 

спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. 

В последните години значително внимание се отделя на прилагането на мерки за 

енергийна ефективност. Безспорно, намаляването на загубите от енергия е от 

приоритетно значение и със значителни ползи. 

Неприлагането на мерки за енергийна ефективност през последните години, 

амортизацията на малкото приложени такива и слабият контрол, водят до нарастващи и 

ненужно големи разходи за потребление на горива и електрическа енергия. Предвид 

това, е наложително да се прилагат енергоефективни мерки не само за намаляване на 

разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите 

на енергия. 

И не на последно място енергоефективните мерки водят и до положителен 

екологичен ефект, свързан с намаляване на парникови газове в атмосферния въздух. 

ЦЕЛИ 

Политиката на Община Исперих по отношение на EE се базира на общински 

„План за развитие на Община Исперих 2014-2020 г.”. 

Община Исперих има следните цели : 

 намаляване на разходите за горива и енергия;  

 намаляване бюджетните разходи за енергия;  

 намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните 

емисии в атмосферата;  

 подобряване на качеството на енергийните услуги;  

 изграждане на нова или реновиране на съществуваща инфраструктура, 

енергоспестяващо улично осветление и изграждане/ монтаж на нови инсталации 

за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.  

 



 

Подцели:  

 Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени 

сгради:  

 Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински 

сгради в експлоатация, с обща разгъната площ над 250 кв.м; 

 Изолация на външни стени; 

  Изолация на под;  

 Изолация на покрив;  

 Подмяна на дограма;  

 Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;  

 Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление;  

 Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации. 

 Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от 

общински бюджет, чрез:  

 Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови 

такива;  

 Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;  

 Повишаване нивото на: 

 Познание по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската 

администрация; 

 Информираност, култура и знания в областта на енергийната ефективност на 

ръководния персонал на общинските обекти; 

 Експертния потенциал на специалисти в общинската администрация за 

разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;  

 Професионална квалификация на експлоатиращия персонал.  

ОБХВАТ 

При разработването на плана за енергийна ефективност се прилага методът на 

приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители 

със сравним модел на потребление на енергията. 

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за 

енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, 

социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на 

администрацията, желанието на отделните структури към общината и др. 

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община 

Исперих се насочват в три сектора: 

1-ви сектор "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища и 

административни сгради; 

2-ри сектор "Услуги" с целева група „Осветление в административните сгради“; 

3-ти  сектор "Възобновяеми източници на енергия". 

В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:  



 Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова PVC и 

алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;  

 Топлоизолация на покриви;  

 Полагане на фасадна топлоизолация;  

 Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на 

система за автоматично регулиране и контрол;  

 Оползотворяване на енергия от възобновяеми източници (напр. за сградите с 

непрекъсната употреба, като детски градини, болници, социални домове и др.) е 

подходящо монтирането на термосоларни инсталации за топла вода (слънчеви 

колектори).  

В сектор "Услуги" най-ефективните енергоспестяващи мерки са:  

 подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи:  

 повишаване на енергийната ефективност на уличното осветлението чрез 

внедряване на допълнителни мерки;  

 оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление;  

 система за мониторинг на уличното осветление;  

 въвеждане на енергоефективни уреди; 

 подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;  

 оптимизиране броя на осветителните тела. 

В сектор "Възобновяеми източници на енергия" могат да се приложат мерки 

за енергийна ефективност както в общинския сектор, така и по инициатива на 

частни ползватели и инвеститори.  

Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и 

удовлетворяване на растящите изисквания на населението по отношение на опазването 

на околната среда и подобряване на качеството на живот. Общината трябва да 

предприеме действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите 

за оползотворяването на енергия от възобновяеми източници. 

През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи 

за затопляне на вода, тъй като за климатичната зона, в която попада територията на 

Община Исперих, слънчевите системи могат да доставят от 50 до 75 % от 

потребностите от топла вода. 

8. ФИНАНСИРАНЕ, ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ПО ЕНЕГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ  

Водещо в изпълнението на Програмата по енергийна ефективност на община 

Исперих е наличието на финансов ресурс за осъществяване на проектите в тази насока. 

Без осигуряването на същия предприемането на конкретни действия е немислимо. При 

извършването на финансовите разчети трябва внимателно да се определи баланса 

между наличния ресурс и този, който трябва да се привлече от донорски организации и 

банки. 

Община Исперих не притежава нужния финансов потенциал, за да реализира 

проектните си намерения, без да разчита на външна подкрепа. В тази връзка трябва 

внимателно да прецезира своите проекти, като ги подкрепя с нужните иницийращи 

действия - решения на общинския съвет, проектиране, търгове за изпълнители и други 

¬ гарантиращи ангажираността на общинската администрация пред финансовите 

организации. 

Подкрепата на проектите по енергийна ефективност в производствената сфера, ще 

трябва да се осъществи с осигуряването на преференциални кредити от финансовите 



организации и фондове с цел да се стимулира въвеждането на енергийно-ефективни 

производства. Тази подкрепа към местния бизнес е задължителна с оглед на високото 

ниво на енергийна ефективност, което притежават централно и западно европейските 

предприятия. 

Общинските администрации разполагат с малки възможности за собствени 

финансови средства, които да инвестират в проекти за повишаване на енергийната 

ефективност. Основната възможност е Общината да реализира подобни проекти с 

външно финансиране. Реализирането им не само облекчава общинския бюджет, но и 

води до повишаване на благосъстоянието на населението. Инвестирането в енергийна 

ефектвност не е самоцел, а средство за намаляване на разходите, подобряване на 

конкурентоспособността, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната 

среда, както и създаване на допълнителна заетост. Възможностите за осигуряване на 

финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност са следните: 

8.1 ФИНАНСИРАНЕ И ИЗБОР НА ПРОГРАМИ  

При изпълнението на Програмата по енергийна ефективност на община Исперих 

ще се търси финансово участие от следните източници: 

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

Програмата е съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. Дирекция „Развитие на селските райони” на Министерството на 

земеделието и храните е управляващ орган на Програмата. Налице е потенциал за 

допълнителна преработка на остатъците и страничните продукти от множество 

производства в селските райони на страната. Оползотворяването му ще повиши 

разнообразието от суровини или вложения във веригите на добавяне на стойност извън 

хранително вкусовата промишленост, например за предприятията за производство на 

биогорива за транспорта.  

Създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия е включено в Мярка М07 — „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 

спестяване на енергия. 

Производството на биогорива за транспорта се съфинансират в рамките на мярка 

M04 — Инвестиции в материални активи и мярка M06 — Развитие на стопанства и 

предприятия, като 

мярка M04 — Инвестиции в материални активи 

–  Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  

–  Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“  

мярка M06 — Развитие на стопанства и предприятия 

–  Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“  

–  Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  

         Бенефициенти са земеделски производители (физически и юридически лица), 

групи/организации на производители, предприятия (физически и юридически лица), 

включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите 



борси и тържища. При производство на биоенергия, включително биогорива, 

използваните суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни 

култури, маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи, се 

ограничават до 20%. Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от 

тези култури, които не се използват за фуражи. 

         Проекти за производство на биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат 

при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)(например: не са отглеждани 

върху терени с голямо значение за биоразнообразието, с високи въглеродни запаси, не 

са добити от суров материал, отглеждан на земя, която е била торфище, водят като 

резултат при потреблението на произведените от тях биогорива и течни горива от 

биомаса до намаляване на емисиите на парникови газове, са отглеждани в съответствие 

с чл. 38 ЗЕВИ). Размерът на предоставяната подкрепа (публична безвъзмездна помощ) 

от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи варира от 40-90% 

в зависимост от конкретната подмярка. 

При определянето на източниците на финансиране за реализиране целите на 

общинска програма за енергийна ефективност на община Исперих са взети предвид 

възможностите за осигуряване на собствени финансови средства от общинския 

бюджет, привличане на външни ресурси съобразно наличните към момента на 

планиране финансови инструменти, разработването на нови форми на инвестиционни 

партньорства, както и предимствата на успешни комбинации от два или повече 

източника на финансиране за осигуряване на устойчивост на постиганите резултати. 

Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

Оперативната програма е предназначена за подпомагане развитието на по-

конкурентоспособна нисковъглеродна икономика с ефикасно и устойчиво ползване на 

ресурсите, опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на 

загубата на биоразнообразие 

 Приоритетните оси на ОП „Околна среда“ са:   

Приоритетна ос 1: Води; 

Приоритетна ос 2: Отпадъци; 

Приоритетна ос 3: Натура 2000 и биоразнообразие; 

Приоритетна ос 4: Подкрепа за интегриране на политика за околна среда и 

политика по изменение на климата при прилагане на ЕСИФ.
 

 Примерни допустими дейности:  

 разработване на нови и/или актуализация на съществуващи нормативни/ 

стратегически/ програмни документи (вкл. планове и програми) и на съответните 

допълващи документи (ръководства, методически указания, проучвания и др.);  

 изпълнение на проучвания и оценки за изпълнение на препоръките на ЕК и 

попълване на пропуските в първите ПУРБ във връзка с разработване на вторите 

Планове за периода 2015-2021 г.  

 проучване и оценка на въздействието на човешката дейност върху качеството на 

повърхностните и подземните води, с цел планирането на контролен мониторинг 

на тези води.  

 изготвяне на система за определяне на такса битови отпадъци отпадъците, на 

базата на количеството генерирани отпадъци, а не на база данъчна оценка на 

имотите;  

 разработване на нови и/или актуализация на съществуващи стратегически 



документи за управление на отпадъците (национални стратегии, планове за 

управление на различни потоци битови отпадъци, други допълващи документи 

(ръководства, методически указания, проучвания и др.); 

 дейности, свързани с провеждане на информационни кампании и осигуряване на 

публичност и информираност на обществеността във връзка с управлението на 

отпадъците.  

 подготовка и провеждане на семинари и срещи за повишаване на информираността 

на населението и заинтересовани страни относно актуални теми за опазване на 

биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, вкл. изготвяне на информационни 

материали (справочници, брошури, карти и др.) за тази цел 

 

Международни програми и инициативи 

Инициатива „ЕКО-иновации”  

Инициативата подкрепя еко-новаторски проекти в различни сектори, които целят 

да предотвратят или намалят (негативното) влияние върху природата и които 

допринасят за оптималната употреба на ресурсите: разработване на продукти, техники, 

услуги и процеси, които намаляват емисиите на CO2, ефективно използване на 

ресурсите, насърчаване на рециклирането и др. 

Приоритетните области на програмата включват: рециклиране на материалите, 

сгради, производството на храни и напитки сектор, както и екологични бизнес. 

Въпреки, че ще се дава приоритет на МСП и частни фирми като бенефициенти, 

поканата за набиране на предложения по програмата е отворена за всяко юридическо 

лице от една от следните страни: 27 страни членове на ЕС, Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн, Албания, Хърватия, Бившата Югославска Република Македония, Израел, 

Черна гора, Сърбия и Турция, други страни – не членки на ЕС при условия, че има 

влязло в сила споразумение. 

 http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm 

Програма „Интелигентна енергия – Европа"  

Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на 

нетехнологични бариери и за принос към сигурността, устойчивостта и 

конкурентоспособността на европейската енергийна система. Програмата подкрепя 

проекти, които популяризират и разпространяват знания, практики и информация 

относно спестяването на енергия, променят политиките и нагласите на хората, както и 

такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти в различни области- 

транспорт, строителство, възобновяеми източници, биогорива и др. 

Със средства от програмата могат да се финансират до 75% от общите допустими 

разходи по проекта. Изключение от това правило прави само новата инициатива, 

насочена към разработване и прилагане на национални схеми за квалификация на кадри 

в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в 

строителния сектор. Финансирането за нейния първи етап е до 90% от общите 

допустими разходи. 

Допустими кандидати са обединения от минимум три публични или частни 

организации от страните членки на ЕС, както и членки на EFTA (Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн), страни кандидатки или страни от Западните Балкани. Мерките, 

допустими по програмата са насочени в няколко основни направления: 

 Енергийна ефективност и рационално използване на ресурсите (SAVE)  

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/what_en.htm


 Енергийноефективни сгради, енергийни постижения в промишлеността, 

енергийно- ефективни продукти; 

 Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) – Електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници, отопление и охлаждане от възобновяема 

енергия; домашни и други приложения от малък мащаб на възобновяемата 

енергия; биогорива; 

 Енергия в транспорта (STEER) – Алтернативни горива и екологично чисти 

превозни средства; енергийно-ефективен транспорт; 

 Интегрирани инициативи – Създаване на местни и регионални агенции за 

управление на енергията; европейска мрежа за местни действия; устойчиви 

енергийни; био-бизнес инициативи; инициативи за енергийни услуги; 

образователна инициатива за интелигентна енергия. 

 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html 

 

Европейска финансова инициатива JASPERS (Joint Assistance in Supporting 

Projectsin European Regions)  

Програмата е съвместна финансова инициатива на Европейската комисия, 

Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие 

и предлага техническа помощ при решаването на комплексни задачи по подготовката 

на качествени значими проекти, които да се представят за кандидатстване за 

финансиране от Европейските фондове пред ЕК. JASPERS е инструмент за техническа 

помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, за които се предвижда 

финансиране от Структурните и от Кохезионния фондове на Европейския съюз. 

Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в 

предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване 

структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и 

идентифициране на нерешени проблеми. 

Предпочитат се големи проекти в областта на опазването на околната среда на 

стойност над 25 млн. евро. 

Европейската инициатива JESSICA (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas).  

JESSICA е съвместна инициатива на ЕК, Европейската инвестиционна банка и 

Съвета на Европейската банка за развитие, която подкрепя публично-частни проекти за 

градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие. На 

27 май 2009 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между правителството на 

Р България и Европейската инвестиционна банка за изпълнение на инициативата 

JESSICA в България. В качеството си на Холдингов фонд, ЕИБ ще подпомага 

българските общини в процеса на интегрирано градско планиране и идентифициране на 

проектни идеи и ще създаде Фондове за градско развитие, които да започнат реалното 

финансиране на проекти. 

Избираемите проекти по JESSICA трябва да бъдат насочени към подобряване на 

градската среда, като задължително включват компонент, който ще осигури печалба и 

възможност вложеният финансов ресурс да бъде върнат обратно във Фонда за градско 

развитие, в средносрочен план. Такъв тип компоненти могат да включват: бизнес 

центрове, бизнес паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски 

зони, мерки за енергийна ефективност и др. Чрез този револвиращ механизъм, 

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html


вложеният от Европейския фонд за регионално развитие (EFRD) финансов ресурс, ще 

продължи да бъде използван за финансиране на проекти за градско развитие в България 

дори след края на програмния период. 

В България JESSICA се осъществява чрез ОП „Регионално развитие”, в рамките 

на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. 

 Кредитни линии 

Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници за България (КЛЕЕВЕИ)  

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е 

разработена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в 

сътрудничество с Българското правителство и Европейския съюз. Програмата 

предоставя кредитни линии на участващите български банки, които от своя страна 

предоставят заеми на частни дружества за проекти за енергийна ефективност в 

промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. Български банки, 

участващи в КЛЕЕВЕИ: Българска Пощенска Банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, 

Юнионбанк, Обединена Българска Банка, Банка Пиреус, Райфайзенбанк. 

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL)  

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради (REECL) е 
създадена през 2005 г. с безвъзмездни средства от МФК и кредитен ресурс от ЕБВР с 
оглед съществяване на енергоефективни мерки в жилищни сгради с бенефициенти 
физически лица и домакинства.  

Програмата REECL, която представлява кредитен механизъм в размер на 50 

милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези 

средства се предоставят на утвърдени български търговски банки за отпускане на 

потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Те включват: 

енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и 

котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и 

термопомпени климатични системи. 

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 

ефективност в България  

Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка се финансира чрез 

безвъзмездни средства от Международен фонд „Козлодуй" (МФК) и кредитен ресурс от 

ЕИБ, чрез подписан през м. декември 2006 г. меморандум между Р. България, ЕИБ и 

ЕБВР – в качеството и на администратор на МФК. Кредитната линия е насочена към 

финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници за публичния и частния сектор. Кредитната линия осигурява не само 

финансов ресурс (кредити, комбинирани с безвъзмездна помощ), но и техническа 

помощ при планиране и осъществяване на проекта. 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“  

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в България (ФЕЕВИ) е 

револвиращ фонд, създаден по силата на ЗЕЕ под формата на публично-частно 

партньорство, като автономно юридическо лице, с цел финансиране на инвестиционни 

проекти за повишаване на енергийната ефективност в съответствие с приоритетите в 



националните дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност, 

приети от Министерския съвет. 

Основния капитал на ФЕЕ се формира от средства предоставени от Глобалния 

екологичен фонд на ООН, Правителството на Р България, средства от двустранни 

(правителствени) дарения и средства от други дарители, частни предприятия. ФЕЕ 

изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и 

гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕ оказва съдействие на 

българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за 

енергийна ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или 

гарантиране пред други финансови институции. 

Основен принцип в управлението на ФЕЕ е публично-частното партньорство. 

Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от 

Световната банка и одобрени от Българското правителство. 

 www.bgeef.com 

Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ)  

Фондът е създаден през м. октомври 1995 г. по силата на суапово споразумение 

“Дълг срещу околна среда” между Правителството на Конфедерация Швейцария и 

Правителството на Република България. Съгласно чл. 66, ал.1 на Закона за опазване на 

околната реда, целта на Фонда е управление на средства, предоставени по силата на 

суапови сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и “Дълг срещу природа”, от 

международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, 

от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности както и 

на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, 

чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на 

околната среда в Република България. Фондът допринася за изпълнение на политиката 

на Българското правителство и поетите от страната международни ангажименти в 

областта на опазване на околната среда. Националният доверителен ЕкоФонд е 

независима институция, която се ползва с подкрепата на българското правителство. 

Националният доверителен ЕкоФонд финансира проекти в четири приоритетни 

области: 

 Ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото;  

 Намаляване замърсяването на въздуха;  

 Опазване чистотата на водите;  

 Опазване на биологичното разнообразие.  
 

 www.ecofund-bg.org 

Форми на публично-частно партньорство  

Договори “до ключ” (пълен инженеринг). При този вид взаимоотношения, 
публичният сектор предоставя правата и задълженията на частния сектор да проектира, 
изгради и експлоатира съоръжение за определен период. Предмет на договора може да 
са инсталации за производство на енергия, системи за ефективно използване на 
енергията в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг разхода на енергия 
и горива и други. 

Финансирането на изпълнението на проекта може да се извърши изцяло от страна 
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на публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за експлоатирането, или да 

бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на направената 

инвестиция е за сметка на събирането на “такси” или други вземания. 

ЕСКО договори (договори с гарантиран резултат) 

ЕСКО моделът е въведен в българското законодателство с първия ЗЕЕ от 2004 г. 

ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи 

мерки. Основната им дейност е свързана с изпълнението на пълен инженеринг за 

въвеждане на енергоспестяващи мерки при крайни клиенти на енергия, каквито са и 

общините. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички 

разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от 

достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване на първоначално 

направената инвестиция. За клиента остава задължението да осигури средства за 

годишни енергийни разходи, равни на правените от него през съответната базисна 

година. 

 

Договори за енергийноефективни услуги 

Съгласно чл. 65 от ЗЕЕ, енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране 

на доставката на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което 

обхваща експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на 

услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на енергийната 

ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси. 

Енергийноефективните услуги се извършват въз основа на писмени договори, 

сключени между задължените лица – търговци с енергия и крайни клиенти на енергия 

(каквито са и общините) и включват изпълнението на една или повече дейности и 

мерки за повишаване на енергийната ефективност, определени в Наредба № Е-РД-04-3 

от 04.05.2016 г. на министъра на енергетиката за допустимите мерки за осъществяване 

на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на 

постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждаването им. 

Собствени средства от общинския бюджет  

Възможностите за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в 

рамките на общинския бюджет се ограничават до отпускане на средства за подобряване 

на енергийните характеристики на образователната и социалната инфраструктура и 

уличното осветление. При реализирането на мащабни инвестиции и финансирането на 

цялостни решения ролята на общинския бюджет е само допълваща спрямо общия 

размер на необходимия финансов ресурс. 

1. Бюджетни средства на община Исперих 

Ролята на общината, за реализирането на проектите по енергийна ефективност в 

обществената сфера, трябва да бъде водещо. Въпреки ограниченият си финансов 

ресурс, община Исперих трябва да заделя средства в своя годишен бюджет за дейности 

по енергийна ефективност (чл. 9, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност). Най -

целесъобразно ще бъде тези средства да се разходват за обследване за енергийна 

ефективност на сградите – общинска собственост, за проектиране, за саниране, 



въвеждане на енергийно ефективно улично осветление, както и за промяна на 

горивната база 

Наличието на практическа проектна готовност ще облекчи в голяма степен 

усвояването на средства от съществуващите външни източници на финансиране. 

2. Собствени средства на предприятията 

При реализацията на проектните си идеи по енергийна ефективност, 

предприятията от община Исперих ще трябва да разчита на собствено участие и 

инициатива в инвестиционния процес. Повечето външни източници, изискват от 

инвеститора да осигури между 25 и 50 % от средствата за изпълнение на проекта. С 

оглед на гарантирания ефект, до който водят голяма част от проектите по енергийна 

ефективност, осигуряването на собствени финансови средства, чрез една далновидна и 

насочена в перспектива финансова програма на фирмите, ще повиши в голяма степен 

усвояването на средствата от националните и международни програми и ще допринесе 

за повишаване на конкурентноспособността на местната продукция. 

3.  Фонд "Енергийна ефективност" 

По силата на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) се създава фонд "Енергийна 

ефективност" (глава IV от ЗЕЕ). Фондът управлява финансовите средства, 

предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, съобразно с приоритетите, 

заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по ЕЕ, приети от Министерския 

съвет (чл.23 ал.1 от ЗЕЕ). Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно 

финансиране на проекти за развитие на ЕЕ и гаранционна дейност по кредити от 

финансово-кредитни институции (чл.26 от ЗЕЕ). Фондът може да предоставя 

нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява 

гаранции на инвестициите. 

4. Банкови заеми 

Важно място в реализацията на Краткосрочната програма по енергийна 

ефективност на община Исперих заема банковия сектор. Наличието на свободен 

финансов ресурс в тези организации и гарантирания ефект до който водят повечето от 

проектите по енергийна ефективност, дава добри възможностти за съвместно 

изпълнение на проекти.Може да се въведе практика за предоставяне на заеми за 

реализацията на общински проекти касаещи инсталирането на енергийно ефективно 

улично осветление, подмяна на горивната база на локалните парни централи или 

санирането на сгради. 

5. Програми и фондове 

Към споменатите по-горе източници на финансиране може да се прибавят още 

няколко национални и присъединителни програми, които осигуряват цялостно или 

частично финансиране на проекти по енергийна ефективност. По важните и значими от 

тях са: 

 Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда 

(ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ); 

 Държавен фонд "Земеделие" при Министерството на Земеделието и горите (МЗГ) 

за проектите в сферата на земеделието - покупка на нова техника, въвеждане на 

нови технологии за производство на растителна и животинска продукция 

(биологично земеделие и животновъдство); 

 Оперативни програми които дават възможност за реализиране на проекти 

свързани с повишаване на ЕЕ. 



 Национален доверителен екофонд - за проекти по ВЕИ;  

 Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество" на Европейската комисия; 

 Социален инвестиционен фонд (СИФ) към Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП), за саниране на обществени сгради и изграждане, или 

реконструкция на отоплителни инсталации. 

Механизмите за кандидатстване и финансиране по тези програми са посочени 

подробно от съответните ведомства. 

8.2 ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА  

 Общински план за развитие на община Исперих за периода 2014 – 2020 г.; 

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива 2012 – 2022 г.; 

9. МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  

Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на Община 

Исперих включват основно сгради, общинска собственост, като с приоритет са 

училищата. Препоръчва се всички сгради на територията на Общината, за които няма 

енергийни обследвания, да бъдат обследвани, след което според получените резултати 

да бъде преценено по кои Оперативни програми на европейския съюз може да се 

участва за получаване на безвъзмедно финансиране. 

 
Средните периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи 

мерки са представени на горната диаграма. 

За обектите, които имат енергийни обследвания е необходимо да се отграничат 

мерките, които са със срок на откупуване до 5 години. За тези мерки да се направят 

постъпки за за осигуряване на безвъзмездно финансиране от Оперативните програми на 

Европейския съюз и съответно – да се ползват предимствата на Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници” за осигуряване на мостово финансиране. 

Мерките, които трябва да предприеме Общината са: 

 

№ МЯРКА 



1 Създаване  на  система  за  наблюдение  и  контрол  на  енергийното  
потребление  в общинския сграден фонд 

2 Създаване на Общинска информационна система за енергийна 
ефективност 

3 Създаване на Общински информационен център за ЕЕ 

4 Въвеждане на алтернативни системи за отопление 

5 Извършване на енергийни обследвания на общинския сграден фонд 

6 Енергийно обследване на системата за улично осветление на територията 
на общината 

7 Периодична поддръжка на системата за улично осветление 

8 Въвеждане на морални и материални стимули за повишаване на 
ефективността на крайното потребление на енергийни ресурси 

9 Осъществяване на мерки за енергийна ефективност чрез реализиране на 
проекти по различни финансови схеми, фондове и програми 

10 Провеждане на периодични обучения на общинските служители, заети в 
областта на енергийната ефективност 

11 Проучване и определяне потенциала на общината за използване на ВЕИ в 
сгради 

12 Изграждане на инсталации за производство на енергия от ВЕИ в 
общински сгради 

13 Модернизация  и  ефективна  употреба  на  енергийни  системи  в  сгради,  
общинска собственост 

 

10.  ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Етапите на изпълнение на програмата за енергийната ефективност следва да бъдат 

съобразени със специфичния характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 

спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти. Етапите на изпълнение на 

програмата са: 

 Инвестиционно намерение 
 

Включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи 

дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и 

мащаба на изпълнението му, както и обследване на енергийна ефективност; С оглед 

осъществяване на качествено енергийно планиране, общината се нуждае от създаване и 

поддържане на база данни за енергийната консумация и състояние на обектите, 

общинска собственост, с която до момента не разполага. Въз основа на събираните и 

актуализираните данни и информация, е възможно да се правят анализи и оценки. Тази 

база данни ще даде информация за състоянието на сградния фонд в общината, както и 

техническа информация за изходното състояние на енергийния сектор преди да започне 

изпълнението на Програмата за енергийна ефективност. 

