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1. Цели и методология 

Този анализ е подготвен за нуждите на разработването на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ Исперих. Той цели да направи 

анализ на територията, в който да се изведат: 

 Основните тенденции в развитието на територията в периода 2010-2015 г.; 

 Проблемите и потребностите за развитие на територията; 

 Потенциалът и възможностите за развитие на територията.  

Анализът на територията се базира на вторични и първични източници на информация. 

Събрани са и са анализирани всички стратегически документи и анализи за социално-

икономическото развитие в региона: 

 Стратегически документи на община Исперих:  

o Общински план за развитие на община Исперих 2014-2020 г.;  

o Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-

2020г. и 

o План за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017г. 

o Стратегия за развитие на туризма в община Исперих 2014 -2020 г. 

 Стратегически документи на област Разград:  

o Стратегия за развитие на Област Разград 2014 – 2020 г.;  

o Стратегия на Област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.; 

o Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 

(2016 - 2020 г.) 

 Стратегически документи на Северен централен регион:  

o Регионален план за развитие на Северен централен регион 2014-2020;  

o Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен 

централен район (работен вариант) 

За нуждите на анализа е събрана и обобщена цялата релевантна статистическа 

информация, която Националният статистически институт (НСИ)публикува на равнище 

община и населено място. Наличността на актуална информация е различна за отделните 

социално-икономически показатели и затова в отделните раздели на анализа 

дългосрочните тенденции се изследват за периоди, които се различават: 

 Анализът на демографската структура и тенденции е направен за периода 2010-2015 г. 

В анализа се използват данните от преброяването 2011г. или годишни данни. За 

повечето демографски показатели последните налични данни са от края на 2014 г. 

Анализът на етническия състав, образователната структура на населението, 

икономическа активност и заетост е направен на основа данните от преброяването 

през 2011 г, тъй като НСИ не публикува по-нови данни на равнище община.  

 Анализът на конкурентноспособността на бизнеса е направен за периода 2010-2014г., 

на основа данните от фирмената статистика, където последните данни са за 2014 г. 

Освен това са използвани и данни от преброяването на земеделските стопанства от 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/Strat_tourism.pdf
http://rz.government.bg/files/upload/proekti/Strategia_razvitie_sotsialni_ulsugi_oblast_Razgrad_2016-2020_.pdf
http://rz.government.bg/files/upload/proekti/Strategia_razvitie_sotsialni_ulsugi_oblast_Razgrad_2016-2020_.pdf
http://www.rz.government.bg/files/upload/proekti/smart-specialization-draft.doc
http://www.rz.government.bg/files/upload/proekti/smart-specialization-draft.doc
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2010 г. и данни от Общинска служба по земеделие Исперих. За да се компенсира 

липсата на статистическа информация е направена база данни на земеделските 

производители на основа регистъра на земеделските стопанства, производители на 

краве мляко и пчелини. 

Освен статистическа информация, анализът използва административни данни и регистри 

на община Исперих, Общинска служба по земеделие, Българска агенция по безопасност 

на храните (БАБХ), Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане” 

Исперих, Исторически музей град Исперих. 

 Данните за пазара на труда са предоставени от Дирекция „Бюро по труда” Исперих. 

Използвани са данни от Информационните бюлетини/обзори през периода 2010-2015 

г;  

 Данните за социалните услуги са от Дирекция „Социално подпомагане” Исперих;  

В изследването са използвани и първични данни за територията събрани чрез 

количествени и качествени проучвания за нуждите на анализа, както следва:  

 Извадково проучване за нагласите за развитие и диверсификация на 102 малки 

земеделски стопанства собственици на малки земеделски стопанства от сектори 

растениевъдство, животновъдство и пчеларство, опериращи на територията на 20 

населени места на МИГ Исперих. Извадката е представителна и обхваща 11% от 

регистрираните земеделски производители на територията на МИГ (2015); 

 Извадково проучване на нагласите на младежите (2015);  

 Проучване на нагласите на представители на уязвими групи на територията на МИГ-

Исперих с оглед развитие на нови услуги и местни инициативи за социално включване 

(2012) с актуализация на данните от 2016 г.  

 Фокус групи, консултации и публични обсъждания, насочени към събиране на данни 

за територията;  

 Дълбочинни интервюта и фокус групи с представители на малки и средни фирми, 

земеделски производители, преработватели, представители на уязвими групи, 

проведени през периода февруари-март 2016 г.  

 Резултати от консултации със всички заинтересовани страни за основните проблеми и 

възможности за развитие на територията, провеждани от МИГ-Исперих.   

Териториалният анализ е извършен в тясно сътрудничество с координационната група и 

работните групи, създадени за разработването на Стратегията.  
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2. Базови индикатори за контекст 

Индикатор Мерна единица Година Източник  Стойност 

Население – общо  брой 31.12.2014 НСИ      21 590  

Население - жени брой 31.12.2014 НСИ      10 870  

% от общото 31.12.2014 НСИ 50,3% 

Население в градовете 
брой 31.12.2014 НСИ        8 497 

% от общото 31.12.2014 НСИ 39,4% 

Население в селата брой 31.12.2014 НСИ       13 093 

 % от общото 31.12.2014 НСИ 60,6% 

Гъстота на населението Жители/км
2
 2014 НСИ 53,7 

Коефициент на естествен прираст  ‰ 2014 НСИ - 6,00 

Коефициент на механичен прираст ‰ 2014 НСИ - 2,63 

Възрастова структура на населението  

под 

трудоспособна 

31.12.2014 НСИ 

15,8% 

в трудоспособна  31.12.2014 НСИ 61,8% 

над 

трудоспособна 

31.12.2014 НСИ 

22,4% 

Население на възраст над 7 г. със 

средно и по-високо образование 

брой 2011 НСИ 8 191 

% от всички 2011  НСИ 38,7% 

Регистрирани в бюрото по труда 

безработни лица  

брой 31.12.2015 Агенция 

по заетост 

1 659 

Коефициент на безработица  
% 31.12.2015 Агенция 

по заетост 

18,2% 

Нефинансови предприятия  брой 2014 НСИ 636 

Заети в нефинансови  предприятия брой 2014 НСИ 3 856 

Нетни приходи от продажби хил.лв. 2014 НСИ 259 844  

Разходи за придобиване на ДМА  хил.лв. 2014 НСИ  33 033  

Неземеделски нефинансови 

предприятия 

брой 2014 
НСИ 

566 

Гъстота на неземеделските фирми 

неземеделски 

фирми на 1000 

жители  

2014 НСИ 26 

Регистрирани  земеделски 

производители 
брой 2015 МЗХ 757 

Използвана земеделска площ  Обработваема 

земя (ха) 

2015 
МЗХ 24 316 

Трайни 

насаждения (ха) 

2015 
МЗХ 1 192 

Ливади и пасища 

(ха) 

2015 
МЗХ 1 977 

Работна сила в земеделието ГРЕ 2010 МЗХ 3 489 

Лица, влагащи труд в земеделските 

стопанства под 35 г. 
% от заетите 2003 МЗХ 14% 

Брой на легла в хотели, къмпинги и 

т.н. 
брой 2009 Община 

Исперих 
… 

Заетост на легловата база  % 
2015 Община 

Исперих 
… 

Неправителствени организации брой 2015  … 

Територия в Натура 2000 % 2014 НСИ 25 
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3. Географско положение и природни ресурси 

3.1. Географско положение 

МИГ Исперих обхваща компактна площ от 402 кв. км. по южните склонове на 

Лудогорското плато. Територията на МИГ граничи с общините Дулово, Каолиново, 

Самуил, Разград, Завет и Главница. Административно територията е част от Разградска 

област, като е втората най-голяма община в областта. Територията заема 15,3 % от площта 

на областта, и в нея живеят над 18 % от цялото население на областта.  

Фигура 1 Разположение на територията на МИГ в област Разград 

 

Територията е сравнително изолирана – защото остава встрани от основните потоци на 

хора и стоки в Северна България: центърът - гр. Исперих е разположен на 37 км 

североизточно от гр. Разград, на 72 км югозападно от гр. Силистра и река Дунав, и на 150 

км северозападно от гр. Варна и Северното Черноморие. Територията е в сравнителна 

близост до речните пристанища на Русе и Силистра (70-90 км.), и до морското 

пристанище и летище на град Варна (150 км.) 

През територията не преминават магистрали и първокласни пътища, което от една страна 

затруднява достъпността, от друга създава възприятието на територията като отдалечен и 

периферен район. Територията е достъпна и с железопътен транспорт (линията София-

Силистра). Благоприятно е, че има близост до речните пристанища в Русе и Силистра (90 

км.). Най-близкото летище е във гр. Варна и гр. Букурещ. 

Достъпът до общината се осъществява предимно чрез второстепенни пътища: през 

община Разград до София, през община Завет до Русе, през община Дулово до Силистра и 

Добрич и през община Венец до Варна и Южна България. Територията на МИГ е 

достъпна и чрез железопътен транспорт по линията София-Силистра.  
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Фигура 2 Карта на територията на МИГ Исперих 

 

 

Освен град Исперих на територията й са разположени още 23 населени места – села. 

Селата се намират на сравнително малки разстояния от град Исперих. Най-отдалеченото 

населено място (с. Духовец) се намира на 18 км. от град Исперих. Около 60% от 

населението на селата може да достигне град Исперих за не повече от до 10 минути с 

автомобилен транспорт. 

Територията е сравнително отдалечена от динамични градски центрове. Най-близките 

големи градски центрове са Русе (на около 1 час и 30 минути) и Варна (около 2 часа ). 

