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1. Въведение 

 

МИГ Исперих е в процес на разработване на стратегия за местно развитие (СМР) по 

подхода ЛИДЕР за периода 2014 – 2020 г. За целите на стратегията се направи 

проучване на възможностите и потенциала за развитие на нови икономически 

дейности, генериращи доходи и привлекателни работни места в общината, които биха 

решили част от негативните социално-икономически процеси, свързани с бедността, 

емиграцията и застаряването на населението, с цел да се подпомогне устойчивото 

развитие на територията.  

Настоящото проучване е в изпълнение на техническо задание на СНЦ „Местна 

инициативна група – Исперих“ във връзка с Проект по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с подкрепата на 

ЕЗФРСР. 

Проучването и анализът на данните и резултатите бяха извършени в периода 

01.02.2016 – 15.03.2016 г. и обхващат действията на територията на МИГ Исперих. 

В отделен „ Доклад за извършената работа  във връзка с проучването  на 

потенциала  за развитие на нови икономически дейности на територията на МИГ 

„Исперих““ са описани всички действия и  дейности и използваната методология  за 

изпълнение на заданието.  

 

2. Цели  

 

Проучването цели да анализира и идентифицира потенциала за развитие на нови 

икономически дейности на база използване и развитие на местния икономически и 

физически потенциал за прилагане на интегрирани и многосекторни подходи. Да се 

изработят препоръки за изготвянето на СМР на МИГ Исперих.  

Да се направят препоръки за програмиране на мерките и условията за допустимост 

на проектите, които ще се приемат и одобряват от МИГ Исперих с цел изпълнение на 

СМР  на общината. 

За изготвянето на доклада са използвани официални данни от публични източници, 

регистри, доклади и проучвания на базата, на които са формирани изводи и 

заключения и е определен потенциала за развитие на нови икономически дейности, 

използвайки местния икономически и физически потенциал. 
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3. Състояние и тенденции в развитието на земеделието и земеделските стопанства в 

община Исперих 

Община Исперих е разположена в североизточната част на България и попада в 

обхвата на селските райони. Селското стопанство е най-развитият сектор на 

икономиката. В общината има също машиностроителна, керамично-фаянсова, 

шивашка и хранително-вкусова промишленост и, разбира се, търговия и услуги. 

Благодарение на богатото културно и историческо наследство, намиращо се на  

територията на община Исперих,  има потенциал за развитие на културен туризъм. 

На територията на МИГ Исперих има 24 населени места, от които 23 села и един 

град – Исперих, който е общински център. Населението е 21 590 души, от които 10 870 

жени.  В селата живеят 13 093 души или 60,6% от населението, а в града – 8 497 или 

39,4%. Средната гъстотата на населението е 53,67 жители на кв. км и е значително по-

висока от средната за селските райони в България (34,7 жители) и за ЕС-27 (40,8 

жители). В сектор земеделие работят 5562 души. 

Проучването и анализът на данните и резултатите обхваща територията на действие 

на МИГ Исперих с обща площ от 402.24 кв. км (40 224 ха), която съвпада с 

административните граници на община Исперих. 

В община Исперих използваната земеделска площ при преброяването на 

стопанствата през 2010 г. е 297 527.3 дка, а обработваемата земя е 287 847.5 дка и е 

разпределена в 2123 стопанства. Към 2015 г. обработваемата земя в община Исперих е 

276 585.39 дка. 

От тях, по данни на Общинска служба „Земеделие“, към 31.12.2015 г. мерите и 

пасищата са 18 988 дка, трайните насаждения – 12 555 дка, естествените ливади – 

277.125 дка и разсадниците – 60 дка. От общата площ има и 2373.262 дка изоставени 

земи. 

Съгласно справка на  Общинска служба „Земеделие“, към 2015 г. община Исперих и 

населените места от общината имат 85 994.335 дка горски фонд, включващ както 

общинска и държавна собственост, така и частната собственост. Според информацията 

от Общинска служба „Земеделие“ в общината няма поливни площи.  

Като цяло поливните площи в Североизточен статистически район са много малко. 

По данни на отдел „Агростатистика “ на МЗХ и анализа на структурата на земеделските 

стопанства  от 2012 – 2013 г. се посочва, че броят на стопанствата, ползващи напояване, 

е най-малък в сравнение с всички региони в страната – 2 285 стопанства с общо 

напоявана площ 48 095,6 дка.   

Няма достатъчно водни ресурси за промишлени нужди и поливане. 

Водоизточниците в общината са общо 57 броя, като от тях използваеми за питейни 

цели са само 34 броя.  
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3.1. Сектор растениевъдство 

Данните на национално ниво от Преброяването на земеделските стопанства 

(ПЗС)’2003 и ПЗС’2010 показва промяна в ползването на ИЗП през 7-годишния период 

между двете преброявания. Традиционно в района преобладава производството на 

зърнени, технически и маслодайни култури. Общата използвана земеделска площ, 

покриваща МИГ Исперих, е 297 527.3 дка, съгласно преброяването през 2010 г. и 

отбелязва увеличение от 24 % в сравнение с преброяването през 2003 г. Увеличава се 

общият размер на ИЗП, обработваемите площи и отглежданите на тях зърнени, 

технически и фуражни култури. Наблюдава се слабо увеличение и на площите, заети с 

овощни култури. Намаляват площите, заети с пресни зеленчуци и лозя. Отбелязва се 

трайно намаление на броят на семейните градини. Характерен за общината е малкият 

брой големи производители от сектора на земеделието и преработващата 

промишленост, които създават основната част от заетостта и добавената стойност, и 

много на брой неконкурентни дребни производители и микрофирми. Големите 

стопанства са предимно в сектор зърнопроизводство и технически и маслодайни 

култури. Приблизително 48% от площите в общината се засяват със зърнени култури – 

пшеница, ечемик, царевица, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за 

страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед – 14%. 

Причините за увеличаване на площите, заети със зърнени, технически и 

маслодайни култури в национален мащаб и в частност в община Исперих след 2007г., 

са свързани с начина на разпределяне на директните плащания по първи стълб на ОСП, 

което благоприятства предимно силно механизираното земеделие, свързано с 

отглеждането на сляти култури. 

Таблица 1: Тенденции в ползването на ИЗП, дка – община Исперих 

 ПЗС 2003  

дка 

ПЗС 2010  

дка 
Промяна 

ИЗП 240 421 297 527 24 % 

Обработваеми площи 235 004 287 848 22 % 

Зърнени култури 163 382 188 214 15 % 

Технически култури 54 991 89 540 63 % 

Фуражни култури 12 768 10 121 – 21 % 

1% Ягоди, пр. зеленчуци 

и цветя 
1 482 145 – 90 % 

Семейни градини 1 879 1 011 – 46 % 

Постоянно затревени 

площи 
52 5 160 9923 % 

Овощни култури 3 199 3 399 6 % 

Лозя 287 110 – 62 % 
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Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 
 

Данните от Таблица 1 за община Исперих отразяват точно влиянието на 

провежданата национална политика за субсидиране на определени земеделски 

дейности. Производството на зеленчуци в община Исперих намалява с 90 % в периода 

2003 – 2010 г., семейните градини намаляват с 46 %, лозята – с 62 %, а постоянно 

затревените площи се увеличават с 9923 %.  

Напоследък в общината се отглеждат повече вишни,череши,  малини и ягоди,  

както и черупкови плодове, но върху по-малки по размер площи. 

Като резултат от тази политика на субсидиране след 2007 г. в България се 

засилва процесът на деиндустриализация на селските райони, обезлюдяване и 

негативни промени в структурата на местните общности в селските райони, както 

поради неблагоприятните демографски тенденции, така и поради липсата на поминък.  

Тенденцията на спад в производството на зеленчуци в община Исперих не се 

различава от тази в цялата страна. Известно е че зеленчукопроизводството е трудоемък 

сектор, нуждаещ се от много работна ръка поради дейностите, изискващи ръчен труд. 

За последните шест години относителният дял на БП от зеленчуци в аграрния 

сектор в България намалява до 3,4 % през 2013 г. и за последните 15 години спадът е 

почти 3,5 пъти. При различните култури намалението на площите и на производството 

на зеленчуци в страната е между 3 и 7 пъти. По данни на отдел „Агростатистика“ на 

МЗХ през 2014 г. площите, заети с корнишони, са 22 пъти по-малко, с краставици – 7 

пъти, с домати – 5 пъти по-малко спрямо 2001 г., площите, реколтирани с пъпеши, през 

2014 г. са 6 пъти по-малко в сравнение с 2001 г. и т.н. По официални данни на МЗХ през 

2013 г. площите, заети със зеленчуци, заемат около 1% от обработваемата земя в 

страната. В община Исперих те са 1,8 %, но трябва да се отчете, че от тези 1,8 % земи, 

засети със зеленчуци, най-голям относителен дял имат тиквите, които през 2015 г. са 

96,72 % от площите на всички зеленчуци в общината. Т.е. акцентът отново е върху 

механизираните производства, изискващи по-малко ръчен труд, по-голяма степен на 

механизиране и по-висока доходност, базираща се на директни плащания по първи 

стълб. 

В община Исперих се наблюдава значителен спад на площите и производството 

на дини и пъпеши – приблизително 20 пъти. Докато през 2012 г. площите, заети с дини 

и пъпеши в общината, са били 2000 дка, то  през 2015 г. са само 100 дка. В същото 

време нараства обемът на внесените в страната дини и пъпеши, т.е. производството не 

може да задоволи потребностите на населението. 

Относителният дял на оранжериите през разглеждания период представлява 

около 2% от площите, заети със зеленчуци в страната. В община Исперих има само 

няколко малки оранжерии, които не успяват да задоволят потребностите на района от 

пресни зеленчуци. Динамиката на площта на зеленчуковите култури след 2006 г. 
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показва категорична и ясно изразена тенденция на спад. От годината преди 

присъединяването на страната ни в ЕС общата площ, заета със зеленчукови култури, 

намалява устойчиво и към 2013 г. тя е около 60 % спрямо площта през 2006 г.  

През 2015 г. трайните насаждения в община Исперих са разположени на 12 555 

дка и се забелязва тенденция за слабо увеличение. Единствено съществено увеличение 

на площите при плодовете има при сливите, които са се увеличили с около 67 % в 

сравнение с 2012 г., орехите и черешите. Няма традиции и в отглеждането на лозя – 

винени и десертни и тази тенденция се запазва.  

Таблица 2: Разпределение на  ползването на земеделската  земя , дка – община 
Исперих 

Община Исперих –  2009 г 2015 

Земеделска територия         дка дка 

         Ниви 243 160 242 332 

         Трайни насаждения 11 856 12 555 

         Естествени ливади 19 165 277,125 

         Разсадници 60 60 

         Мери и пасища  600 18 988 

         Поливни площи  - не - не 

         Изоставени земи - не 2373,262 

Горски фонд  85994,335 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ 
 

Площите, заети с овощни насаждения в община Исперих, имат малък 

относителен дял. От плодовете преобладават сливите около 3200 дка, предимно от 

сорта „Стенлей“, следвани от черешите – 1355 дка, и на следващо място орехите – 465 

дка. През последните години се наблюдава леко увеличение на площите с череши, 

сливи и вишни. Предвид националната политика за подкрепа на черупковите плодове 

и факта, че те могат да се отглеждат по-лесно в сравнение с други овощни видове по 

биологичен метод, се създават  нови градини с орехи през последните 3 - 4 години. 

Голяма част от тях все още не са встъпили в плододаване и въпросът за заготовка на 

продукцията от орехи не е актуален. Въпреки това земеделските производители 

обсъждат потребността и липсата на база и техника за заготовка на черупковите 

плодове, когато в бъдеще насажденията встъпят в плододаване. Собствениците на 

градини с орехи отбелязват, че следва да се инвестира в изграждане на съоръжения за 

чупене, чистене, сортиране, сушене, пакетиране и съхранение на произведените ядки и 

да се идентифицират подходящи нови пазари извън страната – в Европа и Азия.  
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В страната и в Европа се отчита  нарастване на търсенето на ядки, отглеждани по 

биологичен метод и в момента има недостиг на такива продукти. От проведените 

интервюта и анализи може да се заключи, че инвестиции в това направление би 

следвало да се подкрепят, както в Националната програма 2014-2020, така и в СМР на 

МИГ Исперих.  

Таблица 3: Изменение на площите с трайни насаждения  по култури  в периода 2012-2015 – 
община Исперих 

Трайни  насаждения 
Площ 

дка 

Площ 

дка 

Площ 

дка 

Площ 

дка 

Години  2012 2013 2014 2015 

Лозя- винени 0 0 0 0 

Лозя – десертни 0 0 0 0 

Ябълки  17 17 28 28 

Круши 0 0 0 0 

Сливи 2800 2950 3100 3200 

Кайсии 0 0 0 0 

Праскови  0 0 24 24 

Череши 1187 1187 1187 1187 

Вишни  60 60 160 160 

Ягоди 20 50 50 42 

Малини 0 0 0 60 

Орехи 250 300 355 465 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ 
 

Липсата на водонапоителни съоръжения в района е друга причина, поради 

която не се увеличават площите с плодове и зеленчуци. През 2013г.при ежегодното 

анкетиране  на земеделските стопанства се отбелязва, чев целия Североизточен 

статистически район, в който попада и Исперих само 2285  стопанства имат напоявани 

площи.Най-малко в сравнение с всички статистически райони на страната - едва  2,4 % 

от всички стопанства в страната. 

При проучванията за структурата на земеделските стопанства през 2012 – 2013г. 

на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните в Североизточен 

статистически район са регистрирани най-малко стопанства с напояване – 2385 в 

сравнение с всички останали райони в страната, като напояваните площи са 48 095,6 

дка. От тях в приоритетните сектори като плодове, зеленчуци и етерично маслени 
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култури са едва 346 стопанства, отново най-малко в сравнение с всички статистически 

райони на страната. 

Недостигът на вода и голямата дълбочина на подпочвени води е една от 

причините в района да не се отглеждат масово зеленчуци и плодове. Тъй като 

добивите от плодове и зеленчуци са тясно свързани с поливане на насажденията, 

производителите избягват да инвестират в трайни насаждения и зеленчуци при липса 

на поливна вода. След наблюдаваното през последните години затопляне и 

повишаване на средните годишни температури с 2-3о С проблемът с недостига на 

поливна вода в община Исперих се задълбочава. 

Проблемите с напояването и напоителните системи съществуват не само в 

община Исперих, а в цялата страна. Поради това МЗХ е възложило на Световната банка 

разработване на цялостна стратегия за напояване. По мнението на проф. Узунов е 

имало години, в които България е ползвала към 19 млрд. куб. м вода годишно, но от 

няколко години потреблението на страната ни е между 6 и 9 млрд. куб. м годишно, 

което е далеч под това, което притежаваме като ресурс. Освен това потреблението е 

по-ниско и поради високите цени на водата и оскъпяването на продукцията при 

ползването й. В община Исперих цената на водата се оскъпява от това, че се изпомпва 

от много голяма дълбочина. 

Както  беше споменато в община Исперих зеленчуци се отглеждат върху 4446 

дка, като преобладават тиквите. Предвид политиката за подкрепа, обвързана с 

производството от 2015 г. площите, засети с тиква, се увеличат драстично, 

приблизително 2 пъти, в сравнение с 2012 г., като достигат 4300 дка. Разходите за 

производството на тикви за семки е около 50 % от размера на субсидията, която по 

данни на МЗХ и ДФЗ получават производителите на тикви за 2015 г. Поради това 

земеделските производители, засадили тикви без да прибират реколтата или 

реализират продажби на семките от тиквите, ще реализират печалба от около 100 %. В 

случай, че тази схема се запази в този вид може да се очаква през  2016 г. този 

дисбаланс да се задълбочи и площите, засадени с тикви, да бъдат многократно 

увеличени,    както в община Исперих така и в цяла България, за сметка на другите 

трудоемки зеленчуци –домати,краставици,пипер и др. 