 Предварително проучване 

Осъществява се предварително проучване за състоянието на обектите, в които е 

предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното 

потребление на база на енергийно обследване; Трябва да се установи текущото 

състояние на дадена сграда енергопотреблението и, както и да се посочат 

целесъобразни енергоспестяващи мерки. 

 Инвестиционен проект 



Разработва се в зависимост от спецификата и обема на предвидените дейности; За 

всеки инвестиционен проект се прави оценка като се използват различни методи и 

показатели, делящи се на статични и динамични. 

 Подготовка и изпълнение на строителството 

Включва подготовка на всички необходими документи и извършване на 

съответните строително – монтажни работи на съответния обект; След 

идентифицирането на необходимите мерки, които следва да бъдат извършени, за да се 

повиши енергийна ефективност на даден обект, следва и етапа на строително-

монтажните дейности на заложените цели. На този етап се подготвят необходимите 

документи и се извършва строителството. 

 Мониторинг 

Той установява намалението на енергийното потребление след реализацията на 

дейностите и мерките по енергийна ефективност се извършва ежемесечно отчитане и 

записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия 

персонал по поддръжка на инсталациите и др.; Ефективният мониторинг изисква 

изграждането на автоматизирана система за събиране и обобщаване на данни , което 

може да се осъществява чрез приложение на съвременните информационни и 

комуникационни технологии. По този начин може да се направят изводи по всяко 

време и за всеки обект дали средствата за енергоосигуряване се изразходват 

целесъобразно и дали се спазват нормативните изисквания за поддържане на 

микроклимата в съответната сграда. 

 

11. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на 

дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико–

икономическа оценка на програмата за енергийна ефективност на Община Исперих. 

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на програмата, са 

следните: 

 икономия на топлинна енергия;  

 икономия на електрическа енергия;  

 икономия на горива;  

 намалени емисии парникови газове;  

 икономия на средства.  

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на 

откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната 

значимост. Освен това, е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на 

дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на 

топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се 

повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на 

международните пазари, поради което срокът на откупуване ще бъде по-малък, в 

сравнение с направените изчисления. Допълнителна предпоставка за намаляване на 

срока на възвръщаемост на инвестициите е и бъдещата възможност за търговия на 

спестени емисии на парникови газове. 

Освен горните практически резултати, изпълнението на програмата за енергийна 

ефективност ще доведе до: 



 опазване на околната среда;  

 забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;  

 подобряване на условията и стандарта на живот на хората;  

 диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на 

крайните клиенти от цените на горива и енергии;  

 създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за 

услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;  

 създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици и по-голяма 

сигурност на    доставките; 

 подпомагане постигането на устойчиво развитие и подобряване на показателите 

на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република 

България по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата, ратифициран от Народното събрание със закон от  

16.03.1995 г.  

 

12. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ  

Процесът на наблюдение изпълнението на програмата за енергийна ефективност 

се осъществява от АУЕР. Съгласно ЗЕЕ областните и общински администрации имат 

задължението ежегодно да изпращат попълнени отчети за напредъка по изпълнението 

на програмата по енергийна ефективност до АУЕР. 

Наблюдението и изпълнението на общинските програми по енергийна 

ефективност ще се извършва от съответните специализирани структури сформирани по 

силата на Закона за енергийнта ефективност. За общините тази структура e общинския 

съвет по енергийна ефективност, а за областта като цяло Областиня съвет по енергийна 

ефективност. Експертната функция на първия определя неговата активна роля както в 

самото изготвяне на общинските програми, така и за тяхното изпълнение и наблюдение 

на изпълнението. Областният съвет по енергийна ефективност със своя консултативен 

характер ще акцентира върху оценяването на конкретното изпълнение и даването на 

препоръки и насоки за работа. 

С цел улесняване на процеса на наблюдение и оценка до двата вида 

специализирани звена ще трябва да достига следната информация: 

Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната 

статистическа информация - активна роля в този процес ще играят всички обществени 

и частни организации планували и реализирали мерки по енергийна ефективност в 

община Исперих. Периодично същите ще представят наличната информация на 

определените за това експерти в административните структури (областна и общински), 

както и резултатите от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общината. Този 

вид информация ще бъде предоставяна на съвета по енергийна ефективност след 

изготвянето на отчети за изпълнението на съответните програми. Тя ще бъде водеща 

при определянето на бъдещата политика по енергийна ефективност в община Исперих. 

Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на 

изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма 

степен да се води успешна общинска политика по енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници. 

Процесът по наблюдение и контрол изисква формулирането на ясни, точни, конкретни, 

измерими и лесни за отчитане показатели за успешна реализация на Програмата , които 

да бъдат одобрени от общинската администрация. Примери за такива показатели са 

посочените по-долу: 



 Постигане на формулираните качествени и количествени цели и задачи на 

програмата;  

 Създаване на условия за повторяемост и мултиплициране на резултатите от 

осъществени добри практики от реализираната програма;  

 Въздействие на изпълнената програма върху други области, свързани с 

планирането и развитието на Общината;  

 Ефикасност и ефективност на управлението на програмата.  

Мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквани резултати и 

индикатори за тяхното измерване: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 16 Мерки за повишаване на енергийната ефективност, очаквани резултати и индикатори за тяхното измерване: 

№ Мярка Очаквани резултати 
Индикатори за 

резултати 

Мярка 

единица на 

идикатора 

Целева стойност на 

индикатора 

Източници на финансиране 

за индикаторите 

1. 

Извършване на енергийни 

обследвания и сертифициране 

на обекти, общинска 

собственост и общинското 

улично осветление 

Извършени енергийни обследвания 

на сградите общинска собственост; 

Брой сгради със 

завършени актуални 

Енергийни 

обследвания; 

брой  

Резюмета и доклади от 

извършени енергийни 

обследвания на сгради; 

Определяне на енергийните 

характеристики на сградите; 

Идентифицирани мерки за подобряване 

на енергийната ефективност на 

сградите; 

Извършено енергийно обследване 

на системата за улично осветление 

на територията на общината; 

Определяне на енергийните 

характеристики на общинската 

мрежа за улично осветление; 

Брой извършени 

енергийни обследвания 

на системата за улично 

осветление на 

територията на 

общината. 

брой 

Понастоящем не е 

извършвано 

обследване на 

системата за улично 

осветление. 

Резюме и доклад от извършено 

енергийно обследване на 

системата за улично осветление 

на територията на общината. 

Идентифицирани мерки за подобряване 

на енергийната ефективност на 

общинската мрежа за улично 

осветление 

2. 

Прилагане на мерки за 

енергийни спестявания в обекти 

общинска собственост 

Намаляване на потреблението на 

енергия от обектите 
Брой обновени обекта 

брой  

Технически и работни проекти; 

Протоколи; Актове за 

въвеждане на 

мерките в експлоатация 

Повишаване на комфорта на 

обитаванена обектите 

Количество спестена 

енергия 

Увеличаване на живота на обектите 
Количество спестени 

емисии 

Постигане на общинските цели за 

енергийна ефективност 

Количество спестени 

емисии 

3. 

Привличане на инвестиции и 

реализиране на мерки за ЕЕ чрез 

финансиране на проекти по 

Повишаване на ЕЕ на сградите 

общинска собственост; 

Брой реализирани 

проекти в областта на 

ЕЕ. 

брой 

 2 бр. реализирани 

проекти в областта на 

ЕЕ 

Документация на 

реализираните проекти 



различни финансови схеми Придобиване на опит и изграждане на 

административен капацитет за 

управление на проекти в областта на 

ЕЕ. 

4. 

Прилагане на енергиен 

мениджмънт в обекти,  бщинска 

собственост 

Оптимално потребление на енергия от 

обектите общинска собственост 

Брой обекти с 

реализиран енергиен 

мениджмънт 

брой 

Понастоящем енергиен 

мениджмънт в обекти-

общинска собственост 

не се осъществява. 

Документи от изпълнителя 

на енергиен мениджмънт; 

Доклад ; Протоколи 

Осигуряване на необходимия топлинен 

комфорт с минимално възможни 

разходи 

Наличие на база данни за 

потреблението на енергия и  

възможност за гъвкаво планиранена 

доставките 

5. 

Организиране и провеждане на 

информационни дни, семинари, 

курсове  и обучения с цел пови 

шаване познанията и културата 

на гражданите и бизнес сектора 

в областта на ЕЕ и ВИЕ 

Повишаване на информираността 

и познанията на гражданите 

относно ЕЕ и използването на ВЕИ. 

Брой проведени 

информационни 

кампании. 

брой 

Понастоящем такива 

форми не са 

провеждани. 

Приложени покани  и 

обявления 

6. 

Провеждане на обучения за 

служителите в администрацията 

в областта на ЕЕ и ВИЕ и 

Управлението, изпълнението и 

реализацията на такъв тип 

проекти 

Повишаване на опита и познанията на 

общинските служители, заети в  

областта на ЕЕ. 

Брой проведени 

обучения; 
брой 

2 бр. проведени 

Обучения 

Справки за проведени 

информационни кампании; 

Снимки; Статии и публикации 

в 

медии. 

7. 

Създаване на система за 

наблюдение и контрол на 

Енергийното потребление в 

общинския сграден фонд 

Създадена система за наблюдение и 

контрол на енергийното потребление в 

общинския сграден фонд; 

Брой системи за 

наблюдение и контрол 

на енергийното  потреб 

ление в Общинския 

сграден фонд;  

брой 

Понастоящем такава 

система няма. 

Приемо-предавателен 

протокол за разработена 

система за наблюдение и 

контрол на енергийното 

потребление в общинския 

сграден фонд; 

Фактури за количеството 

консумирана енергия. 

По-добро управление на енергийното 

потребление в сградите общинска 

собственост.  

Спестено количество 

енергия; 
кВтч 

Възможност за наблюдение и контрол в 

реално време; 

Спестени разходи за 

енергия. 
Лв. 

8. 

Създаване на Общинска 

Информационна система за 

Енергийна ефективност 

Създадена Общинска информационна 

система за енергийна ефективност; 
Брой информационн 

и системи за енергийна 

ефективност. 

брой 
Понастоящем такава 

система няма. 

Приемо-предавателен 

протокол за разработена 

Общинска информационна Подобряване качеството на  



общинското енергийно планиране система за енергийна 

ефективност 

9. 

Създаване на 

Общински 

информационен 

център за ЕЕ 

Подобряване на информираността 

на гражданите по въпроси, 

свързани с центрове по ЕЕ 

Брой създадени 

общински 

информационни 

брой 

Няма център за ЕЕ на 

територията на 

Община Исперих. 

Статии и публикации в медии; 

Снимки. 

10. 

Въвеждане на морални и 

материални стимули за 

повишаване на ефективността 

на крайното потребление на 

енергийни ресурси 

Повишаване ефективността на 

крайното потребление на 

енергийни ресурси. 

Общо намаление на 

крайното потребление 

на енергия и ресурси; 

 

MWh 

спестено 

количество 

енергия; 

100 т.н.е.  Статистическа информация; 

Изпълнени проекти за 

повишаване на ЕЕ в 

обекти частна 

собственост. 

брой 

изпълнени 

проекти 

 4 бр. реализирани 

проекти в областта на 

ЕЕ 

Документация на 

реализираните проекти 

11. 

Сътрудничество  с други 

общини, които имат повече опит 

в областта на ЕЕ и ВЕИ и 

обмяна на опит и 

мултиплициране на резултати и 

добри практики 

Повишаване ефективността на 

крайното потребление на 

енергийни ресурси. 

Брой проведени срещи 

между общините. 
брой 

Срещи с други общини 

не са провеждани. 

Справки за проведени срещи; 

Снимки; Статии и публикации 

в медиите, както и на 

официалните сайтове на 

общините. Протоколи. 

12. 

Проучване и определяне 

потенциала на общината за 

използване на ВЕИ в сгради 

Повишаване ефективността на 

крайното потребление на 

енергийни ресурси. 

Брой извършени 

проучвания. 
брой 

1бр. 

направено 

проучване 

Изготвен документ за 

определяне на потенциала 

на общината за използване 

на ВЕИ в сгради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ  

При изпълнението на мерките за енергийна ефективност ще се постигнат 

следните ефекти:  

 икономически – икономии в бюджета и възможност за пренасочването на тези 

средства  

 екологичен - прилагането на енергоефективни мерки води пряко и косвено до 

положителни ефекти по отношение на екологията основно чрез пестенето на 

енергия от там и разходите за производството й и т.н.  