Разстоянието до София е около 400 км (6 часа). Това от своя страна затруднява развитието 

на бизнеса - увеличава транспортните разходи, ограничава достъпа до пазари, затруднява 

преноса на нови знания и предприемачеството и конкурентоспособността на бизнеса като 

цяло.  
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3.2. Природни характеристики на територията 

Релефът на територията е равнинно-хълмист, със средна надморска височина 250-300 

метра. В климатично отношение територия се характеризира с еднороден умерено-

континентален климат с горещо лято и студена зима, релеф с надморска височина между 

150-350 метра. Валежите са по-ниски от средните за страната, но са по-обилни в сравнение 

с останалите области в Лудогорието.  

Водните ресурси на общината са сравнително ограничени – през територията й 

преминават четири реки
1
, но няма достатъчно водни ресурси за промишлени нужди и 

поливане. На територията на община Исперих се намира най-големите карстови извори в 

тази част на страната. Дълголетните карстови процеси са довели до създаването на 

характерен и уникален за района комплекс от карстови форми - пещери, скални ниши, 

дупки и др., представляващи интерес за палеонтолози, спелеолози и археолози, както и за 

развитието на специфични форми на туристическа дейност. 

Земеделската територия заема 72,5% от територията на МИГ-Исперих, което е значително 

по-високо от средното за България (57,4%) (Таблица 1). Общият състав и характеристики 

на почвите са плодородни черноземи (39% от обработваемата земя) и сиви горски почви 

(61%). Горите, които съставляват 19% от територията на община Исперих, са едно от 

големите й природни богатства.  

Таблица 1 Баланс на територията(2000) 

Територия по вид МИГ-Исперих България 

ха % % 

Земеделска територия  29 173 72,5 57,4 

Гори и горски територии  7 696 19,1 33,5 

Урбанизирани територии  2 717 6,8 4,1 

Други 639 1,6 4,9 

Общо 40 224 100,0 100,0 

Забележка: Последните данни на НСИ за баланса на територията са от 2000 г. и 

поради това данните за земеделската територия, се различават от тези, дадени на 

други места в този Доклад. 

Източник: НСИ.  

                                                 
1
 Царацар(или Демирбаба, Крапинец), Война(или Лудня), Сенковец(или Сазлъка,Сенкувча), Чаирлък 

(Текедере). 
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4. Човешки ресурси 

4.1. Демографски тенденции 

В края на 2014 г. общото население на Исперих възлиза на 21 950 жители, като гъстотата 

на населението е 53.7 д. на кв. км. Общият брой на населените места е 24, от които само 

Исперих е със статут на град. В селата живеят 13 093 души (60,6% от населението), а в 

града – 8 497 (39,4%). Около две-трети от населението на общината (63%), живее в пет 

населени места: град Исперих и селата Подайва, Китанчево, Вазово, Лъвино. 

На територията се запазва тенденцията за намаляване на населението. В периода 2010-

2014 година населението в общината спада с 3.7%. През последните години се забавя 

темпът на спад на населението на селата, и той се изравнява с този в града (Фигура 3).  

Фигура 3 Население по тип населено място 

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

2000 2005 2010 2014

Общо град села

 
Източник: НСИ 

През последните години основната причина за намаляване на населението е 

отрицателният естествени прираст, главно поради намаляване на раждаемостта. През 2014 

естественият прираст е -170 души или – 6 на хиляда. Заслужава да се отбележи, че след 

2010 г. се наблюдава значителен спад на нетната миграция (Фигура 4). През 2014 г. 

механичният прираст е -2,6 на хиляда души население.  
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Фигура 4 Механичен прираст на населението 2010-2014 г. (бр. души) 
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Източник: НСИ 

 

4.2. Етническа структура 

Турската етническа група е най-многобройна на територията на МИГ-Исперих, като през 

2011 г. към нея са се самоопределили 13 180 души. Българите са 5 680, а ромите са 1 875 

(Фигура 5). Около 2 000 души не са отговорили на въпроса за етнически произход, като по 

мнение на неправителствени организации, голяма част от тях са роми, или групи, 

самоназоваващи се миллет или власи.    

Фигура 5 Етническа структура  

Българска

25%

Турска

58%

Ромска

8%

Без 
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га

9%
 

Сравняването на данните от двете преброявания показва, увеличаване на дела на 

етническите турци на територията на МИГ (59,5% → 63,0%), и ромите (8,7% → 9,0%) и 

намаляване на дела на българите (29,9% → 27,2%) (Таблица 2).  

Таблица 2 Етническа структура на населението – през 2001 г. и 2011 г. (%) 

Тип 

населено 

място 

Българска Турска Ромска Друга/ 

непоказана 

Общо 

П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 

Разпределение по редове - % 
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Тип 

населено 

място 

Българска Турска Ромска Друга/ 

непоказана 

Общо 

П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 П‘2011 П‘2001 

Общо 27,2 29,9 63,0 59,5 9,0 8,7 0,9 1,9 100,0 100,0 

В град 57,3 60,6 34,4 29,2 7,3 8,0 1,0 2,3 100,0 100,0 

В село 7,9 9,9 81,3 79,3 10,0 9,2 0,8 1,6 100,0 100,0 

Разпределение по колони - %  

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В град 82,1 80,1 21,2 19,4 31,9 36,0 44,1 47,8 38,9 39,5 

В село 17,8 19,9 78,8 80,6 68,1 64,0 55,9 52,2 61,1 60,5 
Източник: Преброяване на населението през 2001 и 2011 година.  

По данни от преброяването на населението, по-висока концентрация на ромско население 

има в селата Драгомъж (60,8%), Вазово (35,4%), Бърдоква (29,2%), Китанчево (22,6%), 

Лъвино (17,1%), Подайва (11,7%) (Таблица 3). 

Таблица 3 Разпределение на населението по етнически групи и населени места  

 Българска група Турска група Ромска група 

 % от 

населението 

% от 

групата 

% от 

населението 

% от 

групата 

% от 

населението 

% от 

групата 

ИСПЕРИХ 27% 100% 63% 100% 9% 100% 

гр. Исперих 57% 82% 34% 21% 7% 32% 

Села общо  8% 18% 81% 79% 10% 68% 

с. Белинци 1% 0% 99% 4%   

с. Бърдоква 4% 0% 67% 2% 29% 5% 

с. Вазово 3% 0% 61% 4% 35% 17% 

с. Голям 

Поровец 16% 2% 82% 4%   

с. Делчево   99% 3% 1% 0% 

с. Драгомъж 2% 0% 36% 1% 61% 11% 

с. Духовец   100% 4%   

с.Йонково 6% 1% 93% 5%   

с.Китанчево 2% 0% 74% 7% 23% 15% 

с. Конево 99% 2%     

с.Къпиновци   96% 2% 4% 0% 

с.Лудогорци 7% 1% 90% 5% 2% 1% 

с. Лъвино 10% 2% 72% 5% 17% 9% 

с. Малко 

Йонково 1% 0% 96% 3% 3% 1% 

с. Малък 

Поровец 38% 2% 62% 1%   

с.Печеница   96% 2% 4% 1% 

с. Подайва 2% 0% 85% 9% 12% 9% 

с. Райнино 58% 4% 39% 1%   

с. Свещари 23% 3% 77% 4%   

с. Средоселци   100% 2%   

с. Старо Селище 4% 0% 94% 2%   

с. Тодорово 1% 0% 98% 6% 1% 0% 

с. Яким Груево 1.3% 0.1% 95.8% 2.3% 2.9% 0.5% 

Източник: Преброяване на населението 2011 г. 
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4.3 Възрастова структура 

През 2014 г. населението под  трудоспособна възраст е 16%, в трудоспособна възраст – 

62% и в над трудоспособна възраст 22%, като за България - съответно 15%, 61%, 24%.  

Населението под трудоспособна възраст спада значително през последните години и в 

края на 2014 г. е 3400 души (Фигура 6). В периода 2010-2014 г. е регистриран спад с 7.7%, 

което е около два пъти по-високо от средното намаление на населението на общината и е 

показател за влошаваща се демографска характеристика на населението.   

Фигура 6 Възрастова структура (бр. души) 
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Източник: НСИ. 

Населението в трудоспособна възраст е 13 350 души, като при него спадът е около 4,9% 

през периода 2010-2014 г. Населението над трудоспособна възраст започва да се 

увеличава след 2010 г. През периода 2010-2014 г. то нараства от 4 688 души на 4 834 души 

или с 3.1%. 

Като цяло, големите населени места на общината са с добра възрастова структура 

(Таблица 4).  

Таблица 4 Разпределение и тенденции в структурата на населението  

 МИГ/ Населено 

място 

Население към 

31.12.2014г 

Промяна 2014г – 

2008 г. 

Структура на населението според 

Преброяване 2011
(1)

 

0-14 г. 

% 

15-65 г. 

% 

Над 65 г. 

% 

МИГ ИСПЕРИХ 21590 -1671 15.1% 68.4% 16.5% 

гр.Исперих 8497 -659 15.2% 69.4% 15.4% 

с.Подайва 1578 34 18.2% 68.8% 13.1% 

с.Китанчево 1405 -176 18.9% 67.7% 13.5% 

с.Вазово 1031 19 19.5% 68.9% 11.6% 

с.Лъвино 1011 -70 12.5% 71.1% 16.5% 

с.Тодорово 742 -30 15.3% 68.0% 16.7% 

с.Лудогорци 737 -122 14.7% 65.7% 19.6% 

с.Йонково 695 59 9.5% 68.4% 22.1% 

с.Свещари 616 -32 12.7% 69.0% 18.3% 

с.Голям Поровец 547 -312 13.2% 64.0% 22.8% 

с.Духовец 534 170 12.1% 67.0% 20.9% 

с.Делчево 472 -84 13.4% 72.7% 13.8% 
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 МИГ/ Населено 

място 

Население към 

31.12.2014г 

Промяна 2014г – 

2008 г. 