Таблица 4: Изменение на площите със зеленчуци по култури   в периода 2012-2015 – община 
Исперих 

Зеленчуци – площ в дка 
Площ 

дка 

Площ 

дка 

Площ 

дка 

Площ 

дка 

Години 2012 2013 2014 2015 

Пипер 0 0 0 16 

Домати 20 20 20 10 

Картофи 20 30 30 0 
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Фасул 5 20 10 10 

Градински грах 20 15 10 10 

Дини 1000 550 200 50 

Пъпеши 1000 550 200 50 

Тикви 2300 3844 4500 4300 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ 

Както в цялата страна, така и в община Исперих най-големите земеделски 

стопанства се занимават предимно с отглеждане на зърнени и технически култури, тъй 

като тези дейности са механизирани и не изискват  многобройна работна ръка и освен 

това до 2015 год. получаваха около 28 % от себестойността на продукцията си под 

формата на европейски субсидии по първи стълб. Трима от земеделските 

производители в района, които обработват над 10 000 дка, стопанисват  общо 71 000 

дка, което е около 27,8 % от земята в общината. 22 земеделски производители 

обработват до 10 000 дка и заемат 31,6 % от земята в общината или общо 80 643,2 дка. 

Земеделските производители, които обработват земи до 1000 дка, са общо 250 

и заемат около 25,25 % от обработваемата земя в общината. Най-голям е броят на 

производителите, които обработват до 100 дка. Те са 825 и заемат 15,2 % от земята или 

38 935 дка. 

В Таблица 5 е направено сравнение между 2003 и 2010 г., когато е правено 

преброяването и са очертани тенденциите за намаляване на броят на стопанствата в 

България. От данните става ясно, че община Исперих увеличава броя на стопанствата с 

технически култури с 21 %, постоянно затревените площи – с 343 % и трайните 

насаждения – с 47 %. Анализирайки цифрите се налага изводът, че формите и размера 

на подпомагането влияят пряко на регистрираните земеделски дейности и води до 

преминаване от един в друг сектор в зависимост от тази подкрепа. 

Таблица 5: Тенденции в броя на стопанствата според начина на ползване на ИЗП в България 
и Исперих 

 България Исперих 

 ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна 

ИЗП 654 808 357 074 -45% 3 921 2 123 -46% 

обработваеми 
площи 

533 251 250 728 -53% 3 687 1 975 -46% 

зърнени култури 369 436 119 640 -68% 3 193 1 496 -53% 

технически 
култури 

88 354 57 694 -35% 1 003 1 215 21% 

фуражни култури 189 871 75 332 -60% 2 177 989 -55% 
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ягоди, пр. 
зеленчуци и цветя 

330 145 134 463 -59% 1 829 93 -95% 

семейни градини 534 033 227 930 -57% 3 779 1 562 -59% 

постоянно 
затревени площи 

189 129 107 267 -43% 7 24 343% 

овощни култури 59 062 43 255 -27% 122 179 47% 

Лозя 223 580 87 002 -61% 451 171 -62% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

 

Производителите, които прилагат агроекологичните мерки при производството 

на полски култури, трайни насаждения, пчелен мед и пасища, са едва 20 на брой – 2,64 

% от общия брой на регистрираните земеделски производители. 

Броят на тютюнопроизводителите намалява през последните години с около 70 

%, което може да се обясни с политиката, която се провежда от ЕС, и затрудненията 

при реализацията на тютюна в България през последните 2 години. Освен това  

подкрепата от националния бюджет по националната схема за сектор Тютюн е с цел 

преструктуриране на сектора, т.е. пренасочване на тютюнопроизводителите към други 

алтернативни производства в земеделието. 

Таблица 6: Тенденции в броя на регистрираните тютюнопроизводители  в  община Исперих 

Тютюнопроизводство  2014 2015 

Брой регистрирани 

тютюнопроизводители 
284 93 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ 

Тенденциите в размера и начина на ползване на ИЗП на община Исперих, като 

цяло следват националните, но има и някои различия. Увеличават се вместо да спадат 

постоянно затревените площи, отдава се по-голямо предпочитание на отглеждането на 

технически култури за сметка на зърнените, много по-рязко спадат площите заети с 

пресни зеленчуци и лозя, спадат и площите, предназначени за отглеждане на фуражни 

култури, а се наблюдава слабо  увеличение  на  площите с  овощни култури, каквато е и 

тенденцията в национален мащаб. 

Намалява броят на всички земеделски стопанства в община Исперих, както и на 

национално ниво, като най-малко е намалението в броя на стопанствата, отглеждащи 

овощни култури. 

Данните за разпределението на земеделските производители според размера 

на стопанисваната от тях земя показва концентрацията на земята в по-големите по 

размер стопанства. Такава е и тенденцията в национален мащаб. 
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Таблица 7: Земеделски стопанства и ИЗП в община Исперих 

Размер – ха 
Брой 

стопанства 

% 

стопанства 

Земеделска 

земя – ха 
% земя 

0 дка     

ПЗС – 2010 83 3,8% 0 0 

до 1 ха  

ПЗС – 2010  750 34% 336,5 1% 

Регистър 2014 202 31,1% 25,2 0,42% 

1 – 9,99 ха  

ПЗС – 2010  1 189 53,9% 3 680 12% 

Регистър 2014 174 27% 679,9 11,3% 

10 – 49 ха  

ПЗС – 2010  137 6,2% 2 891 10% 

Регистър 2014 91 14% 1 941,3 32,2% 

>= 50 ха   

ПЗС – 2010  47 2,1% 22 845 77% 

Регистър 2014 22 3,40% 3 376 56,1% 

ПЗС – 2010     

Регистър 2014 159  24,5%  0,0%  
 

159 24,5 % 0 0 

ОБЩО 

 

    

ПЗС – 2010  2 206 100% 29 753 100% 

Регистър 2014 648 100% 6 021,8 100% 

Източник: ПЗС 2013, Агростатистика, МЗХ: Регистър на земеделските 

производители за стопанската 2013-2014 г. 

По данни на Общинска служба „Земеделие“ разпределението на стопанствата 

иземята, стопанисвана от тях през 2015 г., е отразено в Таблица 8. 

Таблица 8: Земеделски стопанства и обработваната от тях земя в община Исперих 

през 2015 г. 

Размер – 

ха 

Брой 

стопанства 
% стопанства Земеделска земя – 

ха 
% земя 

до 10 ха 825 75% 3893,5 15,2% 

до 100 ха 250 22,73% 6436,5 25,25% 

% до 1000 ха 22 2% 8064,32 31,6% 

> 1000 ха 3 0,2% 7100 27,8% 

Общо  1100 100% 25 494,32 99,85% 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ 
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97,73 % от земеделските стопанства в община Исперих стопанисват едва 40,45 % 

от земята в общината, а 2,2 % от земеделските стопанства в общината обработват 

повече от половината земеделска земя в общината – 59,4 %. 

Тази тенденция, характерна за североизточна България и като цяло за страната, 

води до обезлюдяване на селските райони и миграция към градовете и чужбина. За да 

се промени тренда, е необходимо да се стабилизират малките и средни земеделски 

стопанства, да им се помогне да станат по-конкурентни, да намерят сигурни и 

постоянни пазари за своята продукция, да предложат по-добри условия за труд и 

живот на младото поколение, което да има причина да остане и да не напуска родните 

места. 

Разпределението на стопанствата по населени места е дадено на таблицата по-

долу. Най-голям е броят на стопанствата в гр. Исперих и селата Китанчево, Йонково, 

Вазово, Подайва, Белинци и Тодорово. 

Таблица 9: Разпределение на стопанствата по населени места 

№ Населено място 
Брой 

стопанства 
Земеделска 

земя (ха) 

1. гр. Исперих 70 327,7 

2. с. Китанчево 49 1 010,7 

3. с. Йонково 44 317,0 

4. с. Вазово 43 421,9 

5. с. Подайва 42 360,9 

6. с. Белинци 41 442,6 

7. с. Тодорово 33 183,3 

8. с. Райнино 31 616,0 

9. с. Голям Поровец 26 164,4 

10. с. Лъвино 26 146,5 

11. с. Лудогорци 23 367,5 

12. с. Свещари 23 494,6 

13. с. Старо Селище 22 39,7 

14. с. Духовец 21 319,6 

15. с. Печеница 17 79,4 

16. с. Конево 16 233,9 

17. с. Делчево 15 151,6 

18. с. Малък Поровец 12 26,5 

19. с. Средоселци 12 20,5 

20. с. Къпиновци 11 10,6 

21. с. Драгомъж 10 15,7 

22. с. Яким Груево 10 23,1 

23. с. Бърдоква 7 43,5 

24. Повече от едно 44 204,7 

 Общо 648 6 021,8 

Източник: Регистър на земеделските производители за стопанската 2013 – 2014 г. 

Намалението на броя на земеделските стопанства в общината между двете преброявания 

през 2003 и 2010 г. и  задълбочаването на тази тенденция  създава сериозни заплахи за 
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икономическото развитие на района. За много семейства от общината земеделието е била 

странична дейност, носеща допълнителни приходи на над 2000 семейства, чиито  членове са 

упражнявали земедeлска дейност. Този тренд плавно започва да се променя с  увеличение 

броя на земеделските стопанства след 2013 г., когато се повишава и икономическата 

активност в района. През 2015г.броят на регистрираните земеделски стопанства се 

увеличава значително, като причината може да се обясни с прилагането на новите 

схеми за директни плащания  - преразпределително плащане, схеми обвързани с 

производството, преходни национални доплащания за животни и тютюн, зелени 

плащания и др. Тези схеми са ориентирани към малките стопанствата, поради което, за 

да получат финансовата подкрепа по споменатите схеми се налага те да  излязат на 

светло и да се регистрират по Наредба 3. 

От проведените анализи, интервюта и анкети се  потвърждава извода, че 

преобладаваща част от стопанствата разчитат предимно на семейната работна сила, но 

в същото време не се чувстват достатъчно устойчиви и конкурентни, че да предприемат 

инвестиционната дейност, от която се нуждаят. Причините да не инвестират са най-

вече свързани с недостиг на финансов ресурс, липса на пазари и перспектива, което 

ясно говори за неконкурентност на стопанствата от сектор плодове и зеленчуци, 

животновъдство и производство на мляко. За да станат по-конкурентни, тези 

стопанства се нуждаят от модернизиране на материално-техническата база, закупуване 

на земеделска техника, производство на нови продукти, разширяване на стопанствата, 

намиране на нови пазари, привличане на млади компетентни и подготвени кадри, 

които да влеят нова енергия и внедрят иновативни идеи както за организацията на 

производството, така и за пазара. 

 

3.2. Сектор животновъдство 

Преструктуриране на животновъдния сектор в България започва почти по същото 

време с преструктурирането в сектор растениевъдство и промяна в начина на ползване 

на ИЗП. Община Исперих не прави изключение от общите тенденции в страната. 

Наблюдава се намаление в броя на почти всички отглеждани животни и птици. 

Наблюдава се рязък спад в броя на животновъдните стопанства поради това, че не  

могат да отговорят на изискванията на европейското и хармонизираното с него  

българско законодателство. Най-голямо в община Исперих е намалението на броя на 

стопанствата, отглеждащи свине, кози,еднокопитни, овце, зайци, птици и т.н. 

Таблица 10: Тенденции в броя на отглежданите животни 

 България Исперих 

 
ПЗС 
2003 

ПЗС 2010 Промяна ПЗС 2003 ПЗС 2010 Промяна 

говеда и биволи 691 716 586 377 -15% 6 115 4 910 -20% 

крави и 
биволици 

382 000 353 614 -7% 3 392 2 754 -19% 
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Овце 
1 635 
223 

1 415 181 -13% 12 262 5 907 -52% 

Кози 856 854 388 866 -55% 3 941 939 -76% 

Свине 
1 278 
933 

670 469 -48% 22 305 136 -94 % 

Еднокопитни 269 972 112 632 -58% 2 242 873 -61% 

Птици 
21 796 

380 
17 491 187 -20% 79 605 46 413 -42% 

Зайци 651 175 297 124 -54% 2 934 1 200 -59% 

пчелни 
семейства 

409 656 588 694 44% 2 964 2 789 -6% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Регистърът на фермите за производство на краве мляко, актуален към 

05.01.2015 г. относно млечното говедовъдство на общината, показва производствена 

структура, подобна на тази при сектор растениевъдство: преобладаващата част от 

стопанствата са малки, но основната част от отглежданите животни са концентрирани в 

малко на брой големи ферми. Само 4 стопанства отглеждат над 41% от млечните крави 

в общината.  

Таблица 11: Разпределение на фермите за производство на краве мляко в община Исперих 
по размер на  стопанствата 

Размер - ха 
Брой 

стопанства 
 
 

% 
стопанства 

 
 

Млечни 
крави - брой 

% млечни 
крави 

до 10 12  23,1%  86 5,0% 

11-15 14  26,9%  174 10,2% 

16-20 4  7,7%  73 4,3% 

21-30 9  17,3%  224 13,2% 

31-40 4  7,7%  139 8,2% 

41-50 1  1,9%  45 2,6% 

51-100 4  7,7%  261 15,3% 

101-200 3  5,8%  380 22,3% 

201-500 1  1,9%  321 18,8% 

Общо 52  100,0%  1703 100,0 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

 

Въпреки това окрупняването на животновъдните стопанства в община Исперих 

протича по-бавно в сравнение с националното преструктуриране на сектора.  

По данни на Общинска служба „Земеделие“ в община Исперих в периода след 

преброяването 2012 – 2015 г., въпреки намалението на броя на стопанствата, се 

наблюдава увеличение на броя на някои животни като например: на биволите с 833,3 

%, на козите със 136,4 %, на птиците със 75,7 %. Това е ясен знак, че в региона има 

потенциал за развитие на животновъдството и при провежданата през последните 

четири години, включително и новия програмен период, политика на приоритетна 

подкрепа на сектор животновъдство може да се очаква увеличение на броя  на 
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животните и размера на стопанствата в община Исперих, особено що се отнася до 

пазарно ориентираните продукти от биволско и козе мляко. 

Таблица 12: Тенденции в изменение  броят на животните в община Исперих в периода 2012-
2015г. 

Животновъдство брой брой брой брой 
Изменение 
2012/2015 

 2012 2013 2014 2015 2015 

Говеда – всичко 5078 4307 5230 4376 -14 % 

- в това число крави 3360 3031 3792 3601 7,2  % 

Биволи – всичко 3 3 3 28 833,3% 

- в това число биволици 3 3 3 25 733,3% 

Овце - всичко 8590 9662 10472 6600 -23,2 % 

Кози – всичко 528 1031 845 1248 136,4% 

Свине – всичко 36322 35614 34045 36509 0,5% 

Птици – всичко 41490 49938 57415 72900 75,7 % 

Справка: Общинска служба земеделие община Исперих 
 

Увеличение в страната се наблюдава само в броя на пчелните семейства, но в 

района на Исперих има отново спад макар и само с 6 % (Таблица 10). Изискванията на 

законодателството в този сектор, Националната програма по пчеларство, която 

осигурява подкрепа на голям брой пчелари и сравнително ниският размер на 

началните инвестиции при създаване на пчелно стопанство благоприятстват 

увеличението на броя на пчеларите в страната. Не на последно място трябва да се 

отбележи, че достъпът до пазара е по-лесен. Късите вериги на доставка при пчелния 

мед и пчелните продукти се реализират по-лесно и притокът на свеж финансов ресурс 

подпомага производителите при поддръжката на пчелното стопанство. Въпреки това, 

съгласно Регистъра на пчелините, общият брой пчелини на територията на общината е 

80, докато при преброяването през 2010 г. той е 107. 

Таблица 13: Разпределение на пчелините в община Исперих по брой на пчелните семейства 

Размер  на 
пчелните 

семейства 

Брой 
стопанства 

% 
стопанства 

Пчелни 
семейства 

(брой) 

% Пчелни 
семейства 

до 50 44 55,0% 1 098 22,5% 

50-99 24 30,0% 1 608 33,0% 

100 + 12 15,0% 2 172 44,5% 

Общо 80 100,0% 4 878 100,0% 

     
Източник: Регистър на земеделските производители за стопанската 2013 - 2014 г. 

Разпределението на пчелните семейства е по-равномерно в сравнение със 

производствените структури в растениевъдството и животновъдството, но въпреки това 

85% от стопанствата отглеждат до 99 пчелни семейства. 15% от стопанствата отглеждат 

44,5% от пчелните семейства, т.е . отново има концентрация на пчелните семейства в 

по-големите стопанства.  
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Най-много пчелини има в с. Райново, гр. Исперих, с. Йонково, с. Малък Поровец 

и Голям Поровец. 