 повишаване качеството на общинските услуги - с реализацията на мерките за 

енергийната ефективност ще се подобрят общинските услуги, предимно в 

подобряване комфорта, качеството на отоплението в сградите.  

 допълнителни ефекти - основни допълнителни ефекти след прилагане на мерките 

за енергийна ефективност ще бъдат изразени в:  

 намаляване заболеваемостта и повишаване на трудоспособността вследствие 

подобрения комфорт в сградите;  

 спестяване на средства за енергия и насочването им за други мероприятия.  

 стимулиране и мотивиране на позитивно отношение към проблемите на 

енергийната ефективност.  

 обществено одобрение на политиката на общината в тази насока.  

14. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

В съответствие с чл. 12, ал. 7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР 

утвърждава образец на отчет за изпълнението на дейностите и мерките от програмите 

по енергийна ефективност. Изготвените отчети се представят на хартиен и магнитен 

носител в АУЕР не по-късно от 1 март и се публикуват на интернет страниците на 

съответните държавни и местни органи.  

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Високата енергийна наситеност на единица произведена продукция в България, 

лошата топлоизолация на битовите и обществени сгради и липсата на традиции в 

усвояването на възобновяемите енергийни източници, са предпоставките, които 

налагат високите темпове на развитие в тази сфера. Реализирането на националната 

политика по енергийна ефективност, транспонирана в Закона за енергийната 

ефективност, е приоритет, който ще окаже положително въздействие върху редица 

аспекти на социално ¬ икономическото развитие и опазването на околната среда в 

страната - в частност община Исперих. 

Въвеждането на енергийноефективни технологии за производство ще повиши 

конкурентноспособността на българската икономика, използването на възобновяеми 

енергийни източници в битовата и обществена сфера както и подобряването на 

топлинната изолация на сградите и оптимизирането на отоплителните системи - ще 

занижи енергийните разходи и ще намали натиска върху местния енергиен пазар. 

Същевременно ефектите върху околната среда ще бъдат значителни по отношение на 

нивото на парниковите газове, замърсяването на атмосферата с оксиди и опазването на 

почвите и водите. 

Цялата тази съвкупност, от взаимнозависими фактори и елементи на 



антропосферата, са определящи за жизнения стандарт на населението. Тяхното разумно 

и научно обосновано управление е гаранцията за устойчиво бъдещо развитие. 

Изготвянето на общинските програми по енергийна ефективност е задължителна 

част от държавната политика в тази област и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. Разработването на програми и изпълнението на 

предвидените в тях проекти е част от регионалната политика за устойчиво развитие. С 

общинските програми за енергийна ефективност се цели да се повиши ефективността 

на използване на енергийните ресурси: да се намалят енергопотреблението и вредните 

емисии в атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на 

микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията за 

енергийна ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните 

общински дейности. 

 

Програмата за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2018 – 

2023 г. е стратегически документ с отворен характер. Той може да бъде 

усъвършенстван, допълван, променян и изменян на база промени в нормативните 

документи на национално ниво, както и установените резултати, нуждите и 

финансовата възможност на Общината. 

 

РЕШЕНИЕ 

         № 513 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема докладите за осъществени читалищни дейности и изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2017г. на следнита читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927” с.Бърдоква; 

НЧ „Съзнание - 1927“ с.Вазово; 

НЧ „Рома – Вазово - 2007г.“ с.Вазово; 

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец; 

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец; 

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево; 

НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет - 1959“ с.Къпиновци; 

НЧ „Развитие - 1928г.“ с.Лудогорци; 

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1964г.“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие - 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски - 1936г.” с.Печеница; 

НЧ „Просвета - 1942г.“ с.Райнино; 



НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета - 1956г.” с.Средоселци; 

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище; 

НЧ „Наука - 1937г.“ с.Тодорово; 

НЧ „Светлина 1939” с.Яким Груево. 

 

2.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

          № 514 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, 

неразделна част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, 

буря, ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо 

съединение, смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и 

злоумишлени действия на трети лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 

ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  

на настоящото решение.         

IІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.   

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд -  Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 5331/27.02.2013г. Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 3 557 

кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

2. 4527/05.02.2010г. Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 746 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5682/03.01.2014г. УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

4. 5712/14.03.2014г. УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., отреден 

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

5. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

6. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

7. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 



8. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 

9. 5333/27.02.2013г. Поземлен имот 24150.501.132 с площ 909 кв.м. 

отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с   

построената в имота едноетажна сграда с 

площ 341 кв.м.  

с. Духовец ул.”Димитър Бахнев”  

№  10 

10. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

11. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

с площ 1325 кв.м, ведно с построената в имота 

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

12. 6250/27.07.2016г. УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

13. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

14. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

15. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него едноетажна сграда  с  площ  228,95 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 



16. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 

17. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 

18. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

19. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

застроена площ 40,03 кв.м., общи части 22,37 

кв.м. и дворно място 865 кв.м. в поземлен 

имот № 37010.90.360 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух’’ № 43  

20.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  ведно с 

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

21. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 22. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

23. 512/02.07.2002г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 



144 кв.м.   

24. 1166/11.07.2003г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 

 25. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 

 26. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от първи 

етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с начин на 

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

27. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

28. 5165/10.07.2012г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 29. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 30. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 31. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 32. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 



сграда с площ 140 кв.м.  

33. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ 123 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,,Никола Й. Вапцаров’’ 

34. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

604 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 

 35. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 36. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

37. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

38. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 39. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 40. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 



обща площ 144 кв.м. 

41. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 

 42. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

43. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

44. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

45. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

46. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

47. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. УПИ VII в квартал 29, с площ 1 006кв.м.,ведно 

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. УПИ II- 1978 в квартал 56 с площ 1189кв.м.    

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. УПИ III в квартал 34 с площ 586 кв.м ,отреден 

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  УПИ Х-523 в квартал 185 с площ 1163 кв.м 

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. УПИ  II в квартал 66 с площ 1 332 кв.м  

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 



490 кв.м 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

№,№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12; втори етаж – 

стаи №,№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9; приземен етаж – 

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

         № 515 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за закрила на детето за 2017г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018г. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА 

УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛ 1. Подобряване на системата за подкрепа на отговорно родителство 

Дейност 1.1. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семействата, 

отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които 

отглеждат.  

Дейност 1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на 

безотговорно родителство. 

Дейност 1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на ЗЗД – отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитие на 

алтернативни услуги за деца и чрез предоставяне на финансови помощи и/ или помощи 

в натура. 

Дейност 1.4. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

капацитета на родителите в Центъра за обществена подкрепа. 

Дейност 1.5. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към преодоляване на 

причините, водещи до отпадането на деца от училище, чрез оказване на конкретна 

помощ на децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали от училище деца. 

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на 

детето” . 

През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 198 сигнала за деца в риск или в риск от 

насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е 



работено през 2017 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 

случая, а мерки за закрила извън семейна среда са 118. 

Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата 

при близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги, приемни 

семейства и настаняване в специализирани институции. Настанените деца при близки и 

роднини са 43 броя, а шестдесет деца са настанени в Комплекс за социални услуги за 

деца и семейства „Лудогорие”.  

Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския 

капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством 

съдействие, подпомагане и консултиране. През 2017г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 150 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа 

помощ на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с 

неговата възраст и степента на развитие. Оказвано е съдействие за подобряване на 

социално – битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 55 

еднократни помощи за превенция от изоставяне и 58 месечни. Дирекция „Социално 

подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 110 участия в съдебни и 

административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 31 становища 

до дежурния съдия. 

Към месец декември 2017г. в Отдела има 250 отворени случаи, по които се 

работи. 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, 

съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, 

ДДЛРГ „Лудогорие”, Детска педагогическа стая, органи и институции осъществяващи 

мерки по закрила на детето, създаде условия за повишаване капацитета на семействата 

по отношение на родителските им функции и отговорно родителство. 

Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, 

чрез развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.  

През изминалия период са проведени множество работни срещи между 

специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на 

застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни 

отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва 

на насилие. 

Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване 

на програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и 

реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез 

ползване на различни услуги в общността. 

Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. Издадени са 

40 направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания. 

тринадесет деца са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания.  

През отчетния период продължава да функционира ДДЛРГ „Лудогорие” 

гр.Исперих, чието закриване предстои в началото на 2019 година. Той е самостоятелно 

юридическо лице, организационна структура на Община Исперих. Управлява се от 

Директор. ДДЛРГ „Лудогорие” предлага институционална грижа за деца, които 

целогодишно пребивават в институцията. Това са деца на родители, намиращи се в                                        



затруднено социално, здравословно и материално положение. Най-често това са 

самотни или безработни родители, с психични заболявания, от многодетни семейства. 

Причини за настаняване на децата в институцията са неглижиране или липса на 

възможност от страна на родителите да задоволяват потребностите и да полагат 

адекватни грижи за децата. С децата от Дома работят екип от 5 социални работници, 2 

домакини. Екипът, работещ в Дома през месец февруари премина обучение за оказване 

на първа долекарска помощ от медицинското лице в Дома. 

Капацитетът на услугата е 18 деца. В началото на календарната 2017г. в групата 

има 12 деца. През месец март са настанени още 6 деца, през месец май 1 дете. Юни 

месец 1 дете беше преместено в Преходно жилище, а през месец ноември 7 деца бяха 

преместени в ЦНСТДБУ 1 и ЦНСТДБУ 2.  

В края на периода услугата се ползва от дванадесет деца. 

През 2017г. на територията на община Исперих функционира и Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се предоставят социални 

услуги, съгласно чл.36, ал.2 от ППЗСП, както следва:  

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността. Капацитетът на 

услугата през първото полугодие на 2017г. е 12 младежи и девойки. С цел привеждане в 

съответствие с нормативните изисквания /параграф 1, ал.1, т.32 от Допълнителните 

разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/, считано 

от 01.07.2017г. капацитетът на ПЖ бе намален на 8 потребителя. Доставчик на услугата 

е Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от Управителя на 

КСУДС. Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществяват от 

социален работник-екипен ръководител. 

 Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

  деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна 

възраст и пълнолетни лица с увреждания, нуждаещи се от подкрепа за придобиване на 

знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот 

и подготовката им за включване в живота на общността; 

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

компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от 

продължителния институционален престой на децата. Социалните работници 

подпомагат потребителите да придобият, чрез практическа дейност необходимите за 

самостоятелно живеене социални и битови умения. 

Дейностите по предоставяне на услугата са част от реализиране на 

индивидуалния план за всяко дете и се осъществяват чрез индивидуална и групова 

работа в следните направления: 

 развиване на социални умения и подготовка за самостоятелен начин на 

живот; 

 образователно развитие; 



 професионално ориентиране и обучение; 

 консултиране; 

 изграждане на социална мрежа в общността за подкрепа; 

 осигуряване на жилище и работа; 

 подкрепа за продължаване на образованието и професионална реализация. 

Дейностите се организират и реализират от специалистите в услугата, както и 

от външни консултанти и специалисти.  

През 2017г. услугата се е ползвала от 10 деца. В 9 от случаите потребителите я 

ползват повече от една година. За този период ПЖ са напуснали 5 младежи, като и при 

четиримата причината за напускането е навършване на пълнолетие. Единият затворен 

случай е на младеж, напуснал поради сключване на граждански брак. В четири от 

случаите младежите се върнаха в биологичните си семейства, а един води 

самостоятелен живот. През 2017г. в Преходно жилище има 1 ново настаняване- на 

младеж от ДДЛРГ „Лудогорие”.  

В края на периода в услугата има 5 случая. Всички потребители на услугата са 

ученици - 3 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 2 в Гимназия „Васил Левски” /1 в редовна 

форма и 1 в самостоятелна форма на обучение/. Към края на 2017г. в ПЖ са настанени 

4 непълнолетни клиенти и 1 пълнолетен потребител.  

До месец декември в услугата работи екип от 4 социални работници. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в 

КСУДС „Лудогорие”. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е социална услуга в общността с 

капацитет 40 места. 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. 

През 2017г. Центърът за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие” 

гр.Исперих работи по следните направления: 

 подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение; 

 психологическа подкрепа; 

 деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани 

институции; 

 превенция на отпадане от училище, работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 превенция на изоставянето; 

 оценка на родителския капацитет; 

 оценка на риска; 

 логопедични услуги. 

Бяха организирани междуинституционални срещи - с ОЗД при Дирекция 

„Социално подпомагане”, училища, детски градини, Детска педагогическа стая, 

полиция, болница и др. През отчетния период една от целите за целия екип на ЦОП 

беше да развива добри взаимоотношения с други институции и с граждани, с цел 

постигане на качество и ефективност на предоставяните услуги. Бяха сключени 



споразумения за сътрудничество с училищата на територията на общината. Цялата 

дейност на услугата намира отражение в социалните мрежи. 

През 2017г. услугите на ЦОП са ползвали 105 потребители. 