Структура на населението според 

Преброяване 2011
(1)

 

0-14 г. 

% 

15-65 г. 

% 

Над 65 г. 

% 

с.Белинци 460 -25 10.7% 72.8% 16.5% 

с.Райнино 399 5 11.4% 48.1% 40.5% 

с.Малко Йонково 381 -188 9.8% 66.0% 24.2% 

с.Драгомъж 351 60 21.3% 68.0% 10.7% 

с.Малък Поровец 324 -4 11.7% 68.5% 19.8% 

с.Старо селище 323 21 14.9% 69.3% 15.8% 

с.Средоселци 307 -69 13.8% 69.5% 16.7% 

с.Бърдоква 297 24 17.8% 70.2% 12.1% 

с.Печеница 289 -162 18.4% 67.9% 13.8% 

с.Яким Груево 289 81 16.5% 69.7% 13.8% 

с.Къпиновци 224 -161 15.1% 72.1% 12.8% 

с.Конево 81 -50 6.3% 42.1% 51.6% 

 

4.4 Образователна структура 

Според данните от преброяването през 2011 г., броят на лицата с висше образование в 

общината е 1 838 или 8,7%, със средно образование – 6 353 или 30%, с основно – 36%. 

Делът на лицата с начално и по-ниско от начално образование е 25%. Наблюдават се 

съществени различия в образователната структура на населението в общината по 

етническа принадлежност (Фигура 7). 

Фигура 7 Население на 7 и повече навършени години по етническа 

принадлежност и степен на завършено образование 
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Източник: Преброяване на населението 2011 г. 

Докато при самоопределилите се като българи на 7 и повече навършени години 68,3% са с 

високо образование (21.5% с висше и 46,8% със средно), то при населението от турската 

етническа група с високо образование са 31% (4,5% с висше и 26,5% със средно). Още по-

неблагоприятни са данните за образователната структура на ромската етническа група, 
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при която едва 0.1% са със завършено висше образование и 5,6% – със средно 

образование; един на всеки 19 души никога не е посещавал училище (5.6%). 

 

5. Икономика, работна сила и пазар на труда 

5.1 Структура на икономиката 

През 2015 година на територията на МИГ-Исперих функционират 636 нефинансови 

предприятия. Броят на нефинансовите предприятия е нараснал с 11% през последните 5 

години (Таблица 5).  Гъстотата на фирмите е 29 фирми на хиляда души население.  

Разпределението на фирмите по големина е дадено на Таблица 5. Микро-фирмите са 593 

или 93% от всички. През периода 2010-2012 г. броят на микро фирмите расте бързо – с 

около 20 фирми годишно, по през последните години този ръст спада до 7-10 фирми. 

Микрофирмите създават 21 от приходите от продажби и около 31% от заетостта във 

фирмения сектор.  

Таблица 5 Основни показатели за нефинансовите предприятия по групи според 

броя на заетите в тях лица (2014 г.) 

Групи предприятия Предприятия Произведена 

продукция 

Приходи 

от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

Разходи за 

дейността 

Заети 

лица 

Разходи за 

възнаграждения 

Брой хил. лв. Брой хил. лв. 

Общо 636    214 198    302 494    259 844    254 647      3 856     26 225  

Микро до 9 заети 593      31 267      64 962      57 835      60 598      1 205       4 061  

Малки от 10 до 49 32      34 300      61 249      51 983      55 729         623       4 300  

Средни  и големи 

над 50  

11  148 631    176 283    150 026    138 320      2 028     17 864  

 колонен % 

Общо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Микро до 9 заети 93% 15% 21% 22% 24% 31% 15% 

Малки от 10 до 49 5% 16% 20% 20% 22% 16% 16% 

Средни  и големи 

над 50  

2% 69% 58% 58% 54% 53% 68% 

 изменение 2014 г. към 2010 г. 

Общо 11% 34% 24% 29% 34% 9% 47% 

Микро до 9 заети 12% 44% 25% 22% 21% 8% 38% 

Малки от 10 до 49 -11% 17% 22% 15% 23% -7% 27% 

Средни  и големи 

над 50  

22% 37% 25% 39% 45% 15% 55% 

Показателите са изчислени по методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови 

предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. 

Данните за средните и големите фирми са дадени в един ред поради конфиденциалност на информацията.  

Източник: НСИ. 

Малките фирми с 10 до 49 са само 32 или 5% от всички и през последните години 

започват да намаляват. На малките фирми се падат 20% от произведената продукция и 

16% от заетостта.  
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Фирмите с персонал над 50 и повече заети са много малко на брой – 11 през 2014 г., и са с 

2 повече, отколкото през 2010 г. Групата на средните и големи фирми има много важно 

значение за икономиката, тъй като създава близо 58% от произведената продукция и 53% 

от заетостта. Освен това е групата фирми с най-голям растеж на заетостта през 

последните 5 години.  

Разпределението на фирмите по икономически сектори е дадено в Таблица 6.   

 

Таблица 6 Основни показатели за нефинансовите предприятия по икономическа 

дейност (2014 г.) 

Икономически дейности Предприятия Нетни приходи от 

продажби 
Заети лица 

брой % хил. лв. % брой % 

Общо       636  11%   259 844  100%    3 856  100% 

Селско, горско и рибно стопанство         70  11%     61 791  24%       823  21% 

Добивна промишленост  ..            815  0%  ..   

Преработваща промишленост         54  8%  ..      1 529  40% 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 

          5  1%            84  0%  ..   

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
 ..    ..    ..   

Строителство         10  2%       4 150  2%         53  1% 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети       309  49%     51 886  20%       730  19% 

Транспорт; складиране и пощи         33  5%       7 849  3%       119  3% 

Хотелиерство и ресторантьорство         40  6%       1 429  1%         87  2% 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; Далекосъобщения 

          3  0%          120  0%           8  0% 

Операции с недвижими имоти         15  2%          678  0%         18  0% 

Професионални дейности и научни изследвания         21  3%          465  0%         46  1% 

Административни и спомагателни дейности           9  1%          222  0%         22  1% 

Образование           4  1%            92  0%           7  0% 

Хуманно здравеопазване и социална работа         33  5%       4 199  2%       235  6% 

Култура, спорт и развлечения           8  1%       2 145  1%         39  1% 

Други дейности         17  3%          117  0%         18  0% 

 

5.1.1 Селско, горско и рибно стопанство 

Структурата на земеделските стопанства  

Общият брой на стопанствата възлиза на 1 100, а земята която обработват възлиза на 

25 495 ха. Всичките 1 100 стопани са регистрирани в ИСАК и получават подпомагане по 

Директните плащания на ЕС. Около 50% от тях са млади хора до 40-годишна възраст. 
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Броят на регистрираните земеделски производители, обаче е по-малък, което показва, че 

значителна част от стопаните получават само плащания на площ чрез системата ИСАК. 

Все пак – броят на регистрираните ЗП непрекъснато нараства в периода 2012-2015 г. 

(общо с над 40%), което показва нарастващ интерес в развиването на икономическа 

дейности извън сивия сектор на икономиката. През 2012 г. броят на регистрираните 

стопани е 537, а през 2015 г. – 757 (Фигура 8).  

Фигура 8 Регистрирани ЗП  

 

Източник: Общинска служба по земеделие 

Данните за разпределението на земеделските производители, според размера на 

стопанисваната от тях земя, показва концентрацията на поземлените ресурси в по-

големите по размер стопанства. Стопанствата с над 100 ха са 25, или 2% от всички, но те 

обработват 15 164 ха или 59% от земята (Фигура 9). Нещо повече, трите най-големи 

стопанства, обработват общо 7 100 ха, или 28% от обработваемите земи на територията. 

Дребните стопанства са 725 или 75% от всички, но те обработват 3 894 ха или 15% от 

земята.  

На територията на МИГ-Исперих работят едни от най-големите земеделски фирми в 

страната. „Агротайм" ООД е един от най-големите производители и износители на зърно. 

Заедно с дъщерната си компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 100 

000 декара земя в района на гр. Исперих и гр. Разград.  Други големи зърнопроизводители 

са „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” ООД, „Агротех” ООД, “Северагро” 

ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ „Клас” ООД и др. 
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Фигура 9 Разпределение на стопанствата и земеделската земя по размер на 

стопанствата  
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Източник: Общинска служба по земеделие 

Данните от регистъра на земеделските стопанства показват същата структурата. Около 

58% от стопанствата ползват 14% от поземлените ресурси - преобладаващата част до 50 

ха на стопанство, което показва наличието на голям брой дребни полупазарни стопанства 

(Таблица 7). 

Таблица 7 Разпределение на стопанствата в община Исперих по размер на 

земеделската земя 
Размер - ха Брой 

стопанства 

% 

стопанства 

Земеделска 

земя (ха) 

% земя 

до 1 202 31,2%  25,2 0,4% 
1-4,99 125 19,3%  333,1 5,5% 
5-9,9 49 7,6%  346,8 5,8% 
10-49 91 14,0% 1 941,3 32,2% 
50-99 12 1,9%  838,6 13,9% 
100+ 10 1,5% 2 536,9 42,1% 
не е посочено 159 24,5%  0,0% 

Общо 648 100,0% 6 021,8 100,0% 
Източник: Регистър на земеделските производители за стопанската 2013-2014 г. 

В големи и средни стопанства са концентрирани и новите масивите от трайни 

насаждения, както и преобладаващата част от свинете и птиците – те също се отглеждат в 

индустриални комплекси.  