 

Таблица 14. Разпределение на пчелините в община Исперих по населени места 

Номер по ред Населено място  Брой стопанства 

1. гр. Исперих  9 

2. с. Белинци  2 

3. с. Бърдоква  1 

4. с. Вазово  2 

5. с. Вазово; с. Конево  1 

6. с. Голям Поровец  5 

7. с. Делчево  1 

8. с. Драгомъж  2 

9. с. Духовец  3 

10. с. Йонково  8 

11. с. Китанчево  1 

12. с. Конево  4 

13. с. Къпиновци  1 

14. с. Лудогорци  3 

15. 
с. Лудогорци; с. Старо 

Селище 
 1 

16. с. Лъвино  3 

17. с. Малък Поровец  6 

18. с. Печеница  1 

19. с. Подайва  2 

20. с. Подайва; с. Духовец  1 

21. с. Райнино  9 

22. с. Свещари  4 

23. с. Средоселци  2 

24. с. Средоселци; с. Подайва  1 

25. с. Старо Селище  2 

26. с. Тодорово  3 

27. с. Яким Груево  2 

 Общо  80 

Източник: Регистър на пчелините в България. 

В аналитичен доклад, изследващ нагласите на малките стопанства в община 

Исперих въз основа на проведено през юни 2015 г. проучване, е посочено, че 90% от 

пчеларите в района отглеждат пчелите само за пчелен мед и едва 6 % добиват пчелен 

прашец и 3% восък. Както в цялата страна, така и в Исперих българските пчелари не 

разчитат на доходи от опрашването на насажденията, така както е в САЩ и Европа 

например, където доходът им се формира предимно от опрашване на насажденията, а 

не разчитат само на дохода от продажбата на пчелния мед. В същото проучване е 

посочено, че 52% от продукцията си пчеларите реализират чрез търговци на едро. 

Късите вериги на доставка при реализацията на произведения пчелен мед са по-слабо 

застъпени – едва 23% от производителите реализират продукцията си директно на 
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краен потребител и 13% чрез търговци на дребно, а само 3% продават на 

преработвателни предприятия. Продажбите на мед формират над половината от 

доходите на 22% от всички интервюирани. За други 16% от участвалите в анкетата 

продажбите на мед и пчелни продукти допринасят от 26% до 50% от годишните доходи 

на домакинствата им. Основната част от стопаните, отглеждащи пчели (84%), не 

развиват друг вид земеделска дейност. 

 Това показва, че пчеларството е дейност с потенциал за развитие в общината и 

при правилно проведена политика може да доведе до значително повишение на 

доходите на голяма част от населението. 

Тук е мястото да споменем, че изграждането на малък цех за разфасоване на 

пчелен мед е възможна инвестиция в региона, която ще ползват почти всички 

производители на пчелен мед и това ще им даде възможност да повишат своята 

конкурентоспособност и жизнеспособност. Изграждането на група производители на 

пчелен мед или организация на производителите е друга възможност, която е 

подходяща за общинския център Исперих или селата Йонково, или Райново, където 

има има най-много пчелни стопанства. 

Птицепроизводството е друг подсектор от животновъдството, който бележи ръст 

през последните 5 години и се развива на конкурентна основа в община Исперих. 

Птицевъдите имат сключени договори с птицекомбината в Разград и имат гарантирано 

изкупуване на продукцията, което им дава стабилност и сигурност при разширяване на 

дейността. Част от стопанствата се нуждаят от модернизиране и строителство на нови 

сгради, които ще осигурят по-добри условия за отглеждане на птиците и ще  отговорят 

на изискванията за хуманно отношение към животните. Тъй като някои от тях свързват 

инвестициите си само с обикновена подмяна на оборудването и сградния  фонд, което 

по правилата от ПРСР 2014-2020 не е позволено, следва да търсят други канали и схеми 

за финансиране на инвестиционните си намерения. 

Животновъдните стопанства в общината са значително по-малко в сравнение 

със растениевъдните стопанства. Броят на животните в преобладаваща част от тях е 

малък.  Малка част от животновъдните  стопанства са големи, с голям брой животни, 

модерни, с нови технологии на отглеждане на животните,  които отговорят на 

изискванията, категоризирани са за производство на мляко, според хигиеннитге норми  

и могат да се  задържат на пазара и да се разширяват  т.е. те  са конкурентни.   

Преобладаваща част от животновъдните стопанства са малки, полупазарни и по-голяма  

част от произвежданата от тях продукция е за задоволяване потребностите  на 

семейството, а само малка част се продава на пазара и в повечето случаи 

неофициално, което ги прави нелегитимни при доказване на  доходи, за получаване на  

кредити, субсидии и  инвестиционна подкрепа от различните програми на ДФЗ – ПРСР,  

първи стълб, схемите за нисколихвено кредитиране и т.н.  
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 Проблемите, с които ежедневно се сблъскват малките стопанства, които преобладават 

в общината са в основата на тенденцията за намаляване на техния брой,  

обезлюдяването на селските райони и намаляване делът на произведената земеделска 

продукция. Общите проблеми на малките  стопанства в сектор растениевъдство и  

животновъдство може да определим така: 

 Неблагоприятна възрастова и образователна структура. Преобладаваща част 
от управителите и работещите в стопанствата нямат земеделско образование или 
квалификация;  

 Липса на активност  за намиране на информация за различни възможности за 

финансиране; 

 Липса на селскостопанска инфраструктура /напоителни канали, затруднения 

при електрификация и водоснабдяване с питейна и поливна  вода  на обекти, които са 

извън регулация, т.е земеделски земи и др./; 

 Засилената миграция на трудоспособно население от района,  

непривлекателните условия на труд и ниските доходи в земеделието са причина 

стопанствата  да изпитват трудности с намирането на квалифицирана и сезонна 

работна ръка; 

 Високите разходи за дистрибуция, по-голямата пазарна сила на посредниците 

и преработвателите, липсата на пазарни инфраструктури са причина, малките 

стопанства  да не получават  справедлива пазарна цена; 

 Малките партиди и непостоянното качество на продукцията, влошават 

пазарните позиции на тези стопанства;  

 Липса на маркетингови знания и умения  на стопаните,  слабата 

информираност за пазарната конюнктура също влошава техните пазарни позиции и 

намалява способността им  да отговорят бързо и адекватно на пазарните тенденции; 

  Проблем за всички стопанства, но в най-голяма степен за  малките  

стопанства е липсата на дългосрочни договори с преработватели и/или търговци на 

едро; 

 Ограничена и недобре работеща пазарна инфраструктура за търговия на 

едро. Не се създава възможност за пряка връзка между производителя и потребителя  

 Липсата на ефективни организации на производители не позволява на 

малките стопанства да се възползват от възможностите за европейско финансиране в 

сектора и влошава конкурентоспособността им и пазарните им позиции. 

 Слабо развитие на схемите за доброволно сертифициране на продукти и 

храни, а също и на късите вериги за доставка. Това ограничава развитието на стратегии, 

които са свързани с добавяне на стойност на основата на качеството и произхода на 

продукцията;  

 Законовата и нормативна уредба не гарантират  постоянен достъп на  по- 
малките земеделски стопанства до квалифицирани агро-консултанти по места, които 
да ги съветват и консултират за време за сеене, начини на торене, третиране с 
препарати, борба с вредители и т.н.    
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 Недостатъчна перманентна информация за времето, метеорологичните 

условия, градушки, за болести и вредители, нашествия, препоръки за пръскане с 

препарати, за третиране на болестите по растенията и животните и др. 

Поради посочените горе проблеми и причини, икономическото състояние на 

преобладаваща част от стопанствата в общината  може да се определи като 

неконкурентно.Те се нуждаят освен от консултации и от инвестиции за  модернизиране 

на земеделските им стопанства, за обучение на кадрите, за избор на перспективни 

сектори, култури, пазари и комуникация с потребителите на техните продукти.  

 

3.3. Биологично производство 

Делът на биологичните земи от общата земеделска площ в света е 0,9 %. По 

региони този дял е най-висок в Океания – 2,9 %, следван от Европа – 2,1 % и Латинска 

Америка – 1,4 %. Страните с най-голям брой биологични стопанства са Индия, Уганда и 

Мексико. Биологичното производство е най-бързо развиващия се хранителен сектор. 

През последното десетилетие производството отчита ръст от 30 % на година. В Европа 

10 млн. ха са в биологично производство, което е 5,1 % от общата обработваема площ. 

Най-много биологично управлявани площи в ЕС има в Испания, Италия и Германия.  

 В последните няколко години в България биологичното земеделие е един от 

секторите, който в условията на криза се развива с бързи темпове, като непрекъснато 

нарастват площите и броят на операторите, включени в система на контрол. 

Причините са свързани с: 

 Подпомагане на биологичните производители по програма САПАРД и 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, а също  и новата  ПРСР 

2014-2020, която още със старта на програмата даде значителни предимства 

при одобрение на проектите, прилагащи биологичния метод на производство 

или преработка;  

 Осъзнатите ползи за околната среда и селските райони;  

 Осведомеността и желанието на потребителите да се хранят здравословно; 

 Много добрите предпоставки за развитие на биологичното земеделие у нас – 

запазени от екологична гледна точка райони. 

Биологичното производство е важен приоритет в политиката за развитие на 

земеделието в България и един от акцентите на Общата селскостопанска политика за 

периода 2014 – 2020 г. Насърчаването на земеделските производители за преминаване 

към или поддържане на биологично земеделие допринася едновременно за: опазване 

на околната среда – укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и 

предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената 

природа. 
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В резултат на създадените условия за развитие към края на 2014 г. общият брой 

на регистрираните в Министерство на земеделието и храните биологични 

производители, преработватели и търговци е 4 092 (в този брой са включени 840 

подизпълнители – Таблица 16). В сравнение с 2009 г., от когато се прилага новото 

европейско законодателство в областта на биологичното производство, през 2014 г. 

броят на операторите в система на контрол нараства повече от осем пъти. Сравнено с 

2006 г., последната година преди присъединяването на България към ЕС, увеличението 

на операторите в системата на контрол е над деветнадесет пъти. 

 

Таблица 16: Брой оператори в това число и подизпълнители (производители, 
преработватели, търговци) в биологичното производство в България 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Брой 
оператори в 

биологичното 
производство 

214 339 311 476 820 1 054 3 750 3 995 4 092 

*Източник: МЗХ, по данни от годишните доклади на контролиращите лица на 
биологичното производство 

 

Общо култивираните площи, отглеждани по методите на биологично 

производство през годината, нарастват с 12 410 ха в сравнение с 2013 г. Подобно на 

предходната година, през 2014 г. относителният дял на площите в период на преход е 

близо два пъти по-голям (53 412 ха) от размера на площите, преминали периода на 

преход (20 939 ха), което се обяснява както с нарастването на броя на операторите в 

система на контрол, така и с нарастването на площите на операторите, които са били 

включени и чиито нови площи задължително трябва да преминат през преходен 

период. Разпределението на площите по групи култури в системата на контрол е 

представено във Фигура 1. 

Фигура 1: Дял на площите в система на контрол по групи култури 
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17%

18%

2%

25%

31%

7%

Зърнено-житни култури Технически култури

Пресни зеленчуци Трайни насаждения 

Постоянни ливади и пасища Култури за зелено
 

Източник: МЗХ, по на данни от годишните доклади на контролиращите лица на 
биологичното производство 

 

От биологичното растениевъдство най-предпочитани за отглеждане от 

земеделските производители са трайните насаждения, предимно орехи, лешници и 

бадеми, техническите култури и постоянни ливади и пасища. 

През 2015 г. СНЦ „МИГ Исперих“, възлага проучване на тема „Териториално 

изследване на възможностите за производство на биологични продукти и прилагане на 

агро-екологични дейности от дребните земеделски производители на територията на 

община Исперих“. 

 Въз основа на направеното изследване и анализи са конкретизирани 

възможности за финансиране на дейности за развитие на биологично и друго 

алтернативно земеделие, съгласно мерките на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Направени са конкретни препоръки за възможностите за производство на биологични 

продукти и прилагане на агро-екологични дейности от дребните земеделски стопани 

на територията на МИГ Исперих. 

От данните за размера на стопанствата в таблиците по-горе е видно, че най-

голям е броят на стопанствата с размер на земята между 0 и 10 дка, след това 

стопанствата с размер на земята от 20 до 100 дка, което е най-подходящо като площ за 

стартиране на биологично производство. Може да се направи извод, че на 

изследваната територия има предпоставки за развитие на биологично производство. 

Но за да се убедят производителите, следва да се организират повече публични 

събития, да се запознаят с метода на био производство, препаратите, торовете, които 
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могат да се използват и не на последно място възможностите за реализация на био 

продукция.  

Био земеделието е специфичен метод на производство, който поддържа 

екологичните баланси и произвежда продукция, покриваща принципите на 

екологичните цикли растения – животни – почва.  

Естеството на биологичното земеделие го превръща във фактор за създаването 

на работни места, тъй като: 

 По правило биологичните стопанства са по-малки от 

конвенционалните стопанства и се развиват екстензивно и най-често не 

разполагат с много техника; 

 Био методът на производство налага повече физични и механични 

обработки, тъй като е забранено използването на  хербициди и пестициди; 

 Прибирането на реколтата обикновено е ръчно и това създава 

сезонна заетост; 

Био земеделието спомага за устойчиво развитие на селските райони поради 

откриването на повече работни места. 

На територията на община Исперих плодовете и зеленчуците се отглеждат върху 

малки по размер площи. Това дава предимство за преминаване към преходен период 

за биологично производство. Над 50 % от биологичните производители, включени в 

регистъра на МЗХ за оператори на биологични продукти, работещи на територията на 

община Исперих, са от приоритетните сектори – трайни насаждения – плодове, 

черупкови и етеричномаслени култури. Към 10.03.2016 г. в общината има 20 

земеделски производители, прилагащи агроекологично земеделие, като пасища, 

трайни насаждения и етеричномаслени култури. Регистър на био производителите под 

контрол на сертифициращи органи в община Исперих към 10.03.2016 г. се намира в 

Приложение 5.  

Предвид структурата на културите, които се отглеждат в община Исперих, може 

да се препоръча на производителите на някои технически и зърнено-житни култури и 

трайни насаждения да преминат на биологичен метод на производство, тъй като биха 

получили по-висок интензитет на подпомагане, перспектива за нови пазари и по-

високи цени за реализация на продукцията си. Производителите на пчелен мед по-

лесно могат да преминат към биологичен метод на отглеждане на пчелните семейства, 

в случай, че отговарят на изискванията за разстояние от конвенционални насаждения. 

Стопанисващите постоянни ливади и пасища в размер на 18 988 дка в община Исперих 

също лесно могат да изпълнят изискванията и да бъдат сертифицирани според 

агроекологичните изисквания. Там биха могли да се разположат и част от кошерите и 

пчелните семейства, които да се сертифицират за био производство, тъй като при 



25 
 

пасищата и ливадите най-често не се използват препарати за растителна защита и 

повечето от тях са  под агроекологичен контрол. 

За да генерира достатъчно приходи, едно семейство, обслужващо пчелно 

стопанство, трябва да има минимум 50-60 пчелни семейства и да почива на 

принципите на професионалното пчеларство. Отглеждането на пчели по биологичен 

метод е печеливша дейност, която може да се осъществи с неголям финансов ресурс. 

Бенефициентите следва да познават и изпълняват стриктно всички изисквания за био 

производство, за да произвеждат чист мед, който може да получи био сертификат и да 

се продава в ЕС като биопродукт на по-висока цена. При изготвяне на финансовия 

бизнес план обезателно трябва да се предвидят средства и за сертифициращите 

контролни органи и извършване на анализи и проверки. 

При разработването на критериите за одобрение на проекти по подмярка 4.1 в 

СМР на община Исперих, следва да се има предвид размера на стопанствата и да се 

вземе конкретно решение за приоритетна подкрепа на сектор пчеларство и да се 

намали прагът за подкрепа за инвестиции в пчелните стопанства, защото за района на 

Исперих „над 150 кошера“, какъвто е избираемият  праг за Националната ПРСР 2014-

2020, е твърде висок. 