В Центъра за обществена подкрепа работят двама социални работника, двама 

психолога, педагог и логопед. Периодично се осъществява вътрешен контрол за 

повишаване на качеството на социалните услуги и спазване на критериите и 

стандартите при тяхното предоставяне. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТДБУ 1/ е 

социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно 

развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните потребности на децата и насочени към развиване на 

социална компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, 

професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с 

биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид 

приетата Визия за деинституционализация в България и предстоящото закриване на 

ДДЛРГ в страната, се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 

01.10.2017г. с Решение на Общински съвет и Заповед № РД01-0750/ 26.06.2017г. на 

Изпълнителния директор на АСП, услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 

на 15 потребителя. От 01.07.2017г, след настъпили промени в наименованието на 

услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. 

Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, 

заедно със свои по-големи братя или сестри. В някои случаи, по преценка на 

настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи, 

навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

През 2017г. в ЦНСТДБУ 1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция „Социално подпомагане” са 12. От 01.10.2017г, с увеличение на капацитета 

на услугата, са настанени още 3 деца. За годината в ЦНСТДБУ 1 има 12 случая, от 

които 1 затворен и 11 отворени. В края на периода в услугата има 11 случая, ползващи 

я повече от 1 година, 3 случая, ползващи я от 01.10.2017г.и 1 случай, ползващ я от 

06.12.2017г. 

При затворените случаи 1 дете е реинтегрирано в семейството. 

Потребителите на услугата са ученици в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих - 5; в 

ОУ „Васил Априлов” гр.Исперих - 7; в ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци - 2. Двама от 

ползвателите на услугата са на ресурсно обучение. 

При отворените случаи се работи в следните насоки: 

 подобряване на емоционалната връзка на децата с биологичното и 

разширеното семейство; 

 изграждане на битови и хигиенни навици; 

 подобряване на физическото и психично здраве на детето; 

 намаляване на агресивните и автоагресивните прояви на детето; 



 изграждане на умения за живот в малка група. 

 През 2017г.за постигане на заложените цели, освен по основния пакет 

документи, по който работи всеки ментор, бяха проведени 34 конкретни обучения по 

няколко направления, съобразени с нуждите и особеностите на работа в ЦНСТДБУ 1: 

 дефицити от въздействието в социалната среда на децата; 

 възрастовия обхват и произтичащите от него възрастово-специфични 

особености, интереси и потребности на децата от ЦНСТДБУ 1. 

Обучителните теми бяха свързани с развиване на комуникативни умения, 

естетически, трудови, здравни умения и навици. 

В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ 1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 

 
 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 /ЦНСТДБУ 2/ е 

социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно 

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

работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните 

потребности на децата, насочени към развиване на социалната компетентност и 

подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на 

способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 

обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и 

формиране на собствена идентичност. Със Заповед № РД01-0749/ 26.06.2017г. на 

Изпълнителния директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 12 на 15 

деца, считано от 01.10.2017г. 

От 01.07.2017г. със настъпилите в нормативната уредба промени услугата 

ЦНСТДБУ 2 се ползва само от деца без увреждания на възраст от 3 до 18 години. В 

някои случаи по преценка на настаняващия орган се допуска продължаване ползването 

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

образование. 

През 2017г. в ЦНСТ за деца без увреждания 2 има 6 случая, от които 1 случай е 

затворен, а 5 отворени. В края на периода в услугата има 11 случая, ползващи я повече 

от 1 година и 4 случая, ползващи я от 01.11.2017г.  

При затворените случаи 1 дете е осиновено през месец юни. Потребителите на 

услугата са ученици в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих - 4, в ОУ „Васил Априлов”- 4, 

ДГ „Мечо Пух” - 1, ОУ „Хр.Ботев” с.Лудогорци - 4 и 2 случая на деца, учащи в 

„Център за деца със специална образователна подкрепа” гр.Кубрат.  

При отворените случаи се работи в следните насоки: 



 подобряване на емоционалната връзка на децата с биологичното и 

разширеното семейство; 

 изграждане на битови и хигиенни навици; 

 подобряване на физическото и психическото здраве на детето; 

 намаляване на агресивните и автоагресивните прояви на детето; 

 изграждане на умения за живот в малка група. 

През 2017г. за постигане на заложените цели, освен по основния пакет 

документи, по който работи всеки ментор, пред децата бяха представени и разгледани 

46 обучителни теми с различна тематика. Нравствено, естетическо, правно, гражданско 

и трудово възпитание, комуникативни, кулинарни знания и умения. 

В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТ за деца без увреждания 2 се състои 

от 4 социални работници, с необходимата професионална квалификация за работа с 

деца, 1 психолог и 1 домашен помощник. Социалните работници през месец февруари 

преминаха обучение за оказване на първа долекарска помощ от медицинското лица на 

КСУДС „Лудогорие”. През месец юли преминаха двудневно обучение на тема „Работа 

с деца и младежи във висок риск от проблеми в поведението. Подходи и интервенции, 

основани на резилианс подход”. През месец ноември екипът на ЦНСТ за деца без 

увреждания 2 премина групова Супервизия. 

ЦЕЛ 2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск 

за изоставяне на детето 

Дейност 2.1. Предоставяне на социални услуги и дейности по превенция на 

изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. 

Дейност 2.2. Информиране за достъп до социалните услуги за начините и 

видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда. 

Дейност 2.3. Подкрепа на семействата на деца, застрашени от изоставяне 

чрез прилагане на мерки за закрила в семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 

ранна превенция.  

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на 

еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в 

Център за обществена подкрепа.  

 

 

ЦЕЛ 3. Осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на 

физическото, умственото, духовното и социалното развитие на детето 

Дейност 3.1. Предоставяне на социални услуги в Дневен център за деца и/или 

младежи с  увреждания. 

Дейност 3.2. Предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания на територията на община 

Исперих.  

Дейност 3.3. Разширяване обхвата на Центъра за обществена подкрепа – 

„синя стая”, зала за терапии. 

Дейност 3.4. Осигуряване на качествени и адекватни грижи за деца, ползващи 

социалните услуги. 

 



През 2017г. в гр.Исперих се предоставя услугата Дневен център за деца и/или 

младежи с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014г. по проект 

„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в 

Община Исперих“. Със Заповед № РД 01-1799 /17.12.2015г. от Агенция за социално 

подпомагане, считано от 01.01.2016г. Дневен център за деца с увреждания е разкрит 

като самостоятелна услуга на делегирана държавна издръжка. 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания предлага комплекс от 

социални услуги за цялостно обслужване на деца и младежи през деня чрез 

задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните 

потребности, психологична подкрепа, езиково-говорна терапия, организация на 

свободното време и личните контакти. 

На потребителите се предоставя мобилна социална работа и дневна грижа със 

специалистите на ДЦДМУ.  
Потребители на услугата са деца от 3 до 18г. и лица до 35г. с двигателни, 

зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с решение на ТЕЛК.  

Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните 

услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на потребителя. 

Специалистите работят комплексно за възстановяване на изгубени социални 

умения, придобиване на трудови и битови умения, оказват консултативна помощ и 

подкрепа на родителите и на техните деца с цел ограничаване на социалната изолация и 

интегрирането им в обществото. 

Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца и 

младежи с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират 

професионално, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в 

отглеждането им. 

Целите на ДЦДМУ са : 

 създаване на благоприятни условия за усъвършенстване на цялостната 

дейност на Дневния център, насочена към социална интеграция на децата и младежите 

със специални нужди; 

 създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата и 

младежите с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и 

творчески потенциал; 

 придобиване и развитие на полезни навици и умения; 

 интегриране в системата на масовите училища и детски градини; 

 социализиране на хората с увреждания; 

 активно включване на семействата в процеса на работата с потребителите; 

 оказване на подкрепа на родителите на децата и младежите с увреждания в 

морален и социален аспект. 

Работата с потребителите е организирана в дневна за деца и дневна за младежи – 

място за групови занимания, игри, изграждане на взаимоотношения, творчески часове и 

разтоварване, логопедичен кабинет, зала за рехабилитация, психолого – педагогически 

кабинет, кабинет на социалния работник, кабинет на терапевта. 

Кабинетите са обзаведени с нови мебели, техника и нужните материали за 

осъществяване на пряката работа с потребители, стимулиране и насърчаване на 

участието им в различните дейности, развитие на уменията и способностите им. 

Услугата е оборудвана с необходимите приспособления за придвижване на хора 

с увреждане на долните крайници - колички за придвижване и проходилки. Обособени 

са удобни и функционални санитарни помещения. Пред входа на центъра има 

изградена рампа, осигуряваща достъпно придвижване до услугата. 



Дневният център разполага с детска площадка с обезопасени съоръжения за 

отдих и почивка. Подходящото обзавеждане и специализирано оборудване създава 

оптимални условия за коригиращо – компенсаторна работа с потребителите, както и 

работа за тяхното образование и интеграция в зависимост от специфичните им нужди. 

С децата се провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, 

рехабилитационни и психологически, съобразени с методиката за работа с деца с 

увреждания. 

Екипът по предоставяне на услугата се състои от психолог, логопед, терапевт, 

социални работници, възпитатели, рехабилитатор, медицинско лице, детегледачки, 

щофьор-домакин, административни служители. 

Дейностите по предоставяне на услугата ДЦДМУ са насочени към: 

 психологична помощ; 

 езикова и речева терапия, използване на методи за комуникация; 

 терапевтично-рехабилитационна работа; 

 овладяване на образователни знания и умения; 

 организиране на свободното време; 

 помощ при изграждане на социални умения и трудови навици; 

 защита на правата на децата и младежите с увреждания; 

 осигуряване на хранене през деня; 

 предоставяне на организиран транспорт; 

 индивидуални и групови занимания със специалистите; 

 ежедневна помощ и подкрепа, консултации на родители и потребители. 

 

 

 

Подкрепата на родителите е насочена към: 

 индивидуално консултиране и обучение за полагане на адекватни грижи за 

децата и лицата в семейството, насочено към информиране на родителите за 

състоянието на техните деца/младежи, прояви и начини на реагиране в различни 

състояния, възможно развитие и перспективи, отношения в семейството – на 

родителите към детето /обгрижващо и възпитаващо поведение/, ролята на всеки от 

родителите, братя, сестри, начин на интеракции и комуникации в семейната среда, 

изработване на стратегия за справяне с възникналата проблемна ситуация в 

семейството и работа по дистанциране от проблема, поглед към него от по-различна 

гледна точка чрез метода на позитивната психотерапия; 

 психотерапевтична дейност; 

 съдействие и подкрепа при интегриране в масовите училища и детски 

градини; 

 съдействие и подкрепа при контакти с други институции, при подготовка на 

документи и консултиране с други специалисти. 
 
Социално консултиране и рехабилитация в ДЦДМУ: 

1. Предоставяне на социална рехабилитация и консултиране в зависимост от 

вида и степента на увреждане на всеки потребител. Цели адекватно включване в 

живота на общността – училище, детска градина, семейна среда и др. Стимулиране на 

мисленето, развитието, капацитета и личния ресурс. Работи се за промяна на нагласите 

на обществото по темите, свързани с уменията и възможностите на хората с 

увреждания. 



2.  Повишаване на родителския капацитет, включващо консултиране и обучение 

по процеса на отглеждане на дете с установено увреждане в биологичното семейство и 

социални услуги от резидентен тип. Даване на насоки за продължаваща работа в 

естествената среда, с цел поддържане и повишаване ефективността на терапията, 

общуване и осигуряване на условия за взаимна подкрепа.  

  

През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/. Това е 

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

израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е 

възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството  на близки 

или роднини, или в приемно семейство. В Центъра се създава среда близка до 

семейната, при която потребителите получават необходимата им индивидуализирана 

грижа, подкрепа за личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и 

независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към 

създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват 

равнопоставено в живота на местната общност. ЦНСТДМУ осигурява подходящо 

място за живеене на децата/младежите и възможност за поддържане на връзка със 

семейството и значими за тях хора, когато това е в техен интерес.  

Капацитетът на центъра е 14 деца/младежи, които могат да бъдат на различна 

възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.  

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

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал 

с развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Екипът, който е отговорен за качественото предоставяне на услугата, се състои от 13 

души: ръководител, социален работник, възпитател, детегледачки, помощник-

възпитател, касиер - счетоводител, административно - техническо лице, готвач, 

медицинско лице и домакин - техническа поддръжка. 

Основната цел, която е водеща за персонала е предоставяне на сигурна и 

защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в 

условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и 

възможности за пълноценно развитие и социално включване. 

 

 

ЦЕЛ 4. Развиване на алтернативна семейна грижа и подобряване 

качеството на съществуващата за деца, които не могат да живеят с биологичните 

си родители и за деца настанени в специализираната институция 

Дейност 4.1. Поддържане на информираността относно приемната грижа. 

Дейност 4.2. Реализиране на професионална приемна грижа, съгласно 

партньорското споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община 

Исперих по Проект „Приеми ме 2015“. 