Разпределението на стопанствата по населени места е представено в Таблица 8. Най-голям 

е броят на стопанствата в гр. Исперих и селата Китанчево, Йонково, Вазово, Подайва и 

Белинци.  
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Таблица 8 Разпределение на стопанствата по населени места 
Населено място Брой 

стопанства 

Земеделска земя 

(ха) 

1 землище 604 5 817,1 

гр. Исперих 70  327,7 

с. Китанчево 49 1 010,7 

с. Йонково 44  317,0 

с. Вазово 43  421,9 

с. Подайва 42  360,9 

с. Белинци 41  442,6 

с. Тодорово 33  183,3 

с. Райнино  31  616,0 

с. Голям Поровец 26  164,4 

с. Лъвино 26  146,5 

с. Лудогорци 23  367,5 

с. Свещари 23  494,6 

с. Старо Селище 22  39,7 

с. Духовец 21  319,6 

с. Печеница 17  79,4 

с. Конево 16  233,9 

с. Делчево 15  151,6 

с. Малък Поровец 12  26,5 

с. Средоселци 12  20,5 

с. Къпиновци 11  10,6 

с. Драгомъж 10  15,7 

с. Яким Груево 10  23,1 

с. Бърдоква 7  43,5 

Повече от едно 42  204,7 

Общо 648 6 021,8 

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

Данните на Регистъра на фермите за производство на краве мляко актуален към 

05.01.2015 г. относно млечното говедовъдство на общината показват подобна дуалност на 

производствената структура: преобладаващата част от стопанствата са малки, но 

основната част от отглежданите животни са концентрирани в малко на брой големи 

ферми (Таблица 9).  
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Таблица 9 Разпределение на фермите за производство на краве мляко в община 

Исперих по размер 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% 

 

Фигура 10 Структура на стопанства за производство на краве мляко по размер 

 
Забележка: Регистър на фермите за производство на краве мляко актуален към 05.01.2015 г. 

Вижда се, че отново 58% от стопанствата се грижат за 19% от кравите; от друга страна 2% 

от стопанствата отглеждат почти 1/5 от всички млечни крави в общината. 

Данните от Регистъра на земеделските производители за стопанската 2013-2014 показват 

80 регистрирани стопанства отглеждащи пчели (Таблица 10). Разпределението на 

пчелните семейства е по-равномерно в сравнение с производствените структури в 

растениевъдството и млечното говедовъдство, но въпреки това 85% от стопанствата 

отглеждат до 99 пчелни семейства, въпреки че множество източници в литературата 

твърдят че икономическа жизнеспособност имат стопанствата отглеждащи над 100 броя 

пчелни семейства.  
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Таблица 10 Разпределение на пчелините в община Исперих по брой на пчелните 

семейства 
Размер – 

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. 

 

Трябва да се отбележи, че данните от Преброяване на ЗС – ПЗС‘2003 и ПЗС‘2010 

потвърждават, но и дават допълнителна светлина върху тенденциите в селското 

стопанство на територията на МИГ Исперих. Между двете преброявания в областта на 

земеделието се показва рязък спад в отглеждането на ягоди зеленчуци и цветя (-90%), 

както и в площта на семейните градини (-46%).  

Таблица 11 Тенденции в ползването на ИЗП, дка – община Исперих 

 ПЗС 2003 ПЗС 2010 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% 

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% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Прави също впечатление наличието на лозя, близо 4-кратното увеличение на постоянно 

затревените площи през 2015 спрямо 2010 година, както и 3-кратното увеличение на 

площите с трайни насаждения от 339.9 ха през 2010, до 1262 ха според данните на ОС 

Земеделие през 2015 година. Преструктурирането в ползването на ИЗП се съпровожда от 

още по-бързо преструктуриране и спад в броя на стопанствата стопанисващи съответните 

категории на използваните земеделски площи. 
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Таблица 12 Тенденции в броя на стопанствата според начина на ползване на ИЗП 

 България Разград Исперих 

ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна 

ИЗП 654 808  357 074  -45% 19 349   9 014  -53% 3 921  2 123  -46% 

обработваеми 

площи 
533 251  250 728  -53% 18 416   7 430  -60% 3 687  1 975  -46% 

зърнени 

култури 
369 436  119 640  -68% 16 350   5 520  -66% 3 193  1 496  -53% 

технически 

култури 
88 354  57 694  -35%  2 522   2 574  2% 1 003  1 215  21% 

фуражни 

култури 
189 871  75 332  -60% 11 320   4 251  -62% 2 177   989  -55% 

ягоди, пр. 

зеленчуци и 

цветя 

330 145  134 463  -59% 11 757  696  -94% 1 829   93  -95% 

семейни 

градини 
534 033  227 930  -57% 17 791   7 006  -61% 3 779   1 562  -59% 

постоянно 

затревени 

площи 

189 129  107 267  -43% 566  210  -63%  7   24  343% 

овощни 

култури 
59 062  43 255  -27% 994  656  -34%  122   179  47% 

лозя 223 580  87 002  -61%  5 978   1 183  -80%  451   171  -62% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Паралелно с преструктурирането в начина на ползване на ИЗП, протича и бързо 

преструктуриране на животновъдния сектор. Спада броят на практически всички 

отглеждани животни и птици, като особено изявен е спадът при козите, свинете и 

еднокопитните животни. Единственото увеличение е в броя на отглежданите пчелни 

семейства, защото изискванията на законодателството в този сектор не са толкова тежки 

за постигане, първоначалните инвестиции за стартиране на дейността не са толкова 

високи, а достъпът до пазари е по-лесен.  

Таблица 13 Тенденции в броя на отглежданите животни, хиляди и % 

 България Разград Исперих 

ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна 

говеда и 

биволи 

691,7  586,4  -15% 26,5   с  na  6,1   4,9  -20% 

крави и 

биволици 

382,0  353,6  -7% 13,2  11,2  -15%  3,4   2,8  -19% 

овце 1 635,2   1 415,2  -13% 58,9  34,9  -41%  12,3   5,9  -52% 

кози 856,8  388,9  -55% 28,9   9,1  -69%  3,9   0,9  -76% 

свине 1 278,9  670,5  -48% 43,4   с  na  22,3   с  na 

еднокопитни 269,9 112,6  -58% 11,3   3,7  -67%  2,2   0,8  -61% 

птици  1 796,3   17 

491,2  

-20%  1 

215,2  

 1 

286,6  

6%  79,6   46,4  -42% 

зайци 651,2  297,1  -54% 21,1   9,6  -54%  2,9   1,2  -59% 

пчелни 

семейства 

409,7  588,7  44% 19,9  23,6  19%  3,0   2,8  -6% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 
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Преструктурирането в животновъдните сектори към пазарно ориентирани стопанства - 

отговарящи на изискванията на законодателството, е свързано с рязък спад в броя на 

животновъдните стопанства, като на национално ниво най-отчетливо е намалението на 

стопанствата отглеждащи свине, кози, крави и т.н. 

Таблица 14 Тенденции в броя стопанства отглеждащи животни 

 България Разград Исперих 

ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна ПЗС 

2003 

ПЗС 

2010 

Промяна 

говеда и 

биволи 
213 350  95 874  -55%  8 231   2 998  -64%  1 992   911  -54% 

крави и 

биволици 
213 350  86 702  -59%  8 231   2 653  -68% 1 992   847  -57% 

овце 237 742  91 793  -61%  9 895   3 893  -61% 1 949   726  -63% 

кози 269 044  84 582  -69%  9 003   2 271  -75% 1 434   387  -73% 

свине 278 884  82 265  -71%  4 205  644  -85%  743   136  -82% 

еднокопитни 254 196  92 806  -63% 10 933   3 486  -68%  2 209   852  -61% 

птици 494 298  185 455  -62% 16 766   6 142  -63%  3 358   1 544  -54% 

зайци 69 457  24 967  -64%  2 470  690  -72%  353   138  -61% 

пчелни 

семейства 
37 636  23 704  -37%  1 500  669  -55%  283   107  -62% 

Източник: ПЗС 2003 и ПЗС 2010 

Преструктурирането на земеделския сектор дава своето негативно отражение и върху 

профила и структурата на генерираната в земеделските стопанства заетост. Повече по 

тази тема е представено в Раздел 5.2.  

Земеделски сектори  

Почвено-климатичната характеристика на общината дава възможност за отглеждането на 

всички култури, характерни за умерения климат и най-вече за развитието на 

зърнопроизводството и техническите култури, но и за отглеждането на ягодоплодни и 

овощни насаждения.  

На територията има 2 язовира и 34 микроязовира, които имат основно значение за 

населените места разположени в близост до тях. В общината няма изградена поливна 

система на основата на главни и второстепенни канали за напояване, което се отразява на 

асортимента от отглеждани култури на територията на общината. 

Към края на 2015 г. използваните земеделски площи възлизат на почти 27,7 хил. ха и 

спрямо 2010г., което съставлява незначително увеличение с около 0,7%. Основното 

ползване на ИЗП е под формата на обработваеми земи - ниви. 
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Фигура 11 Начин на ползване на ИЗП, 2015 г.(ха) 

 
Източник: ОС Земеделие, Исперих 

Основната част от обработваемите земи традиционно се ползва за отглеждането на 

зърнени култури (68%), и в по-малка степен на маслодайните слънчоглед, като рапицата 

започва да се отглежда през 2009 г. на около 320 ха, и през годините се увеличава почти 

петкратно до 1500 ха през 2015 г. Увеличението е за сметка предимно на площите, на 

които се отглежда царевица за зърно, които в периода 2012-2015 намаляват от 4200 ха на 

3500 ха (-6,7%). Освен от пазарната конюнктура, тази промяна е обоснована и от 

различните изисквания на двете култури към наличието на вода за напояване. 