До края на 2016 г. се очаква значително увеличение на броят на биологичните 

оператори и размера на площите в система на контрол, както в цяла България, така и в 

община Исперих и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по 

биологичен начин култури, предвид критериите за оценка на проекти по Мярка 4.1 и 

4.2 от ПРСР 2014-2020 и подкрепата, която получават био производителите по 

Агроекологичните мерки. 

На територията на община Исперих има и защитени зони по Закона за 

биологичното разнообразие, които са обявени за такива със заповед на Министъра на 

околната среда и водите и дейностите в тях подлежат на подпомагане по реда на 

мярка 12 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

 

3.4. Работна сила в земеделието 

Сравнявайки данните от преброяване на ЗС през 2003 г. и 2010 г., се отбелязва спад 

в работната сила и семейната работна сила в земеделието както в цялата страна, така и 

в община Исперих. Това е обяснимо и обосновано, като се има предвид огромният 

спад на броя на стопанствата в България и в частност в община Исперих.  

По данни на отдел „Агростатистика“ от преброяването през 2010 г. 

земеделските стопанства в България са 370 222 бр. с използвана земеделска площ 

(ИЗП) в размер на 36 169 647 дка. 

В тези стопанства са вложили труд 738 634 лица, който е приравнен на  406  519 

бр. годишни работни единици (ГРЕ) (вкл. сезонни работници). От тях като несемейна 
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работна сила са определени (брой лица) – 57 168 бр. или  7,7% и като семейна работна 

сила (брой лица) – 681 466 бр. или (92,3%).  

              Сезонната работна сила е отбелязана като ГРЕ – 17 412 (временно наети), които 

са положили общо 4 039 624 човекодни под формата на сезонна работна сила.  

По данни на отдел „Агростатистика“ може да се приеме, че постоянно заетата 

работна сила в специализираните стопанства за производство на плодове, зеленчуци и 

гъби от преброяването през 2010 г. възлиза на 114 434 души. Те включват 104 063 заети 

в производството на зеленчуци, цветя и гъби и в продукцията от трайни насаждения, 

както и 10 371 заети в стопанства със смесени култури (⅓ от 31 212 смесени стопанства). 

При изчисленията се вземат предвид само специализираните стопанства. 

 

Фигура 2: Разпределение на заетите в растениевъдството според специализацията на 

стопанствата 

 

Източник: МЗХ, отдел „Агростатистика“ ПЗС’2010 

 

От цитираните данни се налага извода, че заетите в сектор плодове, зеленчуци и 

смесени култури са почти еднакъв брой със заетите при оглеждането на зърнени 

култури, независимо че площите, върху които се отглеждат полски култури, са 

многократно по-големи от заетите с плодове и зеленчуци.  

От данните от преброяването през 2010 г. става ясно, че семейната работна сила 

в община Исперих е 76,97% от цялата работна сила и е с по-малък относителен дял от 

тази в цялата страна, където семейната работна сила заема 92,3%. От анализа на 

данните може да се направи извод, че делът на съпругите в тази семейна работна сила 

в Исперих е по-голям в сравнение с делът им в страната, а делът на стопаните е 

съответно по-малък – 50,87% (Таблица 17). 

 

Таблица 17: Тенденции в работната сила в земеделието 
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Работна 
сила 

Семейна 
раб. Сила 

Стопанин 
Съпруга 

на 
стопанина 

Друга 
семейна 
раб.сила 

ПЗС'2003 
 

България 1348108 1288614 659110 430207 199297 

Исперих 9475 8840 3904 2916 2020 

ПЗС' 2010 

България 738634 
681466 364990 225794 90682 

92,3 % 53,54 % 33,13 % 13,31 % 

Исперих 5562 
4281 2178 1548 555 

76,97 % 50,87 36,16 % 12,96 % 

 
Промяна 

2010/2003 

 

България -45% -47% -44,6% -47,5% -54,5 % 

Исперих -41% -52% -44,2% -47,% -72,5% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

 Намалението на стопаните и съпругите им в дейностите на земеделските стопанства в 

България и Исперих са почти еднакви. Но намалението на заетостта в земеделските 

стопанства на друга семейна работна сила в Исперих е значително по-голямо (–72,5 %) 

в сравнение с данните за България -52%. Това показва, че останалите членове на 

семействата, вероятно по-младите, в община Исперих не работят в семейните 

земеделски стопанства на своите родители или роднини, а най-често и не остават на  

територията на общината. Намалява значително и броят на лицата, които отделят от 

времето си частично за работа в земеделските стопанства. Тази тенденция може да се 

обясни с голямото намаление на семейните градини и площите, заети със зеленчуци и 

лозя, в община Исперих. Така се увеличава и относителният дял и високият процент на 

безработните в района. 

На национално ниво най-значимо е намалението на работната сила в такива 

производства, които са изисквали пълна заетост в селскостопанската им дейност – 

например, заетост в животновъдни стопанства или в смесени животновъдно-

растениевъдни стопанства. Докато в Исперих, най-голямо е намалението на лицата, 

които отделят между ¼ и ½ от времето си за земеделски производства. 

Средната безработица за Исперих по официални данни, регистрирани в Бюрото 

по труда, е малко над 23%. Младежката безработица и по официални данни и по 

резултатите от преброяването е значително по-висока от средната за общината. 

Анализът на работната сила на територията на МИГ Исперих, намаляването на 

младите хора, заети в земеделските стопанства, и обезлюдяването на селата налага 

изводът, че трябва да се търсят пътища за създаване на нови по-привлекателни, по-

доходоносни работни места, които могат да задържат или върнат младите хора в 

активна възраст в селата. Европейските програми и нисколихвено кредитиране следва 

приоритетно да стимулират младите предприемачи, които желаят да инвестират в 

селските райони. Това би довело до промяна на жизненото равнище на населението 
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както в града, така и в селата и би дало нов тласък за развитие на икономиката в 

общината. 

3.5. Регистрирани земеделски производители в община Исперих  

В община Исперих през 2015 г. има регистрирани по Наредба 3 - 757 земеделски 

стопанства, което е с 29,06% повече в сравнение с 2012 г. От тях около 50% са млади 

хора до 40 години. Броят на земеделските производители спада рязко след 2009 г., 

когато се увеличават задължителните осигурителни прагове  за земеделските 

производители. Плавно се увеличава броят на земеделските стопанства след 2013 г.,  

което е свързано със започване на новия програмен период и възможностите за 

получаване на субсидии. Значително увеличение на броят на стопанствата се отбелязва 

и  през 2015г., поради  влизане в сила на схемите за директни плащания  от новия 

програмен период, като например:  преразпределителното плащане, схемите за 

подкрепа обвързана с производството в сектор плодове и зеленчуци, животновъдство 

и протеинови култури, необвързаните с производството преходни национални 

плащания за животни и тютюн, зелените плащания, агроекологичните плащания и т.н. 

Всички тези схеми са ориентирани към подкрепа на  малките стопанства и това им дава 

шанс да получат значително по-голяма подкрепа в сравнение с предходния програмен 

период 2007-2013г., поради което стопанствата, които са работили до тогава без 

регистрация по Наредба 3 през 2015г. влизат в регистъра. 

Таблица 15. Тенденции за промяна на броя на регистрираните земеделски производители в 
община Исперих 

Община Исперих 
2009 2010 2012 2013 2014 2015 

Брой регистрирани  земеделски 
производители 1062 629 537 515 648 757 

Източник: Общинска служба „Земеделие“ 

 

4. Резултати от проведено проучване сред земеделски производители, 

животновъди и преработватели на земеделска продукция от община Исперих 

Анкетата е проведена с цел да се проучи намерението на земеделските 

производители от различните сектори, преработвателите на земеделска продукция и 

кметовете за нагласата им към програмирането на СМР на община Исперих и 

готовността им да участват с конкретни проекти при реализацията на Стратегията за 

местно развитие през новия програмен период. От анализа на отговорите в анкетата  и 

срещите с представителите на общността може да се направи извод, че към датата на 

провеждане на анкетата и интервютата 10.02.–20.02.2016 г. готовността на 

представителите на земеделието, аграрния бизнес и преработвателите  за планиране 

на дейностите и приоритетите в СМР на община Исперих не е висока. 
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От 41 интервюирани производители и преработватели на растителна и животинска 

продукция само двама са отговорили, че не са регистрирани като земеделски 

производители. Единият отглежда 20 000 пилета за птицекомбината в Разград, а 

другият е отбелязал, че отглежда плодове и зърнени култури. 

От интервюираните 4 души (9,8%) се занимават с животновъдство, 24 (58,5%) – с 

растениевъдство, а смесени стопанства имат 13 (31,7 %) производители. Потвърждава 

се статистиката, че в община Исперих преобладават земеделските стопанства в сектор  

растениевъдство, следвани от смесените стопанства и най-малко са чисто 

животновъдните стопанства. 

Фигура 3.  

32% смесени 
стопанства

58,5 % 
растениевъди

10%
животновъди 

Разпределение по сектори на 
участници в извадката

1

2

3

 

На въпрос № 4: Планирате ли разрастване на земеделската си дейност през 2016-2020 

г.?  

С „ДА“ са отговорили всички животновъди – 100%. От стопанствата, 

специализирани в растениевъдна продукция от 24, с „ДА“ са отговорили 18 (75%). От 

смесените стопанства с „ДА“ са отговорили 8 от интервюираните (62%). С „не“ са 

отговорили 38%, т.е. от смесените стопанства преобладават тези, които планират 

инвестиции.  

Извод: Средно 79% от участниците в анкетата планират да разширят 

земеделската дейност, в която работят. Това е ясен сигнал, че те ще се замислят и за 

участие с проекти от бюджета на МИГ-Исперих, така както става ясно по-късно при 

отговора на другите въпроси. 
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Фигура 4.  

 

 

На въпрос № 5: Планирате ли да разнообразите земеделската си дейност с друга 

земеделска дейност?  

 

Фигура 5.  

С „ДА“  отговарят  50% от животновъдите и само 29% от растениевъдите. 

Смесените стопанства са по-консервативни и едва 15% отговарят с „ДА“. 

Извод: Разнообразяването на земеделските дейности и инвестиции в други 

земеделски сектори не стоят на дневен ред пред преобладаваща част от 
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производителите. Само животновъдите се замислят да разнообразят земеделските си 

дейности.  

На въпрос № 6: Планирате ли да разнообразите земеделската си дейност с 

друга неземеделска дейност (диверсификация)? 

 25% от животновъдите отговарят, че не планират диверсификация с 

неземеделски дейности, а при растениевъдите този процент достига 71%.  Най-малко 

ориентирани към диверсификацията с неземеделски дейности са смесените 

стопанства, от които с „НЕ“ отговарят 92%. С „ДА“ отговарят едва 4 от всички 41 

интервюирани, а с „НЕ“ отговарят средно 62.6% от всички.  

Извод: Смесените стопанства – растениевъдство и животновъдство, считат че 

диверсификацията им е достатъчна и преобладаваща част от тях няма да инвестират в 

неземеделски дейности. Т.е. не бива да се очаква да има много земеделски 

производители, които ще насочат усилията си в инвестиции извън земеделието т.е. 

диверсификация в неземеделски дейности не би следвало да се планира в бюджета в 

новата СМР на МИГ Исперих. 

.  

Фигура 6 

 

На въпрос № 7: Преработвате ли земеделски продукти, които произвеждате или 

други? 

 

Делът на животновъдите, които преработват произвеждана от тях суровина, е 

33%, докато при растениевъдите е едва 23 %, а при смесените стопанства – 29 % 
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Извод: Може да се очаква, че земеделците, произвеждащи животинска 

продукция, ще продължат преработката на произведените от тях продукти, което 

говори, че те ще продължат да ги преработват за задоволяване на нуждите на 

семейството си и малък дял за пазара, но едва ли ще инвестират допълнителни 

средства в преработка. Единични животновъди може да се насочат към инвестиции в 

преработка, но това ще бъде в малки по размер инвестиции. Тези заключения се 

потвърждават и от отговорите на следващия въпрос.  

 

На въпрос № 8: Бихте ли инвестирали в преработка на земеделски продукти и 

производство на готови храни? 

Само 1 от животновъдите, 33% от растениевъдите и 8% от смесените стопанства 

са отговорили с „ДА“  на този въпрос. Средно 22% от анкетираните биха инвестирали в 

преработка на произведените от тях земеделски или други продукти.  

Фигура 7. 

 

Извод: Интересно е, че животновъдите, които преработват собствената си 

продукция, са повече, а тези, които биха инвестирали в преработка, преобладават в 

сектор растениевъдство. Може да се очаква, че инвестиции от рода на малки мандри 

за преработка на мляко, производство на кисело мляко,  производство на сирене и др. 

млечни или месни продукти, мобилни млекомати и др. няма да са много, а ще 

продължи домашната преработка в сивия сектор. Но производителите от сектор 

растениевъдство се замислят да инвестират в преработка на техните продукти и да 

произведат готов продукт за пазара. Планират например преработка на сливи, череши, 

орехи и т.н. 
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На въпрос № 9: Имате ли информация за пазара, на който ще продавате и ползвате 

ли маркетингова информация, за да определите какво ще произвеждате и къде ще 

продавате? 

25% от животновъдите, 29% от растениевъдите и 46% от смесените стопанства 

отговарят, че имат информация за пазари и ползват маркетингова информация, за да 

определят къде и как ще продават произведената от тях продукция.  

Извод: Резултатите показват, че средно около 33,3% от производителите имат 

информация за пазара и ползват маркетингова информация, повече от половината от 

интервюираните над 41,7% отговарят, че нямат информация за пазара и не ползват 

маркетингова информация. Може да се направи извода, че повечето от 

производителите работят на сляпо и произвеждат земеделски продукти, за които 

нямат нито сигурен пазар, нито договори, нито идея къде ще ги продадат и дали 

изобщо ще ги продадат. Поради което те не могат да направят дългосрочно планиране 

и успешен инвестиционен план. Според анализаторите е необходимо в това 

направление да се планират и проведат обучения на земеделските производители – за 

ползване на пазарната и маркетингова информация и другите лостове на пазара. 

Фигура 8. 
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На въпрос № 10: Семейството Ви участва ли във Вашата обща дейност? 

 

 

75% от анкетираните животновъди, 79% от производителите от сектор 

„Растениевъдство“ и 92% от смесените стопанства са отговорили, че семейството им 

участва в общата им производствена дейност. Наемен труд не ползват анкетираните 

животновъди. Наемен труд ползват 42% от растениевъдите и 46% от смесените 

стопанства.  

 

Под въпрос № 10.1. или работите сам/а?       

           

       Фигура 10  

 

10.2. или ползвате наемен труд? 
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Фигура 11 

 

Извод: Стопанствата в района са малки и се управляват като семеен бизнес и 

почти всички разчитат на труда на членовете на семейството си. Но средно около 40% 

от анкетираните наемат и работна ръка извън семейството, т.е. осигуряват 

допълнителна заетост на по-голям брой работници. Това са стопанствата, които 

използват предимно ръчен труд за сезонна работа за прибиране на реколтата. Тези 

които наемат сезонни работници са предимно от сектора производство на плодове и 

зеленчуци. Но те не могат и не осигуряват целогодишна заетост поради липса на 

преработвателни мощности и регулярни целогодишни доходи.  

 

На въпрос № 11: Кое Ви спира да разширявате стопанството и да инвестирате в нови 

производства? 

Има различни отговори, които са групирани по сектори, както следва: 

Растениевъди: 

1. Непоследователна политика и несигурност 

2. Висока цена на земеделската земя 

3. Цена на земята 

4. Финансови средства 

5. Липса на средства 

6. Финанси 

7. Безпаричие 

8. Липса на опит 

9. Цени на продукцията 

10. Възраст – 72 год. 

11. Огромна конкуренция, неяснота в сектора 

12. Цени на продукцията 
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13. Немотия 

14. Финансиране 

15. Липса на пазар 

 

Животновъди: 

1. Финансови средства 

2. Все още няма програма за смяна на оборудването на птицефермата. 

3. Капацитетът на стопанството и невъзможността да се намерят кадри, на които да се 

делегират права и по този начин да се използва времето по-рационално. 