Дейност 4.3. Осигуряване на качествена грижа за настанените в приемните 

семейства деца, подкрепа и надграждащо обучение на вече утвърдените семейства. 

Дейност 4.4. Участие на Община Исперих в проекти, свързани с развитието на 

социални и образователни услуги. 

 

От 11.12.2015г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015” - 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”  със сключено партньорско 



споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за 

въвеждане на нов областен модел социален работник да работи с приемни семейства от 

три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2017г. на територията на Община Исперих са утвърдени две нови 

професионални приемни семейства, с които общия брой действащи семейства достига 

16. През 2017г. едно професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Към месец декември действащите семейства остават 15 с настанени при 

тях общо 16 деца.  

Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2017г. е 22. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

ЦЕЛ 1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и 

необхванатите деца и движението в образователната система 

Дейност 1.1. Осигуряване и контролиране на обхвата на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

Дейност 1.2. Наблюдаване на движението на децата и учениците чрез 

ежемесечно събиране на информация за преместени, отпаднали или необхванати.  

Дейност 1.3. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни 

институции с цел координиране на усилията по обхващане на застрашените от 

отпадане от образователния процес деца и ученици. Съдействие и консултиране на 

семейства с цел връщане на децата им в образователната система. 

Дейност 1.4. Създаване на стимулираща учебна среда за превенция на 

отпадането на учениците и тяхното привличане към училище. 

Дейност 1.5. Мерки и услуги за включване на деца и родители в системата на 

предучилищното и училищното образование и подготовка на децата за училище. 

Дейност 1.6. Подобряване на условията за спорт в образователната система с 

цел насърчаване на спортната активност сред децата и учениците. 

Дейност 1.7. Повишаване на ролята на училищните настоятелства към 

училищата и детските градини и създаване на стимулираща учебна среда – 

разработване на програми и проекти за образование. Поддържане на активно 

сътрудничество между Обществените съвети и учебните заведения. 

 

През 2017г. в община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо 

Ботев“ с.Китанчево са средищни и в тях се обучава и ученици от най-близките съседни 

населени места.     

Във всички средищни училища е организиран безплатен транспорт и целодневна 

организация на учебния процес за пътуващите ученици.  

През 2017г. учениците в общината са 2420. Отрицателната демографска 

статистика и миграционните процеси са основните причини за намаляване на броя на 

децата и учениците. В началото на новата учебна година бяха утвърдени 29 маломерни 

паралелки, от които 3 са слети. С решение на Общински съвет – Исперих са предвидени 



допълнителни средства за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния 

процес за училищата в с.Китанчево и с.Тодорово. 

От началото на учебната 2017/2018г. за първи път целево от държавата се 

предоставят средства за осигуряване на безплатен транспорт и на ученици, пътуващи 

до най-близките гимназии. 

 

През новата учебна година децата записани в детските градини са 772, от които 

308 са деца в задължителна предучилищна възраст.  

Поради невъзможността за формиране на групи през 2017г. са закрити седем 

селски детски градини. След оптимизацията на детските градини за ДГ „Радост” 

с.Подайва и ДГ „Дора Габе” с.Лудогорци бяха осигурени средства за осъществяване на 

ремонтни дейности за създаване на условия за прием на по-голям брой деца. Във 

всички останали детски градини бяха направени също частични ремонти. 

В края на 2017г. с цел ранното включване на децата в образователната система 

са отменени таксите за посещение на детски градини за децата от всички възрастови 

групи.  

През изминалата година за планирането, реализирането и устойчивото развитие 

на местните образователни политики бяха разработени два стратегически документа – 

Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в 

община Исперих за периода 2017-2021 и  Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих /2017-2018/.  

Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за ранното отпадане на децата и учениците. 

С приемането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, общината е разделена на 7 района. В тези райони 7 екипа по обхват 

обходиха 636 адреса. Голяма част от потърсените деца са извън общината или страната. 

В резултат но обходите новозаписаните деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст са 21.  

С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им за участие в училищния живот, в училищата от общината се  

изпълняваха редица дейности като: 

 провеждане на допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности по 

проект BG055M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване 

на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)” на МОН;              

 разработване на механизми за ежедневно информиране на родителите за 

отсъствията и закъсненията на децата; 

 партньорство на Общината и училищните общности с НПО за местни 

инициативи за превенция от отпадане от училищната система на деца в риск;  

 изпълняване на дейности за активно включване на родителската общност в 

образователния процес;  

 осигуряване на безопасна, сигурна и модерна среда за обучение в детските 

градини и училища;  

 предоставяне на подкрепа за деца и ученици с обучителни затруднения.  

Проекти насочени към децата и учениците в риск от отпадане от 

образователната система, които се изпълняваха през 2017 година са: 

 Проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 

в община Исперих”, финансиран по ОПНОИР, който включва ПГ „Васил Левски” 



гр.Исперих, ОУ „Васил Априлов” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, ОУ 

„Отец Паисий” с.Подайва, ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров” 

с.Вазово и ОУ „Христо Ботев” с.Тодорово; 

  Проект „Равен шанс - достъп до средно образование”, финансиран по линия 

на Тръста за социална алтернатива чрез СНЦ „Асоциация Интегро”, който се реализира 

в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих; 

 Проект „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно 

образование”, финансиран от Фондация „Българо-американско общество“ чрез СНЦ 

„Асоциация Интегро“, изпълняван в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих;  

 Проекти по НП „Развитие на системата на предучилищното образование” на 

МОН в ДГ „Слънце” гр.Исперих, ДГ „Радост” с.Подайва и ОУ „Отец Паисий” 

с.Подайва; 

 Проект „Готови за училище”, финансиран по линия на Тръста за социална 

алтернатива чрез СНЦ „Асоциация Интегро” в ДГ „Щастливо детство” с.Китанчево и 

ДГ „Кокиче” с.Вазово. 

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности 

Дейност 2.1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на деца и ученици и Годишен план за изпълнението на дейностите за 

подкрепа на личностно развитие. 

Дейност 2.2. Създаване на координиращи екипи за организиране и координиране 

на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа. 

Дейност 2.3. Поетапно създаване на подкрепяща среда в детските градини и 

училища за включване на деца със СОП в общообразователния процес. 

Дейност 2.4. Поетапно осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца 

със СОП във всички детски градини и училища. 

Дейност 2.5. Периодично предоставяне на актуална информация на 

родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите 

при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми. 

Дейност 2.6. Участие на педагогическите специалисти в периодични 

квалификационни обучения за работа с  деца със СОП в общообразователната 

система. 

Дейност 2.7. Постигане на активно сътрудничество между училища, детски 

градини, Община Исперих, РУО, РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 

процеса на приобщаващото образование. 

Дейност 2.8. Прилагане на иновативни и адекватни  педагогически практики и 

модели за работа с деца и ученици със СОП. 

Дейност 2.9. Провеждане на информационни кампании в училищата и 

детските градини с цел толерантност и съпричастност към децата и учениците със 

СОП. 

 

Законът за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 

01.08.2016г. внесе ново качество в нашето образование, като регламентира 

приобщаващото образование като неотменна част от образователната система.          

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на 

децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.  



На учениците със специални образователни потребности се предоставя освен 

обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти;  

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания;  

5. ресурсно подпомагане. 

По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. децата със 

специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища 

са 52. На 13 деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на 

РЦПППО, а на останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

В ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих ученици със специални образователни 

потребности се обучават по Рамкова програма за професионално образование с първа 

степен на професионална квалификация. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професията – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността – хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година тези учениците в ПГСС „Хан Аспарух“ са 19.  

През 2017г. бяха разработени и приети Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих/2017-2018/ и План за 

изпълнение на дейностите за личностно развитие, които очертават приоритетните  

дейности в приобщаващото образование. 

 

 

ЦЕЛ 3. Развиване на образователните и социални услуги насочени към 

отпадналите и необхванати деца от образователната система 

Дейност 3.1. Обхващане на всички отпаднали и застрашени от отпадане от 

образователната система деца и насочването им към различни образователни и 

социални програми.  

Дейност 3.2. Провеждане на работни срещи за уточняване на причините за 

отпадане и предприемане на мерки за отстраняване на причините за отпадане. 

Дейност 3.3. Поддържане на информационна система за събиране на данни за 

необхванати и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво. 

             

През отчетния период Община Исперих продължи да работи в насока за 

преодоляване на причините, водещи до отпадане на деца и ученици от образователната 

система. Наблюдава се по-добра координация и сътрудничество между институциите, 

имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП, 

РУО, РУП, ДБТ и социалните услуги. 

През изминалата година са организирани инициативи в подкрепа на деца в риск 

от ЦОП и МКБППМН. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 



 

ЦЕЛ 1. Намаляване на социално-значими заболявания сред децата, чрез 

повишаване на здравната култура и информираността на подрастващите. 

Дейност: 1.1. Провеждане на информационни кампании за здравословно 

хранене и начин на живот. 

Дейност: 1.2. Разработване и прилагане на програми за здравно образование на 

децата и учениците във всяко детско заведение и училище. 

Дейност: 1.3. Организиране и участие в програми, свързани с профилактика и 

промоция  на здравето на децата и учениците. 

 

Специална грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-

психическо развитие. 

На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които 

работят 15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Те осъществяват медицинското обслужване на спешните 

състояния и дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и 

учениците. Провеждат стриктен контрол на факторите на средата в детските заведения, 

провеждане на правилна дезинфекция, дезинсекция и дератизация и редица други 

профилактични мероприятия. 

В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравно-

профилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им 

състояние, като информират текущо учителите на педагогически съвети за актуалния 

здравен статус на учащите се. Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални 

за сезона. 

В часа на класния ръководител провеждат здравни беседи за здравословно 

хранене и за здравословен начин на живот. Учениците са запознати с принципите на 

здравословното хранене, имат културата, необходимите знания за здравословен начин 

на живот и необходимостта от това за човешкия организъм. Редовно провеждат беседи 

за вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при 

децата.  

С цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в училищата 

се предоставят  плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод” и мляко и млечни 

продукти по Схема „Училищно мляко”" за всеки ученик от първи до четвърти клас, 

както и за децата в подготвителните групи  при спазване на здравните изисквания. 

В основните училища се осигурява столово обедно хранене на всички пътуващи 

ученици, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно хранене. Медицинските 

специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на учениците, 

осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на самото 

хранене и почистване.  

За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на 

сърдечно-съдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, 

голямо значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на 

храната, санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление 

безопасността на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този 

контрол от страна на медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през 

годината не са регистрирани хранителни отравяния. 

 

 



ЦЕЛ 2. Разширяване на превантивните и профилактични мерки за 

опазване физическото и психическо здраве на децата. 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 

децата и рисковите фактори свързани с него. 

Дейност: 2.2. Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания. 

Дейност: 2.3. Профилактика на социално значими заболявания сред децата и 

учениците. 

Дейност: 2.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. 

Дейност:2.5. Проследяване на здравословното състояние и физическото 

развитие на децата и учениците и изготвяне на анализ и оценка. 

 

За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано 

хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с 

наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене – 

диабет, сърдечно-съдови и др. заболявания. С редица форми на мероприятия бяха 

отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на Световната здравна 

организация. В кампаниите активно бяха включени не само децата и учениците, но и 

техните родители.  

Проучването и анализа на здравното състояние, физическото и психическото 

развитие на децата и учениците е една от основните дейности на отдел „Профилактика 

на болестите и промоция на здравето” РЗИ гр.Разград. Медицинските специалисти от 

детските и учебни заведения ежегодно изготвят и предоставят на РЗИ – Разград  

Анализ на здравословното състояние и децата и учениците по данни от 

профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат консултации и 

оказват подкрепа на децата и семействата чрез насочване към социални услуги в 

общността за опазване на физическото и психическото им здраве. 

В учебните заведения са проведени информационни кампании сред учениците за 

борба с наднорменото тегло, гръбначните изкривявания и рисковите фактори свързани 

с тях, за социално значимите заболявания, за тютюнопушенето. Раздадени са 

информационни материали, като същите са получени от РЗИ отдел „Профилактика на 

болестите и промоция на здравето” гр.Разград и Областен съвет на БЧК гр.Разград.  

 

 

ЦЕЛ 3. Повишаване на информираността на децата за разпространение на  

ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни 

вещества 

Дейност: 3.1. Провеждане на кампания по превенция на ранно забременяване с 

рискови групи, информиране за ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 

злоупотреба с психоактивни вещества. 

Дейност: 3.2. Реализиране на дейности по училищни програми в областта на 

превенцията на рисковото сексуално поведение, употребата на психоактивни 

вещества, алкохол и тютюнопушене. 

Дейност: 3.3. Провеждане на инициативи на училищно и общинско ниво, 

посветени на Международния ден на борбата срещу ХИВ/ СПИН – 1 –ви декември. 

Дейност: 3.4. Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни 

здравно-образователни модули в училищата на територията на община Исперих в 

изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните болести. 

Дейност: 3.5. Отбелязване на световен ден за борба с туберкулозата. 

Провеждане на информационна кампания сред деца и подрастващи. 