Фигура 12 Основни едногодишни култури, 2015 г. (ха) 

 
Източник: ОС Земеделие, Исперих 

На територията на МИГ почти не се отглеждат едногодишни плодове и зеленчуци; в 

периода 2012-2015 площите на отглежданите домати са спаднали двойно – до 1 ха, като 

подобни са площите и тенденциите в отглеждането на картофи, фасул и градински грах. 

Стремителен 20-кратен спад е налице в отглежданите дини и пъпеши – от 200 ха през 2012 

на 10 ха през 2015 година. В същото време е налице почти двоен ръст на площите заети с 
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тикви – от 230 ха на 430 ха, които заради добрия пазар на тиквено семе се утвърждават 

като единствената по-значителна култура от категорията плодове и зеленчуци. 

Площите заети с трайни насаждения традиционно са с незначителен дял от общата ИЗП - 

около 5% в периода 2009-2015.Те бележат слаб ръст от почти 5.9% от 1,19 хиляди ха през 

2009 г. на 1,26 хиляди ха през 2015 г. Основните насаждения са от сливи, и в по-малка 

степен – череши и вишни. Площите с ягоди и малини бавно нарастват от 2009 г. насам. 

Впечатление прави появата на нови насаждения от орехи, голяма част от които са 

подкрепени и с помощта на ПРСР 2007-2013 година. В община Исперих не се отглеждат 

лозя за продукция за пазара – нито с винени, нито с десертни сортове. 

Фигура 13 Трайни насаждения, 2015 г (ха) 

 

Източник: ОС Земеделие, Исперих 

По отношение на животновъдството, броят на отглежданите животни и птици на 

територията на МИГ нараства в периода 2009 – 2015 година, с изключение на овцете и 

козите, които намаляват с намаляването на дребните полупазарни стопанства на 

територията на общината. 

Говедовъдството е представено основно от фамилни ферми, в които броят на кравите 

варира от 1-2 до 20-30. Отглежданата порода е Черношарена. (В общината има и други 

ферми/животновъдни стопанства, животните на които са селектирани и са регистрирани в 

националния селективен център.) Животните не се контролират към момента на 

провеждане на анкетата. Отглеждат се непрофесионално, примитивизма в хранене, 

отглеждане, селекция и репродукция води до лоши икономически резултати и 

нерентабилно производство.  

Много от малките животновъдни фермери не притежават земя и не наемат такава. 

Закупуват фуражи, като в много от случаите те са с ниско качество и несъобразени с 

нуждите на животните според физиологичното им състояние. Не се прилагат съвременни 

технологии на отглеждане. Сградният фонд е в изключително тежко състояние. 

Процесите на хранене и почистване не са механизирани, което прави труда 

непривлекателен. Според производителите животновъдството е рисков бизнес, всички 

схеми за кредитиране и застраховане са скъпи, а от там и трудно достъпни.  
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Таблица 15 Тенденции в животновъдството 2009-2015 година 

 2009 2012 2013 2014 2015 

 Говеда – всичко    4 366     5 078     4 307     5 230     4 376  

в т.ч. крави    3 230     3 360     3 031     3 792     3 601  

Овце - всичко    9 450     8 590     9 662   10 472     6 600  

Кози – всичко    3 980        528     1 031        845     1 248  

Свине – всичко  34 927   36 322   35 614   34 045   36 509  

Птици – всичко  31 430   41 490   49 938   57 415   72 900  

Източник: ОС Земеделие, Исперих 

Броят на оглежданите животни в свиневъдството и птицевъдството нараства. На 

територията на МИГ-Исперих работи един от най-модерно оборудваните и високо-

технологични свинекомплекси в страната. Отглежданите холандски и датски породи 

свине, напълно отговарят на европейските изисквания за съдържание на постно месо. 

Годишното производство е 52 000 угоени прасета, като стремежът е да се достигне 60 000 

бройки годишен капацитет. 

Обезпечеността на сектор земеделие с машини и техника на територията на община 

Исперих на пръв поглед изглежда сравнително добра: през 2014 г. обработваемата земя на 

Исперих възлиза на около 0,7% от обработваемите земи на България; в същото време 

местните земеделци са разчитали на 571 колесни трактора с различен прикачен и навесен 

инвентар (0,8% от всички колесни трактори в България през 2014 година), както и на 73 

зърнокомбайна (0,7%). В същото време, няма данни възрастовата структура на ползваните 

машини и техника. По данни от проведени интервюта със земеделски стопанства, 

степента на авариране на машините, разходите свързани с поддръжка и ремонт, загубите 

заради ненавременно прибиране на реколтата са значителни.  

Таблица 16 Селскостопанска техника 

Вид  2001 2009 2015 

Колесни трактори  168 190 571 

Тракторни плугове 51 65 225 

Култиватори 75 89 270 

Зърнокомбайни 54 62 73 

Дискови брани 32 51 122 

Сеялки за окопни култури 42 64 109 

Машини за разпръскване на минерални торове 12 26 250 

Сламопреси 32 20 22 

Плугове за предсеитбена оран 7 86 146 

Валяци и трактори 107 115 233 

Сеялки за зърнено- житни култури 48 78 124 

Източник: МЗХ и Общинска служба по земеделие Исперих. 

Няма статистически данни и за обезпечеността с техника на земеделските производители 

в секторите плодове и зеленчуци. Проведените интервюта показват необходимост от 

инвестиции в специализирана техника, както и осигуряване с качествен разсад, с цехове за 

сортировка и опаковане, хладилници, хранилища и други активи свързани с преработката 

и пласмента на такава продукция. 

Като цяло много малка част от стопанствата развиват неземеделски дейности. На 

територията на МИГ е регистриран е само един обект за директни доставки по Наредба № 

26 /2010 г.  
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Нагласи на земеделските стопанства  

Като цяло в интервюираните стопанствата не се наблюдава значителен икономически 

растеж. През последните три години растеж на продукцията има в около 30% от 

стопанствата, а над 60% няма промени в производството.  

Основни проблеми пред развитието на стопанствата са монополното положение на 

купувачите, липсата на средства за инвестиции, липсата на пазари, високите цени на 

торовете и препаратите и остарелите производствени активи на стопанствата. 

Въпреки това 62% от стопанствата планират да увеличат обема на производството през 

следващите три годни, а 69% възнамеряват дори да осъществят инвестиции в този период.  

Много малък дял от малките земеделски стопанства развиват неземеделски дейности. 

Анкетираните проявяват ограничен интерес към стартирането на икономическа дейност 

извън земеделието: почти по равно (1/3) се разпределят броят на стопаните в подгрупите 

на заявяващите интерес, на колебаещите се, и на тези които не биха стартирали дейност 

извън земеделието. Основната причина за това е липсата на увереност, че стопаните 

разполагат с необходимия потенциал за стартиране на дейността. 

Преобладаващата част от стопаните заявяват интерес да участват с проекти по бъдеща 

стратегия на МИГ – 24% ще участват при всички случаи, а 68% – ако получат помощ при 

подготовката на проекта за кандидатстване. 

Най-желаният тип инвестиции, за които ще кандидатстват за подпомагане, биха били 

преди всичко различни видове земеделска техника (57%); далеч по-малък, но все пак 

значим е интересът към стартиране на туристически услуги (28%), към разнообразяване 

на земеделските дейности на стопанството (22%), подобряване/реконструкцията на 

стопански сгради (22%) и инвестициите в трайни насаждения (22%). Незначителен е 

интересът към преработка на собствената продукция, ползването на алтернативни 

източници на енергия или оползотворяването на отпадъците, въпреки че тези направления 

са едни от най-важните в реформираната ОСП за периода 2014-2020. 

 

5.1.2 Неземеделски сектор 

През 2014 г.активни са били около 566 неземеделски фирми на територията на МИГ. 

Кризата 2008 г. води до спад на фирмите, но след 2010 г. броят на фирмите започва да 

расте – от 514 през 2010 г. до 566 през 2014 г..  Гъстотата на фирмите извън 

земеделието нараства до 26 фирми на 1000 жители, но е почти два пъти по-ниска от 

средното за страната – 51 фирми на 1000 жители. 

Неземеделските фирми на територията са предимно микро и малки. Средните и големите 

фирми са изключително малко като брой и дял. На територията функционират само 10 

средни неземеделски фирми с персонал от 50 до 250 души и 1 фирма с персонал над 250 

души.  
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5.1.3 Индустриален сектор 

През 2014 г. фирмите в преработващата промишленост са 54, като в сравнение с 2010 

г. техният брой е намалял. Фирмите в промишлеността имат разнороден предмет на 

дейност и с малки изключения са слабо интегрирани в местната икономика. 

Микро-предприятия са близо две трети от промишлените предприятия. Това са главно 

фурни, малки промишлени цехове, които са ориентирани към местния пазар. През 2008 г. 

в преработващата промишленост са функционирали 16 малки, 6 средни и 1 голяма фирма, 

но част от тях са прекратили дейността си поради кризата. През последните 10 години на 

територията се наблюдава спад на броя на предприятията в преработващата 

промишленост.   

Фирмите в областта на преработката на земеделски и горски продукти са много малко на 

брой. Това са 2 мандри и един хладилник и 1 дървопреработващо предприятие. 

Промишлените предприятия са разположени главно в град Исперих, като в селата има 

малко на брой предимно дребни предприятия (шивашки, дърво и дограма преработващи 

цехове).  

Най-голямото промишлено предприятие е „Хан Аспарух” АД, Исперих, което е 

структуроопределящо предприятие за местната икономика и е едно от най-големите от 

бранша в България. Около 50% от продукцията му се изнася в страни от ЕС и Източна 

Европа. Предвижда се ръст на производството през следващите години.  