 

Смесени стопанства:  

1. Финансови средства 

2. Възраст 

3. Най-вече средства 

4. Нищо не ме спира 

5. Липсата на оборотни средства, ниска цена на кравето мляко 

6. Неясно бъдеще, няма виждане в държавата какво да стимулира 

7. Голяма бюрокрация 

8. Ниска изкупна цена на продукцията, най-вече на сурово краве мляко 

9. Ще инвестирам в разширяване на стопанството (пчелни кошери) 

Неотговорили на въпрос № 11: 

13 от анкетираните не са отговорили на този въпрос. Това може да се тълкува, че 

те планират да инвестират или нямат ясен отговор защо няма да инвестират.  

При интервюираните от всички сектори преобладава отговорът (40%), че липсата 

на финансов ресурс е основната причина, за да не правят нови инвестиции. На 

следващо място е възрастта, като някои посочват, че са на пределна възраст – 72 год. 

Други важни аргументи са високата цена на земята, която не им позволява да закупят 

собствена земя и да бъдат независими при бъдеща дългосрочна инвестиция, каквито 

са например трайните насаждения. Важно място заемат и отговорите за ниските 

изкупни цени на продукцията и ограничения пазар. Някои от производителите 

осъзнават, че им липсва опит и те се страхуват да инвестират без да познават 

дейността. Бюрокрацията, непоследователна политика и несигурност на държавата, 

неясно бъдеще и липса на подходящи програми като например обновяване на 

материално-техническата база, което е недопустимо по ПРСР, защото е обикновена 

замяна на оборудването.  

Извод: Достъп до финансов ресурс и липсата на средства са основните причини, 

поради които производителите няма да инвестират или разширяват дейността си. Това, 

че някои от тях ограничават инвестиционните си намерения и по възрастови причини, 
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говори че няма приемственост при поколенията и семейството, независимо че в 

община Исперих преобладават стопанствата, ползващи предимно семейна работна 

сила. От анализа в точка 4.5 Работна сила се отбелязва, че намалението на „другата 

семейна сила“ извън собственика и съпругата му в стопанствата в община Исперих за 

периода 2003/2010 г. е 72,3%  много по-голямо намаление в сравнение със средното за 

страната. Това говори, че младото поколение не приема управлението на стопанствата   

на своите родители и напуска родния край.  

На въпрос № 12: Вие бихте ли се занимавали с биологично земеделие? Какво? 

50% от животновъдите отговарят с „ДА“ и 54% от произвеждащите растителна 

продукция също отговарят с „ДА“.  По-скептични са само стопаните от смесените 

стопанства, но 46% от тях също отговарят с „ДА“.  

Извод: От тук също може да се направи заключението, че един от възможните 

приоритети за развитие на района е да се постави акцент на биопроизводството било 

то в животновъдния и/или растениевъдния сектор, защото средно над 55% от 

интервюираните биха прилагали методите на биопроизводство. Основно желанието за 

био производство е свързано и с високата степен на субсидиране и приоритетност в 

ранкинга при оценка и одобрение на проектите по ПРСР 2013-2020, а не защото  

производителите имат  сигурен пазар за продукцията си или са убедени 

биопроизводители и екозащитници.  Въпреки това, ако поемат ангажимент за био 

производство в периода на действие на договорът, е възможно да се намерят 

партньори и пазари, които да убедят производителите, че био производството е 

печелившо и има бъдеще. 

 

Фигура 12 
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В подкрепа на извода, че биопроизводството може да бъде един сигурен 

потенциал за развитие в региона идва и предложението на турския премиер 

Давидоглу, който при последното си посещението в България през декември 2015 г. е 

предложил на премиера на България турски инвеститори да инвестират в района на 

Североизточна България в био земеделие и био животновъдство, като инвеститорите 

се ангажират да изкупуват цялата продукция, за да може населението да се задържи в 

тези райони и да не емигрира в Западна Европа. 

Освен това, както по-горе беше споменато, увеличението на био 

производителите в страната през последните 10 години в сравнение с 2006 г. 

(последната година преди присъединяването на България към ЕС), увеличението на 

операторите в система на контрол през 2015 г. е над двадесет и два пъти, което 

потвърждава тенденцията на увеличение на броят на  биопроизводителите в България 

и площите с култури, отглеждани по метода на биопроизводството. 

 

На въпрос № 13: Бихте ли участвали в организация на производителите или група 

производители? 

Фигура 13 

 

Противно на общоприетото мнение в страната, че нашите производители не 

желаят да се сдружават в организации или групи производители, 50% от 

животновъдите са отговорили, че биха участвали в организация на производители, 54% 

от растениевъдите също отговарят с „ДА“ на въпроса дали биха участвали в 

организация на производителите и 77% от смесените стопанства също са готови да 

участват в организации на производителите. Средно над 60% от всички анкетирани са 

отговорили с „ДА“ на възможността да се включат в такава организация.  
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Извод: Сдружаването на производителите от община Исперих в организации на 

производителите или групи производители е процес, за който голяма част от 

земеделските производители са узрели и биха предприели тази стъпка. 

Регистрирането на една организация или група производители като пилотен успешен 

проект може да послужи като катализатор, за да повярват и да се обединят в 

организации или групи производители малките производители от община Исперих. 

Най-бързо и успешно считаме, че това може да стане при производителите на 

пчелен мед, които могат да се обединят и да продават заедно продукцията си на по-

изгодни цени и на по-добри пазари, като изградят къси вериги на доставка. 

На следващо място, това са производителите на медицински и етерично-

маслени култури и подправки (от групата на уязвимите сектори) от с. Китанчево, които 

още на срещата в началото на месец февруари изразиха желание за регистриране на 

група производители на маточина и подправки. От тук може да се направи изводът, че 

производителите може да се обединят и работят заедно и подмярката 16.4  Подкрепа 

за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на 

доставки. Би следвало да се обсъди от управляващия орган на МИГ Исперих 

включването на тези мерки в СМР за периода 2017-2020. 

 

 

На въпрос № 15. Бихте ли кандидатствали с проекти в МИГ Исперих? 

100% от животновъдите отговарят с „ДА“, 71% от произвеждащите растителна 

продукция отговарят с „ДА“ и 85% от смесените стопанства също отговарят позитивно, 

че биха кандидатствали с проекти в МИГ Исперих. 

 

 

Фигура 14 
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Производителите, които не биха кандидатствали с проекти в МИГ-а, са 

незначителен процент в сравнение с тези, които желаят да разработят проекти и да 

кандидатстват за финансиране за изпълнение на СМР на МИГ Исперих. 

Извод: Резултатите от анкетата показват, че земеделските производители вече 

добре познават дейността и резултатите от работата на МИГ Исперих и вярват, че 

проектите им могат да се реализират с подкрепата на МИГ-а. Затова изразяват желание 

да  разработят и кандидатстват с проекти в МИГ Исперих в новия програмен период. 

Тъй като следващите три въпроса са изключително важни за планиране на 

мерките, бюджета и структурата на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих, са 

представени подробно в табличен вид. 

Таблица 18: Резултати от проведената анкета и  отговори  на въпроси 14, 16,17  

Сектор № 

Въпрос № 14: 

В какво производство или 
дейност бихте инвестирали 

средства и време? 

Въпрос № 16: 

В кой сектор? 

Въпрос № 17: 

В какъв обем 
планирате Вашите 
инвестиции? (лв.) 

Животновъдство 

1 централен млекопровод животновъдство 30 000 

2 
калифорнийски червеи, био 

тор 

животновъдство, 
неземеделски 

дейности 
- 

3 модулна мандра животновъдство - 

4 - 
животновъдство, 
растениевъдство 

30 000 

5 Пчеларство - 30 000 

6 билки, пчеларство 
животновъдство, 
растениевъдство 

70 000 

Растениевъдство 

7 
преработка на орехи и 

лешници 
растениевъдство 150 000 

8 - - - 

9 - - - 

10 - растениевъдство - 

11 - растениевъдство - 

12 - растениевъдство - 

13 - растениевъдство - 

14 зеленчукпроизводство растениевъдство 20 000 
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15 - растениевъдство зависи цена 

16 билки, зеленчуци растениевъдство 40 000 

17 - 
растениевъдство, 
животновъдство 

50 000 

18 - растениевъдство 50 000 

19 Билки растениевъдство 50 000 

20 Не - - 

21 - 

животновъдство, 
растениевъдство, 

неземеделски 
дейности 

Около 250 000 

22 
преработка на собствена 

продукция 

животновъдство, 
растениевъдство, 

неземеделски 
дейности 

150 000 

23 Растениевъдство растениевъдство 20 000 

24 - растениевъдство 30 000 

25 - растениевъдство - 

26 Не - - 

27 - - - 

28 преработка на сливи 
растениевъдство, 

неземеделски 
дейности 

260 000 

29 - растениевъдство 50 000 

Смесени 

30 - растениевъдство 60 000 

31 техника и инвентар животновъдство 100 000 

32 - 
животновъдство, 
растениевъдство 

60 000 

33 Пчеларство - - 

34 - животновъдство около 500 000 

35 
развитие на пчеларство и 
зеленчукопроизводство 

растениевъдство, 
животновъдство 

100 000 

36 - 
растениевъдство, 
животновъдство 

100 000 

Непопълнени 
37 - - - 

38 - - - 
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39 Лешници растениевъдство 30 000 

40 - - - 

41 - животновъдство - 

Заявена обща инвестиционна стойност според намеренията на потенциални 
бенефициенти  на МИГ Исперих за периода 2017-2022 

2 200 000 лева 

 

От сектор животновъдство 4 - ма интервюирани са заявили инвестиционни 

намерения за  проекти общо  за 160 000 лева., което предполага общо около 80 000 

евро. Животновъдите  планират средна стойност на инвестиционен проект в размер на 

30 000 лв.  или  около 15 000 евро. В тези  проекти субсидията може да се оразмери 

средно по около 15 000 лева за проект Общо за всички проекти заявени от 

анкетираните   животновъди може да се планира около 40 000 евро бюджет. 

От сектор растениевъдство са заявени инвестиционни намерения за 12 проекта 

за около 1 120 000 лв., като преобладават намеренията за изграждане на 

преработвателни мощности за сливи, орехи и билки. Производителите вярват, че ако 

затворят цикъла и получат възможност за производство на крайни, готови за 

консумация продукти, шансовете им за повишаване на конкурентоспособността се 

увеличават.  Преобладават намеренията на производителите със среден размер на 

инвестициите около 50 000  лв. или около 25 000 евро. Това предполага субсидия 

средно в размер на около 25 000 лева за проект. Но 4 от  анкетираните биха искали да 

инвестират в преработка и то с инвестиционни стойности  между 80 000 евро  и 130 000 

евро, каквито  възможности дава Подмярка 4.2. Позитивно е, че всички заявени 

инвестиционни намерения са за реални инвестиции и не целят максималната стойност 

по  подмярка 4.2, така както е заложена в ПРСР 2013-2020, каквито тенденции се 

забелязаха в някои подадени проекти при първия прием (прозорец) през 2015г. по 

Националната  ПРСР (2014-2020) 

 Заявените в анкетата инвестиционни намерения в случай, че се реализират ще 

създадат нова заетост в общината пряко в първичното производство  и преработката на 

земеделски продукти в рамките на 250 - 350 работни места, а индиректно  със свързани 

производства за опаковки, анализи, реклама, търговски дейности и складово 

съхранение  още 30 % допълнително нови работни места.  Ако плановете на общината 

за развитие на културния туризъм се реализират и се изработи концепция за 

предлагане на продукти, сувенири, храни и напитки от местни суровини броят на 

новооткритите работни места с реализацията на тези инвестиционни проекти  може да 

се увеличи до 500. 

От смесените стопанства, интервюираните потенциални бенефициенти  заявяват 

инвестиционни намерения за около 920 000 лв., като при тях преобладават 

инвестициите, свързани с животновъдството и то предимно в сектора на 
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млекопроизводство и преработка и пчелни стопанства. Преобладават проектите със 

средна инвестиционна стойност около 55 - 60 000 евро или около 30 000 евро субсидия 

за проект. Само единични проекти, свързани отново с инвестиции в животновъдния 

сектор и за преработка на суровини  са в размер над 260 000 евро инвестиционна 

стойност или около 130 000 евро субсидия при интензитет на помощта 50 %. Тези  

големи проекти, трудно биха се финансирали от ограничения бюджет на СМР на МИГ 

Исперих. 

Заявените общо инвестиционни намерения от интервюираните 41 участници са 

на обща стойност от около 2 200 000 лв. Ако се отнесат чисто математически тези 

инвестиционни намерения към общия брой на регистрираните земеделски 

производители, може да се очакват около 20 пъти повече инвестиционни намерения. 

Експертите обаче считат, че преобладаваща част от активните земеделски 

производители и предприемачи са се включили в срещите и анкетата на МИГ Исперих 

за подготовка на СМР и са изразили обективно своите инвестиционни намерения. 

По експертна оценка кандидатите с проекти от община Исперих може да бъдат с 

около 25-30 % повече от заявените анкетирани членове на общността. 

Предвид високата инвестиционна стойност на заявените проекти от 

потенциалните бенефициенти, може да се направи извода, че бюджетът на СМР на 

МИГ Исперих за периода 2017-2022, няма да бъде достатъчен, за да финансира всички 

инвестиционни намерения, поради което следва да се разработят обективни критерии 

позволяващи приоритетните сектори, носещи добавена стойност и разкриващи нови 

работни места да получат предимство в ранкинга при оценка на проектите. 

Проведената анкета потвърждава заявеното и в срещите желание на 

земеделските производители в община Исперих за инвестиции, както в първично 

производство, така и в преработка на земеделски култури. При  осигуряване на 

финансов ресурс инвестициите се насочват главно към повишаване на 

конкурентоспособността на стопанствата. Инвестициите са свързани главно с 

оптимизиране на производството, внедряване на нови технологии, диверсификация на 

дейностите, нови продукти и нови пазари.  

Заключенията и препоръките изготвени въз основа на анализ на отговорите на 

анкетираните производители  са представени  в следваща глава. 

На въпрос № 18:  Желаете ли да участвате в други събития за подготовка на 

Стратегията? 

          100% от животновъдите са отговорили с „ДА“ на този въпрос. 71% от 

растениевъдите и 57% от смесените стопанства също желаят да участват и в други 

събития за подготовка на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих. Повече от 

половината от анкетираните заявяват  интерес да участват конкретно в други 
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срещи или семинари“, организирани от МИГ Исперих. Над 31% от интервюираните от 

всички сектори желаят да участват в „срещи за съгласуване и консултиране на новата 

Стратегия на МИГ Исперих“. 

Извод: Резултатите от анкетата показват, че производителите имат доверие на 

МИГ Исперих и разчитат на нея. Желаят активно да се включат в обсъждането на 

Стратегията за местно развитие и да участват в определяне на политиката за развитие 

на общината. Това доказва, че МИГ Исперих е успяла да се наложи като институция, 

пряко свързана с решаване на икономическите и социални проблеми на общността и 

населението й вярва и разчита на нейната подкрепа. 

Фигура 15 

 

5. Анализ на потенциала за развитие на първично производство и преработка на 

плодове и зеленчуци, гъби, охлюви, водорасли, лечебни и ароматни растения и 

др.  

Диверсификацията на икономиката в условията на силната конкуренция на 

отворения европейски пазар зависи от волята и желанието не само на индивидуалните 

инвеститори, но и на усилията на цялата местна общност, публично-частни 

партньорства, местните власти и ръководствата на политическите партии и 

неправителствените организации в района.   

От анализа на проведените проучвания през последните години и проучването, 

направено във връзка с този доклад, се налагат следните изводи: 

 В района има потенциал за развитие на първично производство и преработка на 

плодове и зеленчуци. Факт е наличният консервен комбинат, който е построен, 

работил и замразявал продукция по времето на социализма. За съжаление 

наличните мощности са изключително енергоемки и за сегашната цена на 

енергийните ресурси е икономически неизгодно да работят. Освен това, 

студоносителите за хладилните съоръжения са остарели и изискват много 

големи инвестиции и скъпа поддръжка. За препоръчване е базата на 

хладилника да се преустрои за работа на фреон и на камери с по-малки обеми, 
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за да се прилага гъвкавост при използването им за различни продукти, 

изискващи различен температурен режим и наемане от различни 

производители и преработватели.  

 Необходимо да се направи анализ за енергийната ефективност на 

производството и да се избере иновативно решение за захранване на 

хладилните агрегати от слънчеви панели или фотоволтаични системи,  

използвайки големите площи на покривните конструкции на хладилника. Тази 

идея е предложена и от собственика на хладилника и консервното предприятие 

– Орхан Мусов. Така възобновяемите енергийни източници ще намалят цената 

на енергийните ресурси и себестойността на продукцията и ще повишат 

конкурентоспособността на предприятието, а в случай че се ползва под наем и 

на клиентите на хладилника и базата. 