 



В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни 

беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел 

предпазването от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. 

Същите са получени от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на 

здравето” и Областен съвет на БЧК гр.Разград.  

Проведени са инициативи на училищно ниво на 1 декември – Световен ден за 

борба срещу ХИВ/СПИН.  

Проведени са здравно-образователни мероприятия на тема: 

 „Болести предавани по полов път”; 

 „ХИВ/СПИН – начини на предаване”;  

  „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН; 

 

В рамките на информационно - скринингова кампания по повод 

„Международния ден без тютюнопушене са реализирани следните дейности: 

 излъчен филм „Дим” сред 50 ученици от 12 клас на ПГСС „Хан Аспарух” 

гр.Исперих; 

 измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на 

карбоксихемаглобина в кръвта чрез апарат Smoker Iyzer на 19 ученика; 

 разпространение сред целевите групи на здравно-образователни материали и 

презарвативи. 

 

 

ЦЕЛ 4. Подобряване на майчинството и детското здраве 
Дейност: 4.1. Повишаване на обхвата с имунизации по Националния 

имунизационен календар на Р България чрез:  провеждане на беседи и разговори с 

родители и деца за значението на имунизациите и създаване на мотивация за 

прилагане на ваксини; активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и 

предприемане на мерки за осъществяването им; осигуряване на мобилен екип за 

извършване на имунизации в региони и населени места с преобладаващо ромско 

население и/ или лица живеещи в сходна на ромската ситуация.  

 

Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на 

имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от 

здравни кабинети и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” 

Община Исперих предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен 

обхват с имунизации на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са 

информационни материали. 

Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с 

фокус-ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с 

ползите и значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен 

в районите, населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, 

през годината не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи 

етнически групи с екип. 

 

 

ЦЕЛ 5. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 годишна възраст 
Дейност: 5.1. Проследяване на физическото развитие на децата от 1 до 3 

годишна възраст от медицинските специалисти в детските ясли и изготвяне на 

анализ и оценка. 

 



Медицинските специалисти изготвиха Анализ на здравословното състояние на 

децата от 1 до 3 годишна възраст на база на получените данни от личните лекари. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

ЦЕЛ 1. Осъществяване на ранна превенция в общността 

Дейност: 1.1. Превенция на насилието и тормоза в учебните заведения чрез: 

провеждане на беседи и дискусии по училища с участието на специалисти;  

разработване и предоставяне на печатни и видеоматериали по проблеми свързани със 

зависимости, трафик и агресия. 

Дейност: 1.2. Инициатива „Детето, законът, институциите” – презентации 

по класове за повишаване на правната култура на учениците: кръгла маса, съвместно 

с КСУДС „Лудогорие”, презентации пред родители, издаване на брошура по темата. 

Дейност: 1.3.Осигуряване на  достъп до консултации от педагог, психолог и 

юрист на малолетни с проблеми и техните родители. 

Дейност: 1.4. Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и Превантивно - 

информационния център по наркотични вещества. 

Дейност: 1.5. Реализиране на информационна кампания за предпазване от 

въвличане в трафик на хора. 

 

През 2017г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно 
сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 
подпомагане”, съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с 
регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на 
обществен възпитател. 

През отчетната година продължи активното взаимодействие между членовете 
на Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към 
ДСП гр.Исперих, с кметовете на населени места от общината, с класните 
ръководители и педагогическите съветници от училищата, както и с всички институции 
на територията на общината, работещи с деца и техните семейства. През отчетната 

година членове на Местната комисия за БППМН и обществените възпитатели 

провеждаха лекции и беседи в училищата, относно правото на закрила на децата от 

всички форми на насилие.  

В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите, 

криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация. 

Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на МБППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в 

училище” и „Превенция на тютюнопушенето” Местната комисия за БППМН, 

стремейки се напълно да отговори на една широка обществена потребност, организира 

превантивна дейност в посока намаляване на противообществените прояви от 

малолетни и непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. 

Успоредно с нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяха се лекции, 

предоставяха се информация и нагледни материали. На проведените обучителни 



семинари с членове на Местната комисия и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от 

лекции, придружени от видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и 

асоциалните прояви сред децата. Широко използван в програмите за работа е и 

подходът „Връстници обучават връстници”, който освен останалите предимства 

позволява информацията да достига до по-голям кръг от ученици.  

 

 

ЦЕЛ 2. Повишаване на обществената информираност по отношение на 

проблемите и опасностите за децата при работа в интернет 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампания „Месец за безопасен интернет”. 

     

През 2017г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на информация 

за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната комисия за 

БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение на 

малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 
определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час.   

Извършени са 7 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали 

съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр.Исперих. При извършените проверки не 

са констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.   

В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата” 

МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е 

установяване на броя на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че 

на територията на община Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. 

Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяването на контролната си 

дейност. 

 

 

ЦЕЛ 3. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на 

насилието и възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие  

Дейност: 3.1. Осигуряване на достъп до здравни грижи, психологическа 

подкрепа и безплатна правна помощ на деца и семейства, жертви на насилие или 

трафик, чрез ползване на различни социални услуги в общността.  

Дейност: 3.2. Повишаване на информираността за функционирането на 

Координационния механизъм на територията на община Исперих.  

Дейност: 3.3. Осъществяване на целенасочена превантивна дейност по 

Националната програма „Работа на полицията в училище“. 

Дейност: 3.4. Разпространение на информационни материали за трафика на 

хора и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на жертви 

на трафик.            

 

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010г.  

беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на 

работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в 

потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е 

подписано от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на 



вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, 

министъра на образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната 

агенция за закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално 

подпомагане и председателя на управителния съвет на националното сдружение на 

общините. 

Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни 

направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за 

осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима 

кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на 

съгласие по всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или 

в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед 

гарантиране спазване правата на децата. 

На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм 

за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2017г. са осъществени 4 

броя екипни срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм 

допринася за по-успешна работа по случаите на насилие над деца. 

През 2017г. са раздадени информационни материали по превенция на 

насилието на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с 

деца. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

ЦЕЛ 1. Създаване на възможности за увеличаване броя на децата, 

участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по 

интереси и други занимания в свободното време 

Дейност 1.1. Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за 

развитие уменията на талантливи деца и ученици в областта на изкуствата, спорта, 

науката  и информационните технологии.  

Дейност 1.2. Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на 

участието и изявите на общинските училища за организиране на извънкласни 

дейности и форми в свободното време на деца и ученици.   

Дейност 1.3.  Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на 

участието и изявите на общинските училища, участници в Национална програма. 

 

През 2017г. общинските училища работиха по различни Национални програми 

към МОН. През отчетната година продължават да развиват своята дейност кръжоци, 

клубове по интереси и школи за развитие на уменията на талантливите деца и ученици 

в областта на изкуствата, спорта, науката и информационните технологии.  

Към Читалище „Съзнание1891“ гр.Исперих - един от значимите центрове на 

културата в общината осъществиха дейности следните школи:  

 Школа по изобразително изкуство; 

 Школа по театрално изкуство; 

 Школа по пиано, акордеон и флейта; 

 Школа по танцово изкуство; 



 Балетна формация „Форте“; 

 Детска вокална формация „Теменуга“; 

 Детска група за народни песни; 

 Детски танцов състав. 

 

 

ЦЕЛ 2. Насърчаване на деца с изявени дарби 

Дейност 2.1. Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с изявени дарби. 

Дейност 2.2. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, 

осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и училища по 

изкуствата. 

Дейност 2.3. Стимулиране на творческите заложби на децата чрез 

осигуряване на възможност за изяви на местно, регионално и национално ниво. 

 

През 2017г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През отчетния период децата от школите към НЧ „Съзнание1891“ гр.Исперих 

участваха във всички мероприятия заложени в Културния календар на Община 

Исперих, както и в изяви на регионално и национално ниво.  

 

 

ЦЕЛ 3. Подкрепа на изграждането на ученически спортни клубове с оглед 

подобряване на извънкласната и извънучилищна спортна дейност 

Дейност 3.1. Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, 

участия в ученически игри. 

 

През 2017г. в община Исперих се проведоха Ученически игри. В тях взеха 

участие всички 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания по 

футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадмингтон и лека атлетика. 

През отчетния период продължиха своята дейност и следните спортни клубове: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ 

 СНЦ „Футболен клуб „Бенковски - 2016“; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“; 

 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“. 

 

За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата. 

 

 

 

 



        ОБЩИНА  

                    ИСПЕРИХ                        ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2018 г.      
 

 
ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Подобряване 
системата за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на условията за месечно 
социално подпомагане за децата, които отглеждат 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 
на проявите на безотговорно родителство 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”, 

Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, 
Учебни заведения 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

  
1.3.Подкрепа на семействата в съответствие и в 
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на 
детето – отглеждане на децата в семейна среда, чрез 
развитие на алтернативни услуги за деца и чрез 
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в 
натура 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие”, 

НПО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 



 
1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
1.5.Предлагане на комплекс от услуги насочени към 
преодоляване на причините, водещи до отпадането на 
деца от училище, чрез оказване на конкретна помощ на 
децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали 
от училище деца 
 

Община Исперих, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
2. Развиване на 
мерки в подкрепа 
на родителите 
при наличие на 
риск за 
изоставяне на 
детето 

2.1.Предоставяне на социални услуги и дейности по 
превенция на изоставянето на дете и настаняването му 
в специализирана институция 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.2.Информиране за достъп до социалните услуги за 
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства 
в нужда 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие”, 
Медии 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.3.Подкрепа на семействата на деца, застрашени от 
изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в 
семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 
ранна превенция 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Осигуряване на 
жизнен стандарт, 
съответстващ на 
нуждите на 
физическото, 

3.1.Предоставяне на социални услуги в Дневен център 
за деца и/или младежи с увреждания 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през годината 



умственото, 
духовното и 
социалното 
развитие на 
детето 

3.2.Предоставяне на социални услуги от резидентен 
тип в Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания, в Център за настаняване от 
семеен тип за деца без увреждания на територията на 
община Исперих 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦНСТДМУ, ЦНСТДБУ 

 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през годината 

  
3.3.Разширяване обхвата на Центъра за обществена 
подкрепа – „синя стая”, зала за терапии 
 

Община Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

 

3.4.Осигуряване на качествени и адекватни грижи за 
деца, ползващи социалните услуги 

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, ДДЛРГ, 

Община Исперих  
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през годината 

 
4. Развиване на 
алтернативна 
семейна грижа и 
подобряване 
качеството на 
съществуващата 
за деца, които не 
могат да живеят с 
биологичните си 
родители и за 
деца настанени в 
специализираната 
институция 

 
 
 
 
 
 

4.1.Поддържане на информираността, относно 
приемната грижа 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 

4.2.Реализиране на професионалната приемна грижа, 
съгласно партньорското споразумение между Агенция 
за социално подпомагане и Община Исперих по проект 
„Приеми ме 2015” 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003  

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 



 
 
 
 
 
 

 

4.3.Осигуряване на качествена грижа за настанените в 
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо 
обучение на вече утвърдените семейства 

 
Община Исперих, 

ОЕПГ, 
 Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

4.4.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проекти 
постоянен 

през годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца и 
движението в 
образователната 
система 
 
 
 

 
1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на 
подлежащите на задължително предучилищно и 
училищно образование деца и ученици 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

годината 
 
 

 
 
 
1.2.Наблюдаване на движението на децата и 
учениците чрез ежемесечно събиране на информация 
за преместени, отпаднали или необхванати 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища, 
НПО, 

РУО - Разград, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
 

през 
годината 

 
 



1.3 Изпълнение на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане на деца и 
ученици в задължителна предучилищна и училищна 
възраст, приет с РМС № 373 от 05.07.2017г. на МС 

 
Детски градини, 

Училища, 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

РУП - Исперих, 
РУО - Разград 

 

училищни бюджети, 
по национална програма на 

МОН 

през 
годината 

 
1.4. Налагане на административни наказания за лица, 
които не изпълняват родителските си задължения по 
ЗПУО  
 

 
 

Община Исперих 
 

 
 
- 

 
през 

годината 

 
1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната 
база в учебните заведения  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища  

 
делегирани бюджети, 

по проекти 

през 
годината 

 
1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища, 
НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

  
1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
поддържане на активно сътрудничество между 
обществените съвети и учебните заведения 
 

Детски градини, 
 Училища, 

НПО, 
Обществени съвети  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 

1.8. Активно включване на родителската общност в 
образователния процес 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

през 
годината 



 

1.9. Осигуряване на безплатен транспорт и безплатни 
учебници и учебни помагала за деца и ученици 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
1.10. Подкрепа за кариерно ориентиране и 
консултиране на ученици в риск  

 
Училища 

МКБППМН 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1. Приемане на Годишен план за изпълнението на 
дейностите за подкрепа на личностно развитие за 
2018г. и създаване на училищни екипи и планове за 
подкрепа 
 

Община Исперих, 
РУО - Разград, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до 
30.04.2018г. 