„Добруджа - Кит” АД  е машиностроително предприятие, най-големият производител на 

ходови колела в България и резервни части и консумативи за текстилната промишленост. 

Около 80% от продукцията му се изнася в страни от ЕС. „Aйваз Н“ ООД е промишлено 

предприятие за производство и  търговия с метални изделия. Разполага със собствена 

производствена, складова и административна сграда и е оборудвано с последно поколение 

автоматични линии и заваръчни полуавтомати за производство на гъвкави неръждаеми 

тръби от хром-никелова стомана Около 90% от продукцията му се изнася в страни от ЕС.  

Производството на облекло е друг важен сектор в преработващата промишленост. Този 

сектор е с традиции на територията, но през последните години фирмите изпитват остър 

недостиг на квалифицирана работна ръка. Фирмите са ориентирани към експорт. Основни 

предприятия са „Ахинора” АД и “Ахинора – стил ” ООД – за горно облекло и цехът в 

с Подайва на „Мелиса - Текстил” ООД, регистрирана в гр. Разград за дамска конфекция и 

още няколко предприятия .   

„Тавис“ ЕООД  е малко предприятие за производство на мебели, чиято продукция е 

насочена към вътрешния пазар.  

Малките и средни неземеделски фирми (от 10 до 249 души) имат важно значение за 

нивото и динамиката на заетост в икономиката. Те са в неблагоприятно положение в 

сравнение с конкурентите от други региони поради периферността на територията, по-

лошата инфраструктура и ограниченията на местния пазар на труда. Част от фирмите в 

промишлеността (производство на облекла) имат нужда от инвестиции в оборудване за 

повишаване на конкурентоспособността и справяне с намаленото предлагане на работна 

сила на местния пазар на труда. Друга част (производство на метални изделия) имат 

http://www.dkit.bg/index.php?option=com_djcatalog&view=show&cid=3&Itemid=61&layout=default
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нужда от инвестиции за увеличаване на производството, за да оползотворят възможности 

за растеж на външни пазари. Малките и следни фирми имат също потребност от 

инвестиции в подобряване на енергийната ефективност и условията на труд. Малките и 

средни фирми са готови да насърчат създаването на нови местни фирми, които да 

заместят външни доставчици. Територията има потенциал за привличане на външни 

инвестиции, особено от Турция, с които има развити бизнес контакти.    

 

3.1.4 Услуги 

През 2014 г. в сектора на услугите оперират около 500 фирми, от които около 300 (60%) 

са в сферата на търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети. На територията са 

разположени 230 обекта за търговия на дребно, които са предимно за продажба на 

хранителни стоки и напитки. Магазини за хранителни стоки има във всички села, като 

общият брой на магазините в селата е около 80.  

В хотелериеството и ресторантьорството фирмите са 40 и в транспорта има около 30. 

Местният пазар за други услуги е много ограничен, поради ниските доходи на 

населението.  

 

5.1.5. Туризъм 

Територията има значителен потенциал за развитие на туризма, който се основава на 

интересното историческо наследство, в особеностите на местните традиции и бит, в 

провеждането на общностни събития. Най-значима туристическа атракция е 

ИАР“Сборяново”, който е разположен по поречието на р. Крапинец, между селата Малък 

Поровец и Свещари и е с територия 647 ха. ИАР “Сборяново” е един от малкото в България 

случаи на хармонично съществуване на археологически паметници в една сравнително малко 

променена от времето на създаването им природна среда. Обявен е за Историко-

археологически резерват с името “Сборяново” с РМС №19 от 8.12.1988 г. В резервата са 

регистрирани над 140 археологически обекти от различни исторически периоди, като най-

атрактивните са Свещарската царска гробница (един от деветте паметника на културата в 

България под закрилата на ЮНЕСКО),  четири други проучени гробници, два големи могилни 

некропола от елинистическата епоха, Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището 

Камен рид и ранно-средновековните селища Бювен касаба и Петрова нива. ИАР “Сборяново” 

е разположен в зона по НАТУРА 2000, на територията, на която има редки животински и 

растителни видове.  

Интерес представляват и особеностите на местните традиции и бит, провеждането на 

общностни събития. В тази връзка, общите културни събития, характери за региона са: 

Майски празници в Исперих в рамките на които се провеждат: Гергьовско веселие, Нощ 

на китарите, Празничен концерт на училищата, Симпозиум по скулптура - Исперих и др.; 

Събор на турския фолклор "Демир баба теке" (18-21 май); Дни на наследството (1- 10 

ноември) с ежегодни научни конференции по археология. 

Изводите на анализа на Стратегия за развитие на туризма в община Исперих 2014 -2020 г., 

разработена през 2014 г. от водещи национални експерти с подкрепата на ОПАК, са че 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/Strat_tourism.pdf
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територията на МИГ-Исперих има „много добри шансове за развитие на туризъм, 

екотуризъм, културен туризъм, къмпинг, рекреативен туризъм и риболов и лов“
2
. 

Въпреки че отбелязва напредък, общината все още не успява да генерира значителна 

заетост и приходи от валоризирането на местното културно-историческо и природно 

наследство. По данни на НСИ, налице са пет места
3
 за настаняване на туристи с близо 75 

стаи и около 150-160 легла за нощувка, значителна част от които са в хотел „Ален Мак“ и 

в хижа „Ахинора“, в рамките на археологически резерват „Сборяново“. През 2014 година 

са реализирани почти 5918 нощувки, като увеличението спрямо 2012г е с 33%, а броят на 

посетителите в туристическите обекти в региона 19 428, като увеличението спрямо 2012г 

е с 20 %. 

В общината има 117 обекта за хранене, регистрирани в БАБХ, но само няколко от тях 

предлагат качество на обслужването подходящо за обслужване на организирани туристи 

(Таблица 17).  

Таблица 17 Обекти за обществено хранене на територията на МИГ-Исперих – 

2016 г. 

Вид гр. Исперих Села Общо 

Ресторанти 5  5 

Заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия 10 2 12 

Заведения за бързо обслужване 17 15 32 

Питейни заведения 23 6 29 

Заведения за организирано хранене 12 27 39 

Общо 67 50 117 

Източник: БАБХ, Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. 

Секторът на туристическите услуги е неразвит – включително производство и 

предлагането на сувенири, занаяти, спорт и отдих, туристически атракции и др.  

Неразвитата туристическа инфраструктура и услуги е причината, поради която 

туроператорите не предлагат хранене или нощувка в пакетите на групите, които 

посещават историко - археологическия резерват „Сборяново”. 

 

5.2 Работна сила и заетост 

5.2.1 Работна сила 

Последните данни за икономическата активност и заетост са от преброяването през 2011 

г. Данните показват, че  икономически активните лица на територията на МИГ са 9 178, 

или 47,6% от населението на възраст 15 и повече години (Таблица 18). В сравнение с 2001 

г. икономически активните лица са намалели с 3 347 или 26,9%. Равнището на 

икономическа активност на територията на МИГ е малко по-високо от средното за 

страната. 

                                                 
2
Стратегия за развитие на туризма в община Исперих 2014 -2020 г., с. 6. 

3
 Включват се категоризирани средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла, функционирали 

през съответната година. 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/Strat_tourism.pdf
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Таблица 18 Основни данни за икономическата активност на населението на МИГ-

Исперих по данни от преброяването 2011 г.  

 Общо 

население 15 

г.+ 

Икономически активни Икономически 

неактивни 

Брой 

  Общо Заети Безработни  

Общо община Исперих  19 266 9 178 7 236 1 942 10 088 

Град 7 611 4 198 3 598 600 3 413 

села 11 655 4 980 3 638 1 342 6 675 

% 

Общо община Исперих  100.0% 47,6% 78,8% 21,2% 52,4% 

Град 100.0% 55,2% 85,7% 14,3% 44,8% 

села 100.0% 42,7% 73,1% 26,9% 57,3% 

България  100.0% 45,2% 85,1% 14,9% 54,8% 

Забележка: Съвкупността от всички заети и безработни лица формира икономически активното население.  

Източник: Преброяване на населението 2011 г. 

Коефициентът на икономическа активност, изчислен като отношение на броя на 

икономически активните лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени 

години е 58,7%. Наблюдават се съществени различия по етнически признак. 

Коефициентът на икономическа активност при българите е 72,9%, докато в групата 

на етническите турци той е 58,6%, а при ромите само 30,8% (Фигура 14). 

Заетите са 7 236, като от тях 4 049 са мъже (56%), а 3 187 са жени (44%). Коефициентът на 

заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във 

възрастовата група 15-64 навършени години, е 46,2%. Коефициентът на заетост при 

мъжете е по-висок от този при жените, съответно 52,4 и 45,7%. Както може да се види от 

фигура 15, най-висок е коефициентът на заетост в групата на българите (64,4%), следван 

от турците (45,1%), докато при ромите той е само 14,1%. 

Фигура 14 Население на 15-64 навършени години по 

етническа принадлежност, икономическа активност 
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Качество на работна сила 

Статистически данни за броя, професионалния и образователен статус на работната сила 

на територията на МИГ няма, тъй като те се събират с извадковото Наблюдение на 

работната сила на НСИ, а то не е представително на равнище община. Поради това в тази 

част, анализът се базира само на качествени проучвани и данни от Агенцията за заетостта 

за квалификацията на безработните.  

Качеството на работната сила на територията на МИГ е неблагоприятно. Една от 

основните причини е ниският образователен статус на работната сила. Както вече беше 

посочено значителна част от населението е с основно и по-ниско образование. Освен това, 

голяма част от предлаганата работна сила няма квалификация и умения търсени от пазара 

на труда.  