 За да се възстанови производството на лютеница, доматено пюре, сливов мус 

или сладка в консервното предприятие, е необходимо да има достатъчно 

количество суровина. Сливите, които се произвеждат в района, са 3200 дка и 

могат да се използват за замразяване или производство на сливов мус. За целта 

следва да се направят договори с потенциални клиенти от Европа, където 

търсенето на сливов мус е най-голямо. Може да се приложи асептичното 

съхранение, но трябва предварително да се договорят пазарите и след това да 

се направят инвестициите. 

  Препоръчително е да си приложи подхода за обединение на производителите 

на сливи и плодове в групи производители или организации на 

производителите, които да работят под ръководството на един маркетингов 

специалист или в партньорство с преработвател за реализация на продукцията. 

В противен случай ще продължи  изкупуването на сливите на безценица за 

ракия, а това намалява конкурентоспособността на собствениците на сливови 

градини. 

 Диверсификация на производствата от сливови продукти може да доведе до 

повишаване на доходността от произвежданите сливи, като  се направи сушилня 

с не много голям капацитет, тъй като в последните години има завишен интерес 

и търсене на сушени плодове и в частност сливи в Европа. На българския пазар в 

момента има сушени сливи дори с произход от САЩ и Полша, които при добра 

организация и не много голям обем инвестиции може да се произвеждат в 

района на Исперих с добра добавена стойност. Собствениците на сливови 

градини е препоръчително да станат и акционери в преработвателно 

предприятие за сушене или консервиране на плодове. 

 Предвид обявената от правителството политика за приоритет на производството 

на плодове и зеленчуци през новия програмен период има потенциал да се 

увеличи обема на  производството на зеленчуци, като препоръката на 

експертите е инвеститорите да се насочат към оранжерийно производство на 

зеленчуци, като се използват полиетиленови оранжерии, които са по-евтини в 
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сравнение със стъклените и поликарбонатните. В оранжериите може да се 

контролира производството, напояването и цъфтежа на зеленчуците. Тъй като 

производството е по-интензивно и доходността е по-висока от полското 

производство. При оранжерийното производство субсидията е три пъти по-

висока на дка, отколкото при полското производство. По-големите фермери, 

отглеждащи зърнени и технически култури, които разполагат с по-голям 

финансов ресурс, в случай, че  инвестират в  оранжерийно производство ще 

постигнат конкурентни резултати. За изготвянето на проектите и за подготовка 

на специализиран местен персонал за работа в оранжериите – в първичното 

производство, а в последствие и при сортиране и заготовка на продукцията за 

пазара ще е необходимо да се привлече  консултантска помощ поради липса на 

опит и местни специалисти.  

 Резерв, който до сега не е използван достатъчно и на който следва да се обърне 

по-сериозно внимание, е производството на биопродукти, които също са в 

приоритетите на настоящото правителство и новия програмен период до края 

на 2020 г. Био производството на плодове, зеленчуци, лозя и черупкови 

плодове, етерично-маслени култури и подправки  е възможно да се организира 

в района на община Исперих , тъй като няма сериозни замърсители на околната 

среда. До момента по метода на биопроизводство работят само 20 

производители, но потенциалът на района е много по-голям за  4 – 5 пъти 

повече производители. 

 Био производството на мляко и млечни продукти също е с потенциал за 

увеличение и развитие в района, особено за стадата от кози и биволи, при които 

отглеждането по биологичен метод е по-лесно, а крайните продукти от 

биволското и козе мляко са по-търсени на пазара не само в България, но също  и 

във Франция, Австрия, Дания, Европа и Азия 

 Намалението на безработицата и увеличение на заетостта в община Исперих 

може  да се постигне, ако се увеличи броят на стопанствата, отглеждащи 

плодове и зеленчуци, и размерът на площите, заети с плодове и зеленчуци. 

Допълнителни работни места биха се открили, ако плодовете и зеленчуците 

допълнително се преработват в крайни готови за консумация продукти, които 

могат да се категоризират като Slow Food. Например: сушени сливи или сушени 

сливи с орехова ядка вътре, или рачел от тиква, от сливи, сливов мус или сладко. 

Всички тези дейности могат бързо да създадат постоянни, а не сезонни работни 

места и да намалят безработицата в района с няколко пункта. 

 За реализацията на плодовете и зеленчуците от особена важност е 

следберитбената им обработка – сортиране, калибриране, охлаждане, 

пакетиране и съхранение. За да отговорят на изискванията на пазара е 

целесъобразно да се изгради логистична база или така наречените пазари на 

производителите, в които да има изградена хладилна складова база и 

оборудване на сортиране, опаковане, охлаждане и съхранение на продукцията, 
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съгласно изискванията на НАССР и Globalgap стандартите, за да може 

продукцията да се предлага, както в супермаркетните вериги в България, така и 

за износ в ЕС и Америка. 

 В района вече са създадени 465 дка орехови насаждения, като увеличението им 

в сравнение с 2012 г. (250 дка) е почти два пъти. Част от тях се отглеждат по 

биологичен метод и като встъпят в плододаване ще са преминали преходния 

период, което ще позволи на стопаните да ги продават като био орехи. Голяма 

част от насажденията са млади, все още не са встъпили в плододаване, но се 

очаква през следващите 5-6 години след встъпването им в плододаване да се 

добиват големи количества орехови ядки в района. Сега е времето да започне 

подготовката за инвестиции за автоматизираната им обработка, за да се 

подобри качеството и увеличи добива на готовия продукт. По време на 

интервютата с производителите се изразиха идеи в района да се направи малък 

цех или да се закупи оборудване – техника за чупене, чистене, сушене и 

пакетиране на ореховите ядки и да се инсталира в подходящи помещения. Ако 

се подбере подходяща техника за сушене, тя би могла да се използва и за 

сушене на някои други плодове и зеленчуци, което ще добави стойност към 

продуктите, ще повиши тяхната трайност и ще разкрие възможности за 

допълнителни целогодишни пазари.  

 Недостигът на вода в района затруднява провеждането на всички 

агротехнически мероприятия при отглеждането на трайните насаждения и 

зеленчуците, което е една от причините в района да не се отглеждат по-големи 

площи с тези култури. Поради това е уместно да се приложат иновативните 

методи за събиране и съхранение на дъждовна и снежна вода в специално 

изработени резервоари с различен обем, които могат да се ползват за 

напояване при отглеждането на плодове и зеленчуци в сухите сезони. Такива 

резервоари могат да се монтират на подходящи места и са допустими за 

финансиране по ПРСР. Има различни разработки, както вкопани в земята, така и 

монтирани като басейни над земята, които имат гумено покритие отвътре и 

гаранция за експлоатация между 30 и 50 години.  Успоредно с изграждането на 

резервоарите следва да се разработи напоителна мрежа, конкретно за всяко 

насаждение или оранжерия, като водата в зависимост от терена ще се усвоява 

капково или гравитачно или чрез дъждуване. 

Ако този иновативен за България метод се приложи успешно - пилотно в 1-2 

стопанства в общината, това може да доведе до разнообразяване и повишаване 

на добивите на  отглежданите в района култури. 

 Производството на микроводорасли от рода на спирулината, които могат да се 

използват за пречистване на въздуха и водата и за производство на спирулина и 

др. видове полезни микроводорасли, са с потенциал за развитие в района на 

община Исперих, защото има подходящ инвеститор, а има и опит от предходни 

години преди преходния период. Инвестицията, обаче се нуждае от 
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прецизиране, тъй като размерът ѝ е голям и вероятно трябва да се реализира на 

няколко етапа. 

 В района има специализация и опит в производството на лечебни и ароматни 

растения, подправки и др. като например лавандула, чубрица, маточина. В село 

Китанчево има потенциал за изграждане на група производители или 

организация на производителите, отглеждащи повече от 800 дка маточина и 

чубрица, които реализират без проблеми изсушените продукти  по договор, но 

като суровина. Ако се обединят в група производители или регистрират 

организация на производителите, това ще повиши тяхната 

конкурентоспособност. Ще им даде възможност да търсят нови алтернативни  

пазари, да направят инвестиции както в техника за обработка и прибиране на 

маточината, така и за обработката ѝ след прибиране и продажбата ѝ  като чай 

или като суровина за фармацията при по-висока степен на готовност и по-добра 

цена. Това ще допринесе за увеличаване на заетостта и създаване на нови 

работни места в общността. Отглеждането на маточина, чубрица и други 

медицински растения и подправки е с голям потенциал за развитие в общината. 

Ако по-голям брой хора се насочат към това производство и то по метода на био 

производство, може значително да се намали процента на безработните, да се 

повиши дохода и жизненото равнище на населението в района. 

 За по-висока степен на готовност на билките, медицинските растения и 

подправките може да се направи малко производство за пакетиране на чайове 

и подправки, което не изисква големи инвестиции. Има потенциал и за 

изграждане на малка дистилерия за извличане на етерични масла. Всички тези 

продукти могат да се обвържат с предлагане на местния туристически пазар, 

който по плановете на общината ще се развива интензивно през следващите 

години. 

 В района има 80 стопанства, които отглеждат пчели. Въпреки че броят им  

намалява в сравнение с 2012 г., когато са били 107, през последните 2 години 

техният брой плавно започва да расте, а анализът показва, че за голям брой от 

стопанствата това е или единствен доход на семейството, или осигурява повече 

от 30 – 50% от доходите в семейството. Това показва, че пчеларството е дейност 

с потенциал за развитие в общината и при правилно проведена политика може 

да доведе до значително повишение на доходите на голяма част от 

населението. Инвестициите могат да се направят чрез проекти по ПРСР, но по-

бързо и лесно разрастването на малките стопанства може да стане по 

Националната пчеларска програма, а след това, като се разраснат, могат да 

кандидатстват по ПРСР 2014-2020. В СМР на МИГ Исперих може да залегнат 

критериите за подпомагане на по-малките пчелни стопанства, а не само на 

големите с над 150 кошера, каквото е изискването в Националната ПРСР 2014-

2020. 
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 Изграждането на група производители е подходящо за общинския център 

Исперих или селата Йонково, или Райново, където има най-много пчелни 

стопанства. Там е удачно да се изгради малък цех за разфасоване на пчелен 

мед, който ще ползва почти всички производители на пчелен мед от района  и 

ще им открие перспективи за повишаване на конкурентоспособността и 

диверсификацията на произвежданите пчелни продукти. При реализация на 

меда чрез  къса верига на доставка може да се очаква увеличение  на дохода на 

пчеларите с 20-30%  

 Удачно е пчеларите да се насърчават чрез подпомагане по подмярка 4.1  да 

произвеждат и пчелен прашец, пчелно млечице и прополис, които са 

атрактивни продукти за туристите. Восъкът от пчелините може да се използваза 

за диверсификация на производствата и да служи за направа на сувенирни 

свещи. 

 Търсенето на  решение за оползотворяване на отпадните или вторични продукти 

от основните производства, трябва да решат проблемите със затваряне на 

цикъла и оползотворяване на отпадъците. Например при увеличеното 

производство на тикви за семе е възможно тиквите да се използват за 

производство на фуражи за кравите, което значително ще повиши млеконадоят. 

Така ще се реализират безотпадни технологии, но ще се повиши добива  и ще се  

понижи себестойността на млякото. 

 Изграждането на слънчеви панели на покривните конструкции на 

животновъдните ферми или производствените предприятия ще намалят 

производствените разходи, ще повишат ефективността и така ще повишат и 

конкурентоспособността на стопанствата. 

 За постигане на конкурентоспособна икономика в района на община Исперих 

следва да се изградят преработвателни мощности, където да се  да произвеждат 

готови или полуготови за консумация продукти, които са атрактивни за местния 

туристически поток. Тези продукти,  произведени предимно от  местни суровини 

е удачно  да се предлагат  и на туристите на близките Черноморски курорти, 

където туристическият поток е много по-голям, а транспортните разходи са 

незначителни.  

 

Развитието на нови икономически дейности и разнообразяване на икономиката 

зависи не само от предприемачите и от земеделските производители, но и от усилията  

на цялата общност, от регионалните и местни политики, от капацитета на местна 

администрация  на територията на МИГ Исперих.  

За да се възродят или развият като нови дейности в общината биологичното 

производство, плодо - и зеленчукопроизводството, различните форми на консервиране 
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на плодове и зеленчуци, разширяване на пчелините и създаване на нови пчелни 

стопанства е необходимо: 

- разработване на алтернативни методи за напояване, които биха били възможни 

само с подкрепата на общинските власти и бързо одобрение на проектите, 

съгласуване с басейнова дирекция и разрешения за строеж, там където е 

необходимо; 

- осигуряване на консултантска и образователна помощ за подготовка на 

проектите, обучение на кадрите и специалистите, например за: 

-  отглеждане по биологичен метод на плодове, зеленчуци, животни;  

- изграждане и експлоатация на оранжерии за производство на 

зеленчуци; 

- обслужване и отглеждане на пчелните семейства; 

- борба с вредителите и болестите при трайните насаждения, при 

зеленчуците, при черупковите плодове и т.н.  

- намиране на нови и перспективни пазари, ползване на маркетингова 

информация и дигиталните технологии за продажба чрез къси вериги на 

доставка; 

- изграждане на преработвателни предприятия, които се нуждаят както от 

работници със съответната компетентност, така и от специалисти и 

ръководители със съответното образование и специализация за управление на 

технологичните процеси, маркетинга, лабораторните анализи, пласмента и 

доставката на достатъчно по количество и качествени суровини ; 

Социално-икономическият анализ на територията на МИГ Исперих, намаляване 

на младите хора, заети в стопанствата, миграцията и обезлюдяването на селата 

доказват потребност от създаване на нови привлекателни работни места като 

предпоставка за задържането на младото поколение в активна възраст на територията 

на общината, което ще доведе до промяна на жизненото равнище на населението 

както в града, така и в селата.  Предвид недостигът на средства и свободен финансов 

ресурс в земеделските стопанства и преработвателни предприятия от община Исперих, 

може да се  заключи, че за да реализират инвестиционните си намерения 

предприемачите от района, е целесъобразно и подходящо да се приложи мярка 4 (М 

04) от ПРСР 2014-2020 – Инвестиции в материални активи с  двете  подмерки :  4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“и 4.2. „Инвестиции в преработка / маркетинг 

на селскостопански продукти“ 
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5.1. Целесъобразност от включване в Стратегията на подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ и определяне на рамката и бюджета по години, допустимост 

и приоритети; 

От направените анализи на ситуацията в община Исперих, възможностите, които  

предоставя подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 и 

заявеният в анкетите инвестиционен интерес от земеделските  производители, може 

да се направят следните заключения:  

Целесъобразно, полезно и ефективно ще бъде в СМР на община Исперих да се 

включи подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, като се даде приоритет на 

по-слабо развитите напоследък в общината, но трудоемки сектори, изискващи по-

голяма заетост и специализирана подготовка на работната ръка. Това са секторите за 

производство на плодове, етерично-маслени и лечебни култури, ядки, семена за 

човешка консумация, чиито производни предполагат добавяне на стойност към местно 

произведените суровини и довеждането им до готови за потребление крайни 

продукти.  

Данните от анализа показват, че с най-добър потенциал за конкурентно 

развитие в областта на животновъдството са стопанствата, произвеждащи мляко от 

биволи, кози и на трето място от крави. Поради това следва да се даде  приоритет при 

ранкиране на проекти в тези сектори. Добър потенциал за конкурентно развитие в 

областта на животновъдството и млекопроизводството са млечните кравеферми от 

трета категория, които няма да успеят да преминат в друга категория, но могат  да се 

пренасочат  към производство на месо. За целта ще бъде необходимо поетапно да се 

направи подмяна на породите млечни животни,които  се отглеждат в стопанствата с 

месодайни породи  

Препоръчителна е подкрепа и за пчеларския сектор, тъй като пчеларската 

дейност изисква сравнително малък финансов ресурс при инвестиране за стартиращи 

млади стопани без постоянни доходи; от друга страна дейността на пчелите за 

опрашване е ключова предпоставка за развитието на земеделските сектори в 

общината; от трета – производството на изделия от пчелни продукти създава 

допълнителни възможности за производство на нови продукти като свещи от восъка, 

сапуни, шампоани, козметика  и други продукти на основата на пчелен мед, восък, 

пчелен прашец и т.н., които са атрактивни и бързооборотни при развит туристически 

сектор, каквито са плановете на общината. 