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и 
ученици от подкрепа за личностно развитие 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.3.Изпълнение на нормативно определените дейности 
за обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за 
приобщаващото образование 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РУО - Разград, 

РЦПППО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.4.Подобряване на материалните условия за обучение 
на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет, проекти 

през 
годината 



 
2.5.Периодично предоставяне на актуална информация 
на родителите на деца със СОП, относно тяхното 
развитие и участие на родителите при изготвяне и 
преразглеждане на индивидуалните им програми 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.6.Участие на педагогическите специалисти в 
периодични квалификационни обучения за работа с  
деца със СОП в общообразователната система 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 

 

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 
процеса на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища,  
Социални услуги, 

РУО - Разград,  
РЦПППО,  
семейства 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.8.Прилагане на иновативни и адекватни  
педагогически практики и модели за работа с деца и 
ученици със СОП 

Детски градини, 
Училища  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 

2.9.Провеждане на информационни кампании в 
училищата и детските градини с цел толерантност и 
съпричастност към децата и учениците със СОП 

 
Община Исперих, 

РУО - Разград,  
Детски градини, 

Училища,  
РЦПППО 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3. Развиване на 
образователните и 
социални услуги, 
насочени към 

 
3.1.Обхващане на всички отпаднали и застрашени от 
отпадане от образователната система деца и 
насочването им към различни образователни и 
социални програми 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 



отпадналите и 
необхванати деца 
от образователната 
система 

 
 
 
3.2.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, 

КСУДС „Лудогорие”, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

МКБППМН, 
НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3.3 Изпълнение на извънкласни дейности за задържане 
на ученици в образователната система  по проект 
„Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства в община Исперих” 
 

Община Исперих, 
Училища 

ОПНОИР 
през 

годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Намаляване на 
социално-значими 
заболявания сред 
децата, чрез 
повишаване на 
здравната култура 
и информираността 
на подрастващите 

1.1.Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и начин на живот 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.2.Разработване и прилагане на програми за здравно 
образование на децата и учениците във всяко детско 
заведение и училище 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

Финансиране по проект и в 
рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

1.3.Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактика и промоция на здравето на децата и 

 
Община Исперих, 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 



учениците Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

година 

 
2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 
физическото и 
психическо здраве 
на децата 

2.1.Провеждане на кампании за борба с наднорменото 
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.2.Провеждане на кампании за борба с гръбначните 
изкривявания 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната  
година 

 
2.3.Профилактика на социално значимите заболявания 
сред децата и учениците 
 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

 

 
2.4.Провеждане на кампании за борба с 
тютюнопушенето 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.5.Проследяване на здравословното състояние и  
физическо развитие на децата и учениците и изготвяне 
на анализ и оценка 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. Повишаване на 
информираността 
на децата за 
разпространение на  
ХИВ/СПИН, болести 
предавани по 

 
3.1.Провеждане на кампания по превенция на ранно 
забременяване с рискови групи, информиране за 
ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 
злоупотреба с психоактивни вещества 
 

 
РЗИ, 

МКБППМН, 
Областен съвет по наркотични 

вещества, 
МВР гр. Исперих, 
Община Исперих, 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 



полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни 
вещества 

БЧК 
 

 
3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в 
областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употребата на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

 
в рамките на утвърдения  

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и 
общинско ниво, посветени на Международния ден на 
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.4.Организиране и провеждане на обучения и 
кампании по различни здравно-образователни модули 
в училищата на територията на община Исперих в 
изпълнение на Националната програма за превенция 
на хроничните незаразни болести 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
БЧК 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

 
3.5.Отбелязване на световен ден за борба с 
туберкулозата. Провеждане на информационна 
кампания сред деца и подрастващи 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти, 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
4. Подобряване на 
майчиното и 
детското здраве 

 
4.1.Повишаване на обхвата с имунизации по 
Националния имунизационен календар на Р България 
чрез: 
 – провеждане на беседи и разговори с родители и 
деца за значението на имунизациите и създаване на 
мотивация за прилагане на ваксини; 
– активно издирване на деца, без данни за извършени 
имунизации и предприемане на мерки за 

РЗИ, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 



осъществяването им; 
– осигуряване на мобилен екип за извършване на 
имунизации в региони и населени места с 
преобладаващо ромско население и/ или лица 
живеещи в сходна на ромската ситуация 
 

5. Отглеждане 
възпитание и 
обучение на деца 
от 1 – 3 годишна 
възраст 

5.1.Проследяване на физическото развитие на децата 
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти 
в яслени групи и изготвяне на анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска градина „Първи юни” 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Осъществяване 
на ранна превенция 
в общността 

  
1.1.Превенция на насилието и тормоза в учебните 
заведения чрез:  
- провеждане на беседи и дискусии по училища с 
участието на специалисти; 
- разработване и предоставяне на печатни и 
видеоматериали по проблеми свързани със 
зависимости, трафик и агресия 
     

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, в 
рамките на 
годината 

  
1.2.Инициатива „Детето, законът, институциите”: – 
презентации по класове за повишаване на правната 
култура на учениците 
- кръгла маса, съвместно с КСУДС „Лудогорие”; 
- презентации пред родители; 
- издаване на брошура по темата 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Детски градини, 
Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 



  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Детски градини, 

Училища  
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 

 
2. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет 
 

 
 
 
 
2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен 
интернет” 
  

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
ноември 
2018г. 

 
3. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 

3.1.Осигуряване на достъп до здравни грижи, 
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на 
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 
ползване на различни социални услуги в общността 

 
Община Исперих 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 



реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие 3.2.Повишаване на информираността за 

функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2018г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.4.Разпространение на информационни материали за 
трафика на хора и начините на предпазване и 
възможностите за оказване на помощ на жертви на 
трафик 

РУП - Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Създаване на 
възможности за 
увеличаване броя 
на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 

1.1Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, школи 
и др. за развитие уменията на талантливи деца и 
ученици в областта на изкуствата, спорта, науката и 
информационните технологии 
 

 
Училища, 
Читалища, 

НПО 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

2018г. 



развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 
занимания в 
свободното време 

 
1.2.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих за организиране на инициативи и участие в 
културни събития с цел стимулиране интереса на 
децата и учениците и повишаване мотивацията им за 
участие чрез предоставяне на  възможност за 
творческа изява  
 

 
Община Исперих, 

Училища, 
Читалища, 

НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

1.3.Разширяване и разнообразяване на формите, които 
се предлагат в културните институции 

Община Исперих, 
РИО - Разград, 

Училища 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

 

1.4. Разработване и изпълнение на ваканционни 
програми за уплътняване на свободното време на 
подрастващите  

Детски градини, 
Училища, 
Читалища,  

Социални услуги 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 2018г. 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 

 
2.2.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата, осигуряване на възможности и 
условия за постъпване в спортни училища и училища 
по изкуствата 
 

Община Исперих, 
Училища, 
Читалища  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Читалища 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 



 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 

 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар. Участия в ученически игри. 
Организиране на спортни състезания и надпревари. 
 
 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 

3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел 
развитие на спортните интереси и компетентности на 
подрастващите 

 
РУО - Разград, 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

по проект 

постоянен 
през 

годината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 

         № 516 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на чл. 36в, ал.1, т.2 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Предлага закриване на Дом да деца лишени от родителски грижи 

„Лудогорие” гр.Исперих, с капацитет от 18 потребители, считано от 01.01.2019г., в 

изпълнение на Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната 

стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да изпрати на изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане“ гр.Разград искане за закриване на Дом да деца лишени от 

родителски грижи „Лудогорие” гр.Исперих, с капацитет от 18 потребители, считано от 

01.01.2019г. 

 3.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

         № 517 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и в изпълнение на чл. 36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 и т.2 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Предлага разкриване на Център за работа с деца на улицата към Комплекс 

за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в гр.Исперих, с капацитет от 20 

потребители, считано от 01.01.2019г., поради необходимостта от социални услуги, 

свързани с превенция на попадането на деца на улицата и на отпадането от училище, 

социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на 

улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно 

консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на 

децата, обучение в родителски умения. 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да изпрати на изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане“ гр.Разград искане за разкриване на Център за работа с деца на 

улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие“ в 

гр.Исперих, с капацитет от 20 потребители, считано от 01.01.2019г. 

 3.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 



РЕШЕНИЕ 

         № 518 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация; чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал.4 и 

ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Приема План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2019г. 

 2.  Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 

социалните услуги в община Исперих за 2019г. на изпълнителния директор на Агенция 

за социално подпомагане и на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ гр.Разград в 14-дневен срок от неговото приемане. 

3.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 519 

 

          Предвид необходимостта от Оздобряване на ПУП–ПП за Пътна връзка (вход – 

изход) на път  III-2305 и II-23 гр. Исперих - с. Я. Груево, на км. 0+324, към поземл. 

имот № 167 062, ЕКАТТЕ 32874, Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю” - 

Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград и и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 

от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

 1. Одобрява  ПУП–ПП за Пътна връзка (вход – изход) на път  III-2305 и II-23  

гр. Исперих - с. Я. Груево, на км. 0+324, към поземл. имот № 167 062, ЕКАТТЕ 32874, 

Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю”   - Землище гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград 

            2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от приемането му.  

             Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

         № 520 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т.3 и чл.270 от Търговския закон и чл.12, ал.1, т.16  Наредба №26 за условията и 

реда за упражняване правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна дейност 

 

                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 



                                                                 РЕШИ: 

 

I. Приема финансов отчет на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, ЕИК 

826055360, със седалище и адрес на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. 

Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2, с ликвидатор Дауд Себайдин Ибрям за периода 

19.10.2017 – 31.12.2017 година. 

II. Настоящето решение да бъде изпратено на Ликвидатора на „ЛУДОГОРСКА 

СЛАВА“ ЕООД в ликвидация за обявяване в Търговския регистър, Кмета на Община 

Исперих и Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд град Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

          № 521 

 

На основание чл.21,ал.1, т. 9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2, чл.270, чл.271, 

чл.272, ал.4 и чл.273 от Търговския закон 

 

Р Е Ш И: 

 

I.1. Приема годишен отчет на ликвидатора за проведена ликвидация на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация, ЕИК 826055360със седалище и адрес 

на управление: град Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Ясенов“ №2; 

2. Приема крайния ликвидационен баланс на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД - 

в ликвидация, към датата на приключване на производството по ликвидация; 

3. Приема доклада на ликвидатора за пояснение на крайния ликвидационен 

баланс на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД - в ликвидация, към датата на приключване 

на производството по ликвидация; 

II.1. На основание чл.272, ал.4 ТЗ, отписва от баланса на дружеството 

вземанията от „Завет“ АД от 01.12.2011г. в размер на 3 150 лева, като несъбираеми; 

2. Към датата на приключване на производството по ликвидация 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД - в ликвидация не разполага с парични средства и 

имущество, които да се разпределят като ликвидационни дялове на Община Исперих. 

3. След заличаване на дружеството ликвидаторът да предаде  търговските книги 

(счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен 

контрол), за съхранение на Община Исперих.  

III.1. Да се заличи „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД - в ликвидация в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията. 

2. Упълномощава ликвидатора да извърши вписване на заличаването на 

„ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД - в ликвидация в Търговския регистър. 

IV. 1. Прекратява договора с ликвидатора на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД– 

Дауд Ибрям, считано от датата на заличаване на дружеството в Търговския регистър. 

2. Освобождава ликвидатора от отговорност за неговите действия във връзка с 

ликвидацията. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, 

Ликвидатора на „ЛУДОГОРСКА СЛАВА“ ЕООД в ликвидация и Областния управител 

на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 
 



РЕШЕНИЕ 

          № 522 

 

На основание чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал.1, т.1 от 

ЗМСМА 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 І. НЕ ПРИЕМА  ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДНА 

ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на имот – 

частна общинска собственостна №10015.111.135 с акт №536 на СНЦ „Народно 

Читалище Рома-Вазово-2007год.“   
 Да се учреди бъзвъзмезно права на строеж за построяване на 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ на СНЦ „Народно 

Читалище Рома-Вазово-2007год.“ в поземлен имат №10015.111.15 с начин на трайно 

ползване Незастроен имот за жилишни нужди с начин на трайно предназначение 

Урбанизирана с площ 1 186 /хиляда сто осемдесет и шест/ кв.м по кадастралната карта 

на с. Вазово, с адрес, ул. „Чумерна“ , община Исперих при граници на имота: имоти 

№10015.111.437; 10015.111.510;10015.111.509;10015.111.134;10015.111.131; и 

10015.111.440, съгласно АОС № 5336 от 27.02.2013год. Вписън в агенция по 

вписванията на 04.03.2013год., рег. №693, том. 3, №36 при следните условия: 

     

1. Предмет на остъпено права на строеж – 300 /триста/ кв.м 

2. Срок на остъпено право на строеж – бесрочно 

3. Срок за изграждане на зала за културни събития – 5 /пет/ години от сключване на 

договор за ОПС. 

4. Цена на ОПС – безвъзмезно. 

                

  II. Настоящото решение да бъде изпранено на Кмета на община Исперих и Областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

 

 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 


