
  

Приложение № 1А 

Индикативен списък на важни за общината проекти, 

включени в ПИРО на община Исперих за периода 2021-2027 г.     
  

Проекти 

Проектна 

готовнос

т 

Индикативе

н срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната 

идея (в хил. 

лв.) 

Допълнителна 

информация 

1.Рехабилитация и ремонт на 

централна градска част – гр. 

Исперих 

 да 36 месеца 894  -  

2. Рехабилитация на площада с 

паметника на Хан Аспарух в гр. 

Исперих 

 да 24 месеца  415    - 

3. Изграждане, обзавеждане и 

оборудване на туристически 

информационен център в гр. 

Исперих 

 да 24 месеца  173  

- 

4.Изграждане на общностен център 

в гр. Исперих 
да  24 месеца  170  

- 

5.„Основен ремонт и 

енергоефективна рехабилитация на 

административните сгради на 

общинската администрация в гр. 

Исперих“ 

Подобект: Административна сграда 

на ул. „Дунав“ №2, гр. Исперих 

да  24 месеца  438  

- 

6.„Основен ремонт и 

енергоефективна рехабилитация на 

административните сгради на 

общинската администрация в гр. 

Исперих“ 

Подобект: Административна сграда 

на ул. „Васил Левски“ №70, гр. 

Исперих 

да  24 месеца  473  

- 

7.Рехабилитация на детски 

площадки и съоръжения за игра в 

детски градини в община Исперих, 

с Подобекти: 

1.ОДЗ „Първи юни“-база 1, гр. 

Исперих 

2.ОДЗ „Първи юни“-база 2, гр. 

Исперих 

3.ДГ „Щастливо детство“, гр. 

Исперих 

4.ДГ „Мечо Пух“, гр. Исперих 

5.ДГ „Слънце“, гр. Исперих 

да 36 месеца 498  

- 



8.„Изграждане и възстановяване на 

зона за спорт в кв.138 (ГРАДСКИ 

СТАДИОН) 

да 36 месеца 328 

Изграждане на 

мултифункционал

на площадка и 

обновяване на 

лекоатлетическата 

писта 

9.Обновяване на градския стадион не 36 месеца 390  

Подмяна на 

тревната настилка 

на футболното 

игрище и  

реновиране на 

зоната за 

зрителите. 

10.„Изграждане и възстановяване 

на зони за обществен отдих в 

гр.Исперих“ 

да 36 месеца 260  

 

11„Подобряване на културната 

инфраструктура в населените места 

на община Исперих (М.Поровец, 

Белинци, Лудогорци, Г.Поровец и 

Лъвино) 

да 36 месеца 200  

 

12.„Изграждане и възстановяване 

на зони за отдих в населените 

места на община Исперих – 

с.Свещари, с.Тодорово, с.Йонково, 

с.Г.Поровец, с.Лудогорци, 

с.Подайва, с. Вазово и с.Белинци.“, 

да 36 месеца 105  

 

13.„Преустройство и реновиране на 

покрит пазар и административната 

сграда към него в УПИ I, кв.193 в 

гр. Исперих“ 

да 36 месеца 139  

 

14.„Подобряване на културната 

инфраструктура в населените места 

на община Исперих“ ще се обновят 

зрителните зали на читалищата в с. 

Вазово и с. Делчево. 

да 36 месеца 122  

 

15.Ремонт на Спортна зала 

(борцова зала) в гр. Исперих и 

обособяване и оборудване на 

фитнес зала 

не 36 месеца 190  

 

16.Обособяване на зони за спорт и 

отдих в четири населени места на 

община Исперих – Исперих, 

Конево, Бърдоква и Драгомъж. 

не 36 месеца 70  

 

17.Ремонт и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в 

сградата на гимназия "Васил 

Левски" УПИ I -1977, КВ. 56 гр. 

Исперих 

да 36 месеца 722  

 

18.Създаване на по-благоприятни не 36 месеца 200   



условия за работа на специалистите 

от извънболничната помощ, 

използващи южното крило на 

МБАЛ-Исперих 

19."Рехабилитация на уличната 

мрежа на град Исперих“ 

Подобект:Улица "В. Левски" в 

гр.Исперих III етап – изграждане на 

тротоари 

да 24 месеца 586  

 

20."Реконструкция на 

съществуващи тротоари и 

съоръжения по ул. „Ахинора“ в гр. 

Исперих“ 

да 24 месеца 415  

 

 21."Рехабилитация на уличната 

мрежа на град Исперих“ 

Подобект: Улица "Скът" в гр. 

Исперих 

да 24 месеца 432  

 

22.Реконструкция и рехабилитация 

на улици на територията на община 

Исперих, област Разград за 

следните подобекти: 

1.1. Подобект - ул. "Чумерна" от 

ОТ 37 до ОТ 39 и 

ул.“Освобождение“ в с. Бърдоква, 

от ОТ 35 до ОТ 38;  

1.2. Подобект - ул. "Марица" в с. 

Делчево, от ОТ 18 до ОТ 20;  

1.3. Подобект - ул. "Еделвайс" в с. 

Духовец, от ОТ 44 до ОТ 65;  

1.4. Подобект - ул. "Беласица" в с. 