Като основен приоритет следва да се постави акцент върху производството на 

биологично сертифицирани суровини и там да се насочат достатъчно средствата за 

инвестиции, тъй като районът е изключително чист и природните дадености на 

общината и територията дават добри предпоставки за успешно развитие на 

биопроизводството.  
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Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

Допустими за подпомагане бенефициенти: 

Земеделски стопанства с дейности в уязвимите сектори производство на 

плодове, етерично-маслени и лечебни култури, ядки и семена за човешка консумация, 

пчеларство, животновъдни стопанства, произвеждащи мляко от биволи, кози и крави,   

месно говедовъдство и птицевъдство без ограничение на икономическите единици. 

Местната инициативна група може да даде приоритет  на: 

- Производството на плодове, етерично-маслени и лечебни растения, сухи фрукти 

– орехи, лешници, бадеми и семена за човешка консумация, пчеларство, 

животновъдство за мляко/месо.   

-  за съществуващи стопанства, а за новосъздадени  

- Стопанства, сертифицирани за биологична продукция  

- Стопанства в преход към производство на биологична продукция ; 

- Стопанства на млади фермери ; 

- Колективни инвестиции на няколко стопани ; 

- Проекти, доказващи подобряване на енергийната ефективност на стопанството 

(без да се включва земеделската техника); 

- Проекти, свързани с опазване на околната среда ; 

- Проекти свързани с напояване ; 

- Доказана връзка с развитието на местния туризъм . 

Допустими инвестиции  

- Специфична за секторите техника, машини и оборудване, получаване на 

топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности в 

стопанството, подобряване на енергийната ефективност (след доклад за 

енергийна ефективност),  предварителна заготовка на суровините на 

стопанствата за пазара  (чупене на черупкови плодове, сортиране, калибриране, 

опаковане, охлаждане, съхранение, изваждане  на меда, пчелния прашец  и т.н.)  

- Ремонт и строително-ремонтни дейности в ограничен размер, например за 

подготовка на помещения за съответствие с хигиенните изисквания и Закона за 

храните; 

- Постигане на съответствие в стопанствата с изискванията на Наредба 26/2010 за 

директни продажби; 

- Създаване на нови трайни насаждения и оранжерии; 

- Закупуване на пчелни кошери, майки и пчеларски инвентар; 

-     Резервоари и съоръжения за  събиране на дъждовна и снежна вода, поливна 

техника и системи за напояване; 

- Не се подпомага закупуването на хладилни камиони и леки МПС.  
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Размер и интензитет на подпомагането 

- Размерът на подпомагането по подмярката е между  5 000 и 50 000 евро; 

- Интензитетът на подпомагането е до 60% за млади фермери и колективни 

инвестиции; за всички останали 50% от общата инвестиционна стойност на 

проекта. 

Други изисквания за подпомагане 

За всички останали условия и параметри на подкрепата се спазват правилата на 

Подмярка 4.1 от Националната ПРСР 2014-2020. 

По предварителни разчети подкрепените земеделски стопанства по мярка 4.1 

могат да  достигнат до максимум 20 земеделски стопанства, като средната стойност на 

субсидията е изчислена на около 35 000 – 40 000 лева. Общата инвестиционна стойност 

на проектите, които могат да се подкрепят са в размер около 700 000 – 800 000 лева. 

Като първата година 2017 е препоръчително да се договорят 80 % от общия бюджет по 

мярка 4.1, за да може в случай на забава при изпълнение на проектите да се 

предприемат действия за наддоговориране. 

Минималният размер на инвестициите може да бъде 5000 евро, а 

максималният 50 000 евро. 

 

 

5.2. Целесъобразност от включване в Стратегията на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка 

/ маркетинг на селскостопански продукти“, включително бюджет и неговото разпределение 

по години, условия за допустимост и др.; 

 

От изводите и заключенията, направени в доклада и всички предшестващи 

доклади, анкети и проучвания, може да се заключи, че в района има потенциал за 

развитие освен на първично производство и на преработка на произведените местни 

земеделски продукти, които след допълнителна преработка биха донесли по-висока 

добавена стойност в общността и разкриването на нови работни места. Част от 

наличните стари преработвателни мощности на територията на община Исперих са 

изключително енергоемки, неефективни и икономически неизгодни, поради което не 

се използват и са неприложими в днешните условия. Това е причината 

предприемачите да насочват своето внимание към нови модерни решения и 

икономически ефективни инвестиции, което заявяват и в анкетите за бъдещите си 

инвестиционни намерения през новия програмен период, както за проекти в СМР на 

МИГ Исперих, така и  при участието си в Националната програма ( ПРСР 2014-2020). 

В проучването, направено в началото на месец февруари 2016 г. – от 

анкетираните 41 предприемачи от района са заявени намерения за инвестиции в 

преработка на земеделска продукция в размер на около 600 000 лева (виж табл.18), 

което можем да приемем за потвърждение на направените заключения, че 
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включването на Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти в Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих е целесъобразно. 

 

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Допустимите за подпомагане бенефициенти са с дейности в преработката на 

местно произведени земеделски и горски суровини  

Местната инициативна група може да даде приоритет  на: 

- Преработката на суровини от приоритетните сектори плодове, етерично-

маслени и лечебни растения, гъби, ядки и семена за човешка консумация, 

пчеларство; 

- Преработката на биологична продукция със сертификат ; 

- Преработката на биологична продукция в преход без сертификат ; 

- Колективни инвестиции на няколко стопани ; 

- Проекти, доказващи подобряване на енергийната ефективност,  с доклад от 

лицензирана фирма; 

- Производство на нови и традиционни продукти с доказана връзка с развитието 

на местния туризъм . 

- Производства осигуряващи оползотворяване на вторични или отпадни продукти 

от други производства ; 

Допустими инвестиции:  

- Ремонт, реконструкция  и строителство на сгради, необходими за инсталиране 

на производствени мощности; 

- Специфична техника, машини и оборудване за преработка на местни суровини 

от селското и горското стопанство; 

- Недопустимо е подпомагането на проекти с единствена инвестиция закупуване 

на хладилни камиони и МПС. 

  

Размер и интензитет на подпомагането: 

- Размерът на подпомагането по подмярката е между  15 000 и 100 000 евро; 

- Интензитетът на подпомагането е до 60% за млади фермери и колективни  

инвестиции; 

- За всички останали, след обосновка, може да варира между 40-50% от общата 

инвестиционна стойност на проекта. 

Други изисквания за подпомагане 
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За всички останали условия и параметри на подкрепата се спазват правилата на 

подмярка  4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от 

Националната ПРСР 2014-2020. 

По предварителни разчети може да се очаква, че подкрепените по М 4.2 обекти 

за преработка на местни земеделски суровини от приоритетните сектори ще достигнат 

до максимум 4 кандидати при среден размер на субсидията около 85 000 лева, 

съществуващи и нови предприятия в подсекторите преработка на плодове, преработка 

на етерично-маслени култури, преработка на ядки и семена, преработка на мед и 

пчелни продукти, преработка на мляко. 

Бюджетът по подмярка 4.2 може да бъде в рамките на 250 000 евро или да се 

одобрят проекти в размер на инвестиционната стойност около 500 000 лева.  

Препоръчително е 50% от бюджета да се договори още първата година и 50% през 

втората година, за да има време да се подготвят, разработят и реализират проектите. 

Минималният размер на допустимите  инвестиции  следва да бъде 15 000 евро, а 

максималният 100 000 евро. 

 

5.3. Целесъобразност от включване в стратегията на мярка 16 „Сътрудничество“ или други 

мерки за насърчаване на хоризонталното и вертикално коопериране на местните 

производители.  

 

Мярка 16 „Сътрудничество“ или други мерки за насърчаване на хоризонталното и 

вертикално коопериране на местните производители.  

Подкрепата по мярката се предоставя за насърчаване на различни видове 

хоризонтално и вертикално сътрудничество в селскостопанския сектор, хранителната 

верига и горското стопанство. Включените за подкрепа дейности са важни за 

повишаване на селскостопанската производителност, биоразнообразието, 

интегрираната верига на доставки, качеството и безопасността на храните. Чрез 

мярката се подкрепят и дейности, свързани с разработването на нови продукти, 

практики и технологии с подпомагане на редовното и устойчиво снабдяване с храна, 

фуражи и биоматериали. Мярката допринася в най-голяма степен за засилване и 

укрепване на връзките между земеделското производство и изследователската 

дейност.  

Целта на мярката е да се подкрепи прилагането на интерактивни иновационни 

модели за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за 

селскостопанска производителност и устойчивост, да се насърчи сътрудничеството за 

разработване на нови продукти, практики, процеси и технологии и да се стимулира 

развитието на къси вериги на доставки, подкрепа на местните пазари и местните 

хранителни вериги. Мярката в Националната програма ПРСР (2014-2020) ще се прилага 

със следните подмерки: 
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Подмярка 16.1. Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ.  

Подмярка 16.2. Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и 

технологии 

Подмярка 16.4. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във 

веригата на доставки. 

 

Въз основа на направените проучвания и анализи предвид затрудненията, които 

производителите от община Исперих срещат при реализацията на продукцията си, 

целесъобразно и приложимо е включването в Стратегията за местно развитие на МИГ 

Исперих само на подмярка 16.4 Подкрепа за хоризонтално и вертикално 

сътрудничество между участниците във веригата на доставки.   

Подмярката  ще подпомогне хоризонталното и вертикално сътрудничество 

между участниците във веригата на доставки за изграждане и развитие на къси вериги 

на доставки и местни пазари и за дейности на местно равнище за популяризиране, 

развитие на късите вериги на доставки и местните пазари. Предвид плановете за 

развитие на местния туризъм и свързаните с него производства за нови продукти и 

технологии, хоризонталното и вертикално сътрудничество за реализация на 

продукцията  ще бъде полезно за цялата общност. 

Допустимите за подпомагане бенефициенти са организации, съставени от 

земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които 

извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в 

обхвата на конкретен местен пазар. Организациите могат да бъдат юридически лица по 

Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите, които 

осъществяват хоризонтално и вертикално сътрудничество за изграждането и 

развитието  на къси вериги на доставки или за изграждане и развитие на  местен пазар.  

Подпомагат се организации, които изпълняват колективни проекти, и се 

определят за нуждите на подмярката като: 

·      Обединение за къса верига на доставки или 

·      Обединение за местен пазар.  

Местната инициативна група може да даде приоритет  на: 

- Обединения от юридически лица, земеделски стопани и/или търговци на 

дребно, произвеждащи и обединени за реализация на продукти от 

приоритетните за общината сектори плодове, етерично-маслени и лечебни 

растения, ядки и семена за човешка консумация, пчелни продукти и техните 

производни; 

- Продажбата на биологична продукция със сертификат (15 т.); 
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- Продажбата  на продукти, резултат от колективни инвестиции на няколко 

стопани (20 т.); 

- Пазар или къса верига на доставка на нови и традиционни продукти с доказана 

връзка с развитието на местния туризъм (10 т.). 

 

Допустими разходи  

- Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество; 

- Разходи за популяризиране  за  обединение за къса верига на доставки или 

обединение за местен пазар – допустими за  фаза на изпълнение; 

- Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително 

разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план.  

Размер на подпомагането 

Бенефициентите по подмярката получават безвъзмездна помощ, която се отпуска 

под формата на стандартни разходи с размер на сумата  по дейности: 

-  Проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество – 2 000 евро на 

година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен 

пазар; 

-  Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 15 000 евро на година за 

обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар – 

допустими само за втора фаза на изпълнение; 

- Преки разходи за изпълнение на проект за сътрудничество, включително 

разходи за инвестиции – съгласно представен инвестиционен план – до 20 000 

евро.  

Други изисквания за подпомагане 

За всички останали условия и параметри на подкрепата се спазват правилата на 

подмярка  16. 4 Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки от Националната ПРСР 2014-2020. 

Бюджетът за тази мярка може да се ограничи в рамките на 75 000 евро за целият 

период на СМР на МИГ Исперих. 
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6. Анализ на ресурсоемкостта, енергийната ефективност, оползотворяване на 

отпадъците, съгласно принципите на кръговата икономика. 

Управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община 

Исперих се извършва в съответствие с НАРЕДБА №25 на общинската Администрация.  

Наредбата урежда правата и задълженията на местната власт, физическите  и 

юридическите лица във връзка с изхвърлянето, събирането (включително и 

разделното) транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на 

битови и строителни отпадъци, опасни битови отпадъци и др., масово разпространени 

отпадъци на територията на Община Исперих. 

Тази наредба се прилага за: битови отпадъци, опасни отпадъци, генерирани от 

бита, строителни отпадъци, биоразградими отпадъци, масово разпространени 

отпадъци, включващи отпадъци от опаковки (Ооп), излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 

излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМП) и  отпадъци от черни и цветни 

метали. 

В тази наредба са определени отговорностите и задълженията по отношение на 

отпадъците на всички членове на общността както на физическите и юридически лица, 

така и на администрацията и ръководството на общината. В нея са регламентирани 

освен задълженията и правата, също и санкциите и глобите, които следва да се налагат 

при неспазване на отделните точки от наредбата. 

В тази наредба в глава трета специално място е отделено за Управление на био 

разградимите отпадъци. Кметът на Община Исперих организира разделното събиране  

и съхраняването на битови биоразградими отпадъци и определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на 

отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане. Био 

отпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини се събират 

разделно. Тези биоотпадъци, както и отпадъците от зелените площи към търговски  

обекти, производствени, стопански и административни сгради, се третират чрез 

компостиране или аеробно разграждане, или се изхвърлят в съдове за разделно  

събиране на биоразградими отпадъци по начин, който осигурява висока степен на  

защита на околната среда. Всички тези дейности се извършват при спазване на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Забранено е  

неконтролираното изгаряне на биоотпадъци, депонирането или обезвреждането на 

биоотпадъците по какъвто и да е друг начин в случай, че могат да бъдат рециклирани и 

оползотворени на територията на страната. Забранено е също  изхвърлянето на 

биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови  отпадъци и изхвърляне 

на биоразградими отпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.  

Извозването и депонирането на отпадъците извън територията на община 

Исперих, поради липса на завод за преработка на отпадъците  на място, генерира 
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сериозни финансови загуби за общината, поради което се търси решение за 

финансиране на проект за изграждане на инсталация за сепариране и обработка на 

отпадъците на територията на общината. Съществуващите съвременни технологии, 

които позволяват при обработка на отпадъците да се отделя топлина, генерира ел. ток 

или да се отделя газ, който може да служи за когенерация и захранване на 

отоплителните инсталации на публичните учереждения – болници, детски градини, 

училища и др., е в основата на идеята на общинското ръководство за енергийна 

ефективност и ефективно оползотворяване на отпадъците.   

Във връзка с управлението на отпадъците, екологосъобразния начин на живот  и 

конкретно биоразградимите отпадъци, МИГ Исперих работи под мотото „Зелените 

отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“. 

В изпълнение на този слоган от средата на месец декември 2015 г. СНЦ „Местна 

инициативна група Исперих“, в партньорство с Национална асоциация „Зелена 

Сърница“ и ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих изпълнява проект „Зелените отпадъци – 

местен ресурс и неоценено богатство”, който е насочен  към решаване на проблема за 

оползотворяване на зелената биомаса, която се генерира в селскостопанския двор, в 

малката животинска ферма, домакинствата, градини, паркове, гори и др. на 

територията на Община Исперих. Проектът обръща внимание на неправилното 

третиране на биоразградимите отпадъци от човешката и стопанската дейност, което 

може да доведе до опасни въздействия, с отрицателен ефект върху компонентите на 

жизнената среда и здравето. Търсят се начини да се покажат възможностите и 

публичните ползи от въвеждането на нисковъглеродни практики за оползотворяване 

на тези отпадъци в община Исперих. СНЦ „МИГ Исперих“ като нестопанска организация 

в областта на публично частното партньорство работи за осъществяване на промяна в 

мисленето на хората от общността. Проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и 

неоценено богатство” има за цел: 

• Да изгради местен капацитет чрез създаване на РЕСУРСЕН ЕКО център и се активира 

местната общност за решаване на проблеми, свързани с устойчивото управление на 

природните ресурси, управление на отпадъците и опазване здравето и елементите на 

околната среда. 