Поради тези неблагоприятни тенденции всички проучвания на бизнеса през последните 

10 години регистрират проблема за недостиг на квалифицирана работна ръка и 

специалисти на територията. Всички интервюирани фирми в промишлеността отбелязват 

недостиг на специалисти с технически специалности. Недостиг на квалифицирана работна 

ръка се превръща в един от най-важните проблеми, които спират притока на инвестиции 

на територията на МИГ и намаляват стимулите за инвестиции и конкурентоспособността 

на местните фирми. 

Възпроизводството на работна сила с ниско образование и без квалификация се дължи на 

преплитането на ред негативни тенденции на територията, сред които са затвореният 

живот в селата, отпадане от образованието, липсата на ефективни и привлекателни за 

децата извънкласни форми на обучение и образование, бедността на големи групи от 

населението и липсата на заинтересованост и активно включване на родителите.  

Ниските доходи и липсата на перспектива водят до постоянна или временна миграция на 

част от квалифицираните работници. Затова едно от основните предизвикателства на 

територията е прекъсването на порочния кръг на възпроизводство на работна сила с ниско 

качество, за което са необходими координираните усилия на всички заинтересовани 

страни на територията – общинска администрация, бюро по труда, бизнес, 

неправителствени организации и родители.  

5.2.2 Структура на заетостта 

Заетост в земеделието  

Земеделието е основният източник на заетост и/или допълнителни доходи за населението 

на територията на МИГ-Исперих. Последните налични данни за заетостта в земеделието - 

от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г. показват, че в земеделието са 

работили 5 562души, от които 4 281 са семейни работници (стопанин и членове на 

неговото семейство). Заетите жени са били 2 057, или 37%. 

На пълно работно време са работили 20% от работещите в земеделските стопанства или 

около 1 600 души. Около 2 600 или 55% от всички са работили между 50 и 100% от 

работното време в земеделието (Фигура 15).  
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Фигура 15. Разпределение на постоянната работна ръка според обработеното й време  
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Източник: МЗХ, Преброяване на земеделските стопанства 2010 г. 

Работната сила в земеделието е значително по-млада от средното за България. На възраст 

до 44 години са 40% от влагащите труд в земеделието, сравнено с 24% в България. 

Значително по-нисък в Исперих е делът на земеделците в групата над 65 години – 13% в 

Исперих, срещу 29% в България (Фигура 16).  

Фигура 16. Работна сила в земеделието по възраст   
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Източник: МЗХ, Преброяване на земеделските стопанства 2010 г. 

Броят на наетите в земеделието по трудово и служебно правоотношение в земеделието 

непрекъснато нараства през последното десетилетие, като през 2007 г. е 882 и в сравнение 

с 2000 г. се е удвоил.  

В еквивалент на пълно работно време земеделието е създавало 3 489 работни места 

(годишни работни единици), от които 60% за семейна работна ръка, 36% наети лица, и 4% 

сезонни работници. 
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Броят на наетите в земеделието по трудово и служебно правоотношение в земеделието 

непрекъснато нараства през последното десетилетие, като през 2007 г. е 882 и в сравнение 

с 2000 г. се е удвоил.  

Таблица 19 Тенденции в работната сила в земеделието 

 

Работна сила Семейна раб. 

Сила 

Мъже 

ПЗС' 2003 

България   1 348 108   1 288 614    734 101  

Разград       44 788        41 698      24 713  

Исперих         9 475          8 840        5 292  

ПЗС' 2010 

България      738 634      681 466    417 431  

Разград       20 101        17 069      12 120  

Исперих         5 562          4 281        3 505  

Промяна 

2010/2003 

България  -45% -47% -43% 

Разград -55% -59% -51% 

Исперих -41% -52% -34% 

Съпоставката на данните от Преброяване на ЗС през 2003г. и 2010г. показва спад в броя 

на работната сила и семейната работна сила в земеделието, който спад на всички нива е 

по-малък от спада в броя на земеделските стопанства.  

По-задълбоченото вглеждане в данните показва, че делът на семейната работна в 

земеделската заетост спада, както и че нараства делът на мъжете сред заетите в 

земеделието. 

Таблица 20 Промяна в структурата на лицата влагащи труд в земеделието 

 

Работна сила Семейна раб. 

Сила 

Мъже 

ПЗС' 2003 

България  100% 96% 54% 

Разград 100% 93% 55% 

Исперих 100% 93% 56% 

ПЗС' 2010 

България  100% 92% 57% 

Разград 100% 85% 60% 

Исперих 100% 77% 63% 

Промяна 

2010/2003 

България  неприложимо -3% 104% 

Разград неприложимо -9% 109% 

Исперих неприложимо -18% 113% 

 

В Исперих е най-изявен спадът на семейната работна сила като дял от общата земеделска 

заетост (-18%); също така, в общината най-бързо нараства и делът на мъжете в 

структурата на земеделската заетост (113%). 

Сравняването на данните за заетостта в земеделието в еквивалент на пълно работно време 

показва различни тенденции на различните нива за изследване.  
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Таблица 21 Промяна в структурата на лицата влагащи труд в земеделието 

  

Заети - Отработено време в % от пълното работно време 

1-24% 25-49% 50-74% 75-99% 100% 

ПЗС' 2003 

България      326 120      307 165    228 097    150 410   336 316  

Разград         8 461        11 451        9 433        4 543    10 900  

Исперих         1 645          2 660        1 809          800      2 561  

ПЗС' 2010 

България      197 121      180 099    145 340      80 245   135 829  

Разград         5 533          4 516        2 615        2 206      5 231  

Исперих         1 115          1 385           797          648      1 617  

Промяна 2010/2003 

България  -40% -41% -36% -47% -60% 

Разград -35% -61% -72% -51% -52% 

Исперих -32% -48% -56% -19% -37% 

 

На национално ниво най-значимо е оттеглянето на земеделците от такива производства, 

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

животновъдни стопанства или в смесени животновъдни-растениевъдни стопанства. В 

Разград и Исперих, обаче, най-голямо намаление се отчита на лицата, които посвещават 

между ¼ и ½ от времето си за земеделски производства. Тази тенденция може да се 

обясни по-голямото намаляване на площите заети от зеленчуци, лозя и семейни градини в 

област Разград, спрямо средните стойности за страната. 

Заетост в неземеделските сектори 

Броят на наетите лица извън земеделието по трудово и служебно правоотношение през 

2014  г. е 3 033, като в сравнение с 2010 г. се е увеличил с 10% (Таблица 22).  

През 2014 г. в индустриалния сектор са заети 1 650 души или 43% от всички. През 

последните 5 години заетостта в индустрията расте, но все още не е достигнал равнището 

преди кризата. На прираста на заетите в индустрията се дължи 85% от прираста на 

заетостта в неземеделските фирми.  

Таблица 22  Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически 

дейности  
Икономически дейности 2010 2012 2014 

брой % брой % брой % 

Общо     3 548 100%    3 848  100%    3 856  100% 

Селско, горско и рибно стопанство        802 23%       831  22%       823  21% 

Общо без селско, горско и рибно стопанство     2 746 77%    3 017  78%    3 033 79% 

Индустрия    1 403 40%    1 624  42%    1 651  43% 

Строителство       42  1%         55  1%         53  1% 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети     734  21%       721  19%       730  19% 

Транспорт; складиране и пощи       77  2%       117  3%       119  3% 

Хотелиерство и ресторантьорство       99  3%         93  2%         87  2% 

Хуманно здравеопазване и социална работа     265  7%       246  6%       235  6% 

Култура, спорт и развлечения       37  1%         48  1%         39  1% 

Професионални дейности и научни изследвания       31  1%         32  1%         46  1% 

Други услуги       58  2%         81  2%         73  2% 

Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост. 

Източник: НСИ. 
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Като цяло секторът на услугите създава относително малко работни места на територията 

на МИГ. През 2014 г. в сектора на услугите са създавали 1 382 работни места или около 

35% от всички. Търговията допринася за около  20% от заетите, в хотелиерство и 

ресторантьорство са около 2%, а здравеопазването за около 6%.  

 

5.3 Равнище и структура на безработицата 

Територията на МИГ-Исперих се отличава с висока безработица, свързана със слабата 

динамика на местната икономика, а през последното десетилетие и с влошаване на 

структурата на работната сила. Данни за динамиката по основни показатели за 

безработицата в периода 2010-2015 са представени в Таблица 23. 

Таблица 23 Основни показатели за безработица на територията на МИГ-Исперих 

през периода 2010-2015 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

България – равнище на безработица 9,2% 10,4% 11,5% 11,8% 10,7% 10,2% 

Исперих – равнище на безработица 19,5% 

26,6%* 

25,7% 25,7% 22,5% 19,6% 18,2% 

Регистрирани безработни 2,424 2,342 2,341 2,048 1,787 1,659 

Безработни жени 1,368 1,235 1,105 944 1,235 878 

% от всички  56% 56% 53% 54% 53% 52.9% 

Продължително безработни (над 1 г.) 1,167 1,238 1,139 952 865 796 

% от всички  48% 53% 49% 46% 48% 48.0% 

Безработни младежи до29год. вкл. 434 423 434 331 251 242 

% от всички  18% 18% 19% 16% 14% 14.6% 

Безработни над 50 г. 965 933 888 851 789 712 

% от всички  40% 40% 38% 42% 44% 42.9% 

Безработни без квалификация 1,883 1,800 1,727 1,385 1,221 1,120 

% от всички  78% 77% 74% 68% 68% 67.5% 

Безработни с основно и по-ниско образование 1,636 1,590 1,522 1,223 1,064 976 

% от всички  67% 68% 65% 60% 60% 58.8% 

Безработни специалисти 180 166 213 150 141 155 

% от всички  7.4% 7.1% 9.1% 7.3% 7.9% 9.3% 

Безработни с висше образование 57 52 73 52 56 74 

% от всички  2.4% 2.2% 3.1% 2.5% 3.1% 4.5% 

Регистрирани лица с увреждания 98 109 108 59 56 41 

% от всички  4.0% 4.7% 4.6% 2.9% 3.1% 2.5% 

*Забележка: Данните са към края на съответната година. За 2010 година нивото на безработица е изчислено 

съответно на база 12460 и 9113 икономически активни лица. 