Китанчево, от ОТ 72 до ОТ 103;  

1.5. Подобект - ул. "Васил Левски" 

в с. Лъвино, от ОТ 53 до ОТ 105; 

1.6. Подобект - ул. "Васил 

Априлов" в с. Малко Йонково, от 

ОТ 143 до ОТ 169;  

1.7. Подобект - ул. "Здравец" в с. 

Подайва, от ОТ 27 до ОТ 116;  

1.8. Подобект - ул. "Родопи" в с. 

Средоселци, от ОТ 21 до ОТ 36;  

1.9. Подобект - ул. "Захари 

Стоянов" в с. Старо селище, от ОТ 

50 до ОТ 74;  

1.10. Подобект - ул. "Янтра" в с. 

Тодорово, от ОТ 40 до ОТ; 

да 24 месеца 1 258  

 

23.Изграждане на част от V-ти етап 

на канализационната мрежа на гр. 

Исперих 

да 36 месеца 1 770  

 

24.„Реконструкция на довеждащ 

водопровод от ПС „Лудогорци” до 
да 36 месеца 1 900  

 



напорен водоем „Лудогорци”, 

община Исперих ” 

25."Съществуващи 

водоснабдителни системи Община 

Исперих" - подобект: 

"Реконструкция на външни 

водопроводи: от събирателна 

шахта при шахтови кладенци 2, 3 и 

4 до ПС "Димитрово", от ПС 

"Димитрово" до разпределителна 

шахта с.Тодорово" 

да 36 месеца 2 838  

 

26.„Свещари в нова светлина“ 

 В процес 

на 

реализац

ия 

 12 мес. 283    

27.„Почистване, структурно 

укрепване и защита на каменни 

квадри от градежа на кулата и 

крепостната стена III“ 

В процес 

на 

реализац

ия 

6 мес. 18   

28. Възстановяване на Вятърната 

мелница с.Белинци 
 Идея  24 мес.  180    

29.Постоянно покритие на 

гробница под могила №12 
Идея   36 мес. 930  

  

30.Постоянно покритие на 

гробницата под Могила №13 
 Идея  З6 мес.  850  

  

31.Консервация – реставрация – 

дюшемето на обект „Демир баба 

теке“ 

В процес 

на 

реализац

ия  

 24 мес.  70 

  

32.Консервация – реставрация – 

купола  на обект „Демир баба теке“ 
Идея   24 мес. 150  

  

33.Оборудване нова художествена 

галерия гр.Исперих 

В процес 

на 

реализац

ия 

24 мес. 65  

 

34.Нова постоянна музейна 

експозиция гр.Исперих 

 В процес 

на 

реализац

ия  

36 мес. 160 

  



 35.„Изграждане на лятна сцена на 

открито към Народно читалище 

„Съзнание 1891“, гр. Исперих“,  по 

МИГ Исперих – мярка 7.4 

"Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за 

селското население, включително 

развлечения и култура, и 

свързаната с тях инфраструктура" 

по Оперативна програма „Развитие 

на селските райони“ 

да 36 месеца 

 

194  

 

Предвиждат се 

дейности за 

възстановяване на 

лятната сцена на 

открито към НЧ 

„Съзнание 1891“ 

гр.Исперих 

36.„Разкриване на Център за 

подкрепа на лица с увреждания и 

техните семейства, включително с 

тежки множествени увреждания в 

гр. Исперих“ по Процедура чрез 

директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за 

лицата с увреждания“ – Компонент 

2, ОП „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“ 

 

В 

изпълнен

ие 

27 мес. 999, 994 След цялостен 

ремонт и 

преоборудване на 

сградата ще се 

осигури 

комплексна 

подкрепа за лица с 

увреждания и 

техните семейства, 

включително с 

тежки 

множествени 

увреждания чрез 

предоставяне на 

интегрирани 

социални услуги в 

общността 

37.Разкриване на социални услуги 

за резидентна грижа за пълнолетни 

лица с физически увреждания по 

чл. 15, т. 8  от ЗСУ – всяка, от 

които с капацитет 15 потребители 

/Два Центъра за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни с 

физически увреждания/ 

идея  1000  

 

38.Разкриване на социална услуга 

за резидентна грижа за лица в 

надтрудоспособна възраст без 

увреждания по чл. 15, т. 8  от ЗСУ с 

капацитет 15 потребители /Център 

за настаняване от семеен тип за 

стари хора 

идея  600  

 

39.Разкриване на  социална услуга 

за терапия и рехабилитация по чл. 

идея  500  

 



15, т. 4  от ЗСУ с капацитет 15 

потребителя /Дневен център за 

стари хора/. 

 

40.Разкриване на социална услуга 

за обучение и придобиване на 

умения по чл. 15, т. 5  от ЗСУ с 

капацитет 6 потребителя 

/Наблюдавано жилище/. 

 

идея  200  

 

41.Проект „Патронажна грижа + в 

Община Исперих” по ОПРЧР 2014-

2020 

 

В 

изпълнен

ие 

13 м. 325  Предвиждат се 

дейности по  

предоставяне на 

интегрирани 

социално-здравни 

услуги за лица с 

увреждания и лица 

в риск, във връзка 

с ограничаване 

разпространението 

и преодоляване на 

последците от 

COVID-19. 

     

 

Забележка: Всички стойности са с включен ДДС! 