• Да демонстрира използването на компостиращи системи в рамките на малко 

населено място, отдалечено от регионално депо за ТБО, в селскостопанския двор или в 

малката животинска ферма, във фамилната градина, в селищна екосистема от паркове 

и градини за оползотворяване на биоразградими селскостопански отпадъци, чрез 

активирано компостиране и получаване на компост с гарантирани санитарно-хигиенни 

качества, подобряващ елементите на околната среда. 
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Основни участници в дейностите на проекта са експерти от община Исперих, 

земеделски производители, ученици и преподаватели, представители на нестопански 

организации и партниращите организации.  

Планирано е сформиране на  местен екип от участници в РЕСУРСЕН ЕКО център. 

На предоставен от ПГСС „Хан Аспарух” терен ще бъде инсталирана система за 

компостиране – два броя три секционни компостери. Участници и ползватели на 

проекта са земеделски производители, младежи и доброволци от общността, местни и 

училищни власти, НПО, които се  консултират от специалисти за ползите и начините на 

въвеждане на нисковъглеродни практики – активирано компостиране. 

Ползите за общността ще бъдат в създаване на работещ модел за 

децентрализирано управление на биоразградими отпадъци чрез нисковъглеродни 

практики за смекчаване на последиците от климатичните промени. В дългосрочен план 

проектът цели засилване на обществената ангажираност и мотивирано гражданско 

участие в дейности за опазване на околната среда.  

Предвидени са два обучителни семинара, първият от които е проведен на 29 

януари 2016 г. на тема „Нисковъглеродни практики за оползотворяване на 

биоразградими отпадъци”. На участниците са представени основните изисквания, 

произтичащи от националното и законодателството на ЕС за управление на 

биоразградими отпадъци. Представени са целите, произтичащи от Третия национален 

план за действия по изменение на климата за периода 2013-2020 г. в сектор селското 

стопанство, земя и земеползване. Участниците са запознати с технологии, технически 

средства и системи за оползотворяване на биоразградими отпадъци чрез 

компостиране и тяхното практическо използване в стопанството или домакинството. 

Чрез положителните резултати от прилагането на компостиращи системи ще се 

привлекат много повече последователи, които вместо да горят стърнищата или да ги 

изхвърлят зелената маса, сами ще произвеждат компост за своите насаждения и 

култури и така ще изпълнят един от възможните варианти за оползтворяване на био 

отпадъците като  елементи на  кръгова икономика.  

Ресурсоемкостта на голяма част от производствените предприятия в община 

Исперих са причина повечето от тях да не работят и да не се използват по 

предназначение. Така например, както вече  се спомена бившия консервен комбинат, 

разполагащ с голям производствен хладилник, от дълги години не работи поради 

големите енергийни загуби, които се генерират поради остарелите технологии и 

големи топлинни загуби, несъответстващи на настоящата пазарна ситуация. Цените на 

енергийните ресурси – ток, амоняк, дизел, газ и т.н. са значително по-високи в 

сравнение с времето, когато тези предприятия са били проектирани и влезли в 

експлоатация. Освен това, производственият капацитет на тези предприятия 
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многократно надхвърля сегашните обеми на производство и възможностите на пазара, 

поради което е неефективно тяхното използване за малка по обем продукция. Поради 

това тези мощности или трябва да се преустроят, реконструират и модернизират, или 

трябва да се изградят нови модерни неенергоемки производства, които да са гъвкави 

както при производството и промяна на асортимента, така също да бъдат  

диверсифицирани възможностите за използване на различни енергийни източници, 

например слънчеви батерии, вятърни системи, фотоволтаични установки, газ,  биомаса, 

термални води т.н.  

Известно е, че хладилното съхранение на хранителните и земеделски продукти 

удължава техния срок за реализация и запазва качеството, хранителната им стойност и 

добрия им търговски вид за по-дълго време. Потребностите на общината от хладилни 

площи и складове за съхранение на земеделската продукция и складова база за 

заготовка на продукцията за пазара в съответствие със стандартите и изискванията на 

супермаркетните вериги в страната и чужбина налага да се търсят и приложат нови  

модерни методи  за доставка на енергия.  

Така например собственикът на бившия консервен комбинат, Орхан Мусов, има 

желание и интерес да се приложат нови модерни технологии за енергийна 

ефективност при реконструкцията на хладилника, като се използват слънчеви 

колектори, които да захранват компресорите, изпарителите и цялата система за 

охлаждане на хладилните камери. На този етап обаче, не е реализирал намеренията си 

поради високия размер на първоначалната инвестиция и ограничените му финансови 

възможности. В съществуващата сграда има потенциал да се изгради и развие база за 

сортиране, охлаждане, пакетиране и съхранение и логистичен център за заготовка на 

продукцията от плодове и зеленчуци за пазара от цялата община, като за енергийни 

носители се използват възобновяеми източници.   

Отглеждането на микроводорасли, които да пречистват въздуха и замърсени 

води, а след това да служат за храна и лекарства по идея на предприемчив местен 

инвеститор, е само един от примерите за кръгова икономика в района, която може да 

бъде реализирана. 

МИГ Исперих работи добре по темата за енергийната ефективност. Има опит и 

подкрепя проекти в областта на внедряване на нови технологични решения, свързани с 

енергийна ефективност и ресурсоемкост. През изтеклия програмен период 2007-2013г.  

са реализирани няколко такива проекти като например:  

1. „Изграждане на автономна инсталация за производство на електроенергия от 

ВЕИ“, от фирма „ПИМ - гр. Исперих“ ЕООД , гр. Исперих., който изгради малка 

покривна фотоволтаична система – инсталация за производство на ел. енергия 

от ВЕИ с мощност до 6 квт за собствени нужди с извод за ветрогенератор“. С 
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реализацията на този проект по мярка 312 от ПРСР 2007-2013г. бяха създадени и 

2 нови работни места. 

2. „Изграждане на технологичен център за преоборудване, поддръжка и 

производство на електрически превозни средства и зарядни станции“, 

реализиран от „Белектра “ ЕООД, гр. Исперих. Инвестицията включва 

изграждане на сграда, в която да се помещава технологичен център за 

преоборудване, поддръжка  и производство на електрически превозни средства 

и зарядни станции. Създадени са и 3 нови работни места. Проектът е 

реализиран по мярка 312 в предходния програмен период.  

3. „Оборудване на сервизен център за изграждане и монтаж на отоплителни 

инсталации и съоръжения, слънчеви колектори, ремонт на битова техника“. 

Чрез проекта на фирма „ЕЛСТИ - М“ ЕООД гр. Исперих по мярка 312 на ПРСР 

2007-2013 са създадени три нови работни места.  

4. „Електрическа мобилност за Исперих“ е проект, реализиран по Мярка 7.1 от СНЦ 

“Електромобили за регионите – Исперих“. Проектът е насочен към решаване на 

два проблема: недостатъчна информация за възможностите, които предоставят 

новите транспортни технологии и непознаване на местния принос за развитие 

на електромобилите. Проектът използва активно Интернет и реализира 

кампания чрез Националната информационна платформа 

„ЕЛЕКТРОМОБИЛИ.БГ“ и най-големия блог за електрическа мобилност в 

България eCars.bg. По проекта са разпространени и много печатни и 

информационни материали за младежи, учащи, преподаватели, представители 

на местния бизнес, служители в администрацията, нестопански организации и 

земеделски производители. Учереден е и неформален кръжок, в който участват 

18 души. В него освен теоритични се провеждат и практически занимания, които 

дават възможност на участниците сами да се убедят в ползите от употребата на 

електромобилите както за околната среда и здравето, така и за туризма и 

икономиката на Исперих.  

Посочените от предходния програмен период проекти, могат да послужат като 

положителен пример за членовете на общността на МИГ Исперих и да се използват 

като пилотни проекти за мултиплициране на опита им. Положителните резултати от 

работата на успешните проекти в община Исперих свързани с енергийната 

ефективност, възобновяемите източници и оптимизиране на ресурсоемкостта най-

лесно могат да привлекат последователи за разработване на сходни проекти в новия 

програмен период. 

Това се потвърди и по време на срещите за подготовка на СМР на МИГ Исперих, на 

които предприемачи от общността, изразиха намерение за изграждане на предприятие 

за производство на пелети от биомаса. Наличните горски площи в района, 

земеделските стопанства,  отглеждащи хиляди декари зърнени и технически култури, 

са добър източник за суровина за производство на пелети от биомаса. 
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Макар и малко на брой има няколко по-големи животновъдни ферми, които имат 

потенциал да направят инвестиции за производство на биогаз от екскрементите от 

животните. На този етап обаче няма заявени такива инвестиционни намерения в 

общината.  

Анализите показаха, че липсата на вода за напояване влияе негативно и рефлектира 

върху решението на земеделските производители за отглеждане на плодове и 

зеленчуци. Положителният опит обаче на някои компании за соларни паркове в 

България би могъл да се използва и приложи в община Исперих. На гърба на соларните 

панели, които са разположени на неплодородни площи, на подпрени под тях дънери 

могат да се отглеждат скъпи екзотични био гъби от вида кладница или шитаки. Това са 

нови за българския пазар екзотични видове гъби, които имат пазарно търсене и могат 

да донесат добър доход и заетост в стопанствата. В случай, че в близост се построи 

малка база за сортиране, заготовка, пакетиране и охлаждане на гъбите, която база се 

захранва с електричество от соларните панели ще се приложат на практика част от 

принципите на кръговата икономика.   

Инсталирането на фотоволтаични панели върху покривите на планираните за 

изграждане нови сгради за животновъдни ферми, ферми за птици и преработвателни 

предприятия ще повишат енергийната им ефективност и конкурентоспособност. 

Оползотворяването на геотермалната енергия, особено с цел отопление на сгради 

или оранжерии, е недостатъчно приложено досега в България, но е много ефективно. 

Геотермалните води са надежден източник на топлина и енергия без прекъсване 24/7 и 

не зависеща от климатичната обстановка и от това дали е ден или нощ.  

Община Исперих е доказала в предходния програмен период, че човешкият ресурс 

в общността е обърнат към иновациите и нестандартните решения за решаване на 

проблеми, свързани с енергийната ефективност, поради което може и следва да се 

заложат критерии за одобрение на проекти, които са свързани с екологични, 

ресурсоефективни и ориентирани към бъдещето технологии. 

Разработването на проекти, при които се свързват локални отоплителни системи с 

възобновяеми енергийни източници следва да се ранкират с повече точки и да имат 

приоритет. 

Освен възможностите, които предлага ПРСР , следва да се търсят и възможностите  

на другите оперативни програми. 

Добри възможности за повишаване на енергийната ефективност на предприятията 

дава и  Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.  

Въпросът как да превърнем отпадъците от секторите храни и напитки, селско 

стопанство и дървообработване в ресурс вълнува всички експерти, свързани със сектор 

земеделие и хранителна промишленост и енергийна ефективност. 

Съществуват пилотни проекти в Европа за термично третиране на отпадъците, 

енергия от отпадъци с фокус върху новите решения за пивоварната индустрия, зелени 

иновационни решения и т.н., които биха могли да се приложат и в община Исперих.   
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Екологичните решения в обществото много често са свързани с енергийната 

ефективност. Например:  

 Когенерацията в оранжериите - вече има натрупан опит в България на няколко 

места; 

 Енергийно ефективно строителство, топло -  и хидроизолации; 

 Системи за отопление, вентилация и климатизация; 

 On- и off grid соларни и вятърни системи, хибридни технологии; 

 Биоенергия и пелети; 

 Енергия от отпадъци; 

 Енергоспесяващо осветление, използване на слънчеви панели за улично 

осветление – приложено в много общини; 

 Пасивни къщи; 

 Eфективно преработване на различни видове отпадъци; 

 Съдове за отпадъци и комунални превозни средства; 

 Системи за производство на биогорива; 

 Компостиране; 

 Разработване и внедряване на оборудване за третиране на отпадъци; 

 Обезвреждане на опасни отпадъци; 

 Рециклиране на пластмасови, био, строителни, хартиени и др. отпадъци;.  

 Рециклиращи инсталации; 

 Технология за очистване на димни газове при изгаряне на отпадъци; 

Анализите на експерти от Европа считат, че в областта на отпадъците в Югоизточна 

Европа и конкретно в България има много не свършена  работа, но същевременно 

има и огромен потенциал.  

 

7. Препоръки  

Резултатите от анкетата и анализа на данните и предоставените материали налагат  

извода, че има предпоставки инвестициите в община Исперих в следващия програмен 

период да се насочат приоритетно към уязвимите сектори: производство на плодове и 

зеленчуци, мляко, животновъдство, маслодайни и етерично маслени култури  и 

биологично земеделие. 

Производството на пчелен мед и неговото разфасоване, пакетиране и предлагането 

му на пазара чрез къси вериги на доставка следва да бъде друг приоритет на 

общинската икономика, който ще доведе бързо до повишение на дохода на част от 

семействата в общината, което ще повиши значително тяхната конкурентоспособност. 

Демонстративното обслужване на кошерите и отделянето на меда от пчелните пити 

също би могло да бъде интересна атракция за туристите, ако се организира в 

подходяща форма.  

Производството на зеленчуци в оранжерии, екзотични гъби като шитаки и 

кладница, микроводораслите, увеличаване на площите с етеричномаслени култури и 
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подправки, изграждане на малки преработвателни мощности са напълно приложими в 

условията на социално-икономическото развитие на община Исперих. 

Прилагането на нови методи, технологии и системи за напояване на основата на 

събраната дъждовна и снежна вода ще повиши ефективността от производството на 

плодове и зеленчуци и ще засили тяхната конкурентоспособност. 

Изграждането на база за съхранение, сортиране, охлаждане и пакетиране на 

пресни плодове и зеленчуци, която да изпълнява ролята на логистичен център за 

подготовка на продукцията за пазара ще повиши конкурентоспособността на 

производителите на плодове и зеленчуци и ще разкрие нови възможности за пазари 

освен в България и за експорт в трети страни и ЕС. Предвид приоритетите на общината 

в развитието на туризма следва да се подкрепят и продуктите и производствата, които 

имат най-голям потенциал за предлагане на туристите както като крайни продукти за 

търговия на дребно, така и за производство на храни, например: готови пчелни 

продукти, пчелен прашец, свещи, фигури от восък, сладка от сливи, череши, рачел от 

тиква, сушени сливи, билки, подправки,  чайове от билки и медицински растения. Би 

могъл да се приложи и опита на някои местни общности в производството на сувенири 

и кукли от изсушени царевични стъбла и др. От продуктите от животински произход 

следва де се даде приоритет на млечните продукти от биволско, козе и краве мляко. 

Разширение и разнообразяване на асортимента на сирене, кашкавал, кисело мляко и 

масло от биволско, козе и краве мляко ще привлече вниманието на туристите и ще 

даде възможност за намиране на нови алтернативни пазари, които досега не са 

усвоени. Разстоянието до областните центрове Русе, Варна и Черноморското 

крайбрежие позволява да се засили активността на търговците от района и 

продукцията от местни суровини да се предлага не само на местните пазари в 

общината и областта, но и на големия туристически поток на Черноморието и 

крайбрежието на река Дунав. Благоприятно е разположението на общината и по 

отношение на близостта ѝ до речните пристанища в Русе и Силистра, което  осигурява  

лесен достъп  на произведената продукция до речен транспорт. 

Директната реализация и къси вериги на доставка за хотели, ресторанти и 

туристически комплекси, супермаркети и крайни клиенти на атрактивни продукти, 

произведени от нетрадиционни суровини, може да се постигне и чрез използване на 

дигиталните технологии, на електронната търговия или изграждането на местни пазари 

или други форми на директни доставки. 

И в заключение може да се каже: за да бъде един бизнес или дейност успешен, са 

необходими преди всичко, предприемчивост, познание и иновации.  

Качества и елементи, които много от предприемачите и управляващите в общината 

притежават и следва да приложат и в новия програмен период както при 

разработването, така и при реализацията на СМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Исперих“ и в последствие в реализацията на своите проекти. 
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