Източник: Дирекция “Бюро по труда” – Исперих.  

Както се вижда от Фигура 17, пикът на безработицата, свързан със световната криза е през 

2010 г., когато безработицата достига близо 26%. През 2015 г. равнището на безработица 

спада до 18%, но остава почти два пъти по-високо от средното за България (10%) 
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Фигура 17 Динамика на безработицата 2005-2015 г. 
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Източник: Дирекция “Бюро по труда” – Исперих.  

Данните от преброяването от 2011 г. показват съществени различия в равнището на 

безработица по етнически признак и тип на населеното място. Равнището на безработица 

в рамките на българската етническа група е 11,7%, докато при етническите турци е 23,1%, 

а при ромите достига 54,1%.  

По данни от преброяването безработицата в селата е почти два пъти по-висока, 

значително по-висока, отколкото в града (съответно 26,9% и 14,3%). При преброяването  в 

6 села  безработицата е над 30% - Бърдоква (54.2%), Печеница (53,6%), Голям Поровец 

(51,0%), Вазово (50,3%), Свещари (47,8%), Яким Груево (40,9%). 

По данни от Бюрото по труда през 2015 г. в общината има около 878 регистрирани 

безработни жени, или 52% от всички.  

Структурата на безработните по продължителност на регистрацията показва, че делът на 

дългосрочно безработните в общината се задържа на постоянни високи нива (48% от 

всички безработни). Жените преобладават сред дълготрайно безработните лица. 

Броят на безработните млади хора на възраст до 29 г. е 242, или 14,6% от всички 

регистрирани безработни. През последните години се забелязва известен спад в 

младежката безработица, но се запазват неблагоприятните характеристики в структурата 

на регистрираните безработни младежи, а именно:  

 липса на професионална квалификация;  

 нисък образователен ценз;  

 концентрация в селата.  

Делът на регистрираните безработни на възраст над 50 г. варира между 42-44%% през 

последните три години. Тази рискова група безработни е слабо конкурентоспособна на 

пазара на труда и при тях се наблюдава тенденция към преминаване към трайна 

безработица. Те са основната целева група за включване в програми за временна заетост.  
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На територията се наблюдава висок и устойчив относителен дял на безработните без 

професионална квалификация - около 68% от всички регистрирани безработни. 

Преобладават и безработните с ниско образование – като тези с начално и по-ниско 

образование се задържат на ниво от около 60%-59% от всички регистрирани.  

Като цяло може да се твърди че данните за регистрираните безработни показват 

положителни тенденции през последните 3 години, с две ярки изключения – броят на 

регистрираните безработни специалисти и хората с висше образование се увеличава, 

което очевидно се дължи на продължаващите процеси на преструктуриране на местната 

икономика и оптимизирането на местните публични услуги. 

Проблем, и то с постоянен характер, е продължаващия спад на подходящи бенефициенти 

в групите, захранващи програмите и мерките за заетост. Спадът се дължи на липсата на 

достатъчен брой безработни лица, отговарящи на условията на различните програми. 

Запазва се тенденцията на силно зависима от селското стопанство икономика, което води 

до снижаване качеството на работната сила в региона, поради занижените изисквания за 

търсене на квалифицирана работна ръка. Наблюдава се тенденция на намаление и спад на 

разкриваните работни места в следствие на устойчива заетост в големите фирми и 

намаляване броя на разкритите работни места в сезонните предприятия съобразно 

икономическите процеси в съответния бранш. Очаквано, с най-висок дял в отрасловото 

разпределение на свободните работни места са тези от селското стопанство, заявени от 

големите селскостопански кооперации в региона. През последните години съществува 

тенденция, относно обявяване на свободни работни места от работодатели предимно със 

сезонен характер на производство, дължащото се на високия дял на земеделието в 

структурата на местната икономика.  
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6. Състояние на околната среда и биоразнообразие 

Състоянието на компонентите на околната среда на територията на МИГ Исперих като 

цяло е добро, поради ограничената индустриална дейност и прилагането на добрите 

земеделски практики за сеитбооборот и подходяща употреба на торове и препарати за 

растителна защита. При почвите не са регистрирани наличия на тежки метали над ПДК, 

както и засоляване и вкисляване; нивата на ветрова и вятърна ерозия са ниски поради 

правилното залесяване и почво обработки, и поради ограничено напояване особено върху 

по-стръмни терени. Нарушени от водна ерозия са едва 16,5 ха по стръмните участъци на 

обработваемите земеделски земи, пасища и ливади. Замърсени от отпадъчни води са 5,5 

ха от свинекомплекса в местността „Сърта” край гр. Исперих. Свлачищна дейност се 

образува от преливането на язовира в гр. Исперих, местността „Дере алан” и язовира в с. 

Подайва, местността „Пещерата” - около 11,0 ха. Недостатъчни са дейностите по 

възстановяване на почвеното плодородие на установени нарушени терени край селищните 

образувания. 

Замърсяване на въздуха се наблюдава при неблагоприятни атмосферни условия и най-вече 

през активния отоплителен сезон като основните източници на замърсяване са 

автомобилния транспорт и средствата за битовоотопление на населението. Промишлената 

дейност е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване наатмосферниявъздух - 

предприятията с функциониращи инсталации за пречистване на отпадните газове към 

2011 г. в Исперих са 3,включително“Хан Аспарух” АД, гр. Исперих. С напредването на 

газификацията в общината ще намаляват периодите и концентрациятана замърсители на 

атмосферния въздух. След изграждането на канализационната система в град Исперих 

нормите за качество на атмосферния въздух се влошиха. През периода 2009-2015г се 

подобриха зелените площи в град Исперих, но няма изградени нови зелени 

площи,включително и такива, свързани с шумозащита на акустично натоварени зони и 

транспортни артерии.  

Отпадъци 

Област Разград се обслужва от регионално депо за неопасни отпадъци (битови и 

строителни), действащо от 2009 г. Изградено е според всички нормативни екологични 

изисквания на площадката на съществуващото депо за битови отпадъци. Цялото 

населението в общините е обхванато в системата за събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци. Депата (старите сметища) в останалите общини и населени места не 

отговарят на съответните технико-експлоатационни и санитарно-екологични изисквания. 

Поради тази причина през 2008 г. започва закриването и рекултивирането им.  

Към настоящия момент е закрито е общинско депо за отпадъци на град Исперих, но на 

територията на МИГ все още не е решен проблемът с нерегламентираните сметища на 

различни места в общината; няма и изградени торища за правилно съхранение и 

производство на пълноценен оборски тор. Контролът върху замърсяването с битови, 

строителни и промишлени отпадъци е недостатъчен поради липса на човешки ресурси. 

Ангажираността на населението по отношение на отпадъците се ограничава с подаването 
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на жалби и сигнали за наличието на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на 

територията на общината. По-голямата част от хората все още смятат, че тяхното 

задължение за опазване на околната среда приключва със заплащането на такса битови 

отпадъци. 

В общината няма и изградена и действаща система за разделно събиране на отпадъците, 

тъй като през м. юли 2013 г. „Екопак” АД е прекратила договора си с Община Исперих за 

развитие и експлоатация на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Към 

настоящия момент непосредствените дейности които общината планира за осъществяване 

в областта на отпадъците са:  

 Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране на 

отпадъци; 

 Закриване и рекултивиране на общинско депо за отпадъци на землището на с. 

Лъвино  

Водните ресурси на общината са сравнително ограничени – през територията й 

преминават четири реки
4
, но няма достатъчно водни ресурси за промишлени нужди и 

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

питейни цели са 34 броя. През 2015г. приключи „Интегриран проект за водния цикъл на 

гр. Исперих“ на стойност 48 190 848,00 лв. по Оперативна програма „Околна среда”.В 

рамките на проекта е разширена и реконструирана ПСОВ - гр. Исперих – изграждане на 

биологично стъпало. За пречистване на отпадните водите изградена пречиствателна 

станция за отпадъчни води с проектен капацитет: 12 436 е.ж.; изградена/ рехабилитирана е 

и канализационна мрежа: 46,88 км., както и водопроводна мрежа: 15,94 км. Обслужвано 

население от проекта: 11 791 жители. С това спира замърсяването на повърхностните води 

заради директните зауствания на градските колектори, но остават проблемни по-големите 

населени места от общината където няма канализационна мрежа. В „Хан Аспарух" АД, в 

производствените отпадъчни води се пречистват в локални пречиствателни съоръжения. 

Изградена е пречиствателна станция за битово – фекални отпадъчни води. Те се заустват в 

сухо дере, водоприемник II-ра категория, от поречието на Добруджански реки. 

Горите, които съставляват 19% от територията на община Исперих са едно от големите й 

богатства. По данни на общината, годишното ползване на дървесина възлиза на 5 100 пл. 

м3 от общинските гори и на 15 000 пл.м3 от държавните. Средногодишното залесяване 

възлиза на 90 ха. То се прави главно с местни, устойчиви широколистни видове - цер, дъб, 

сребриста липа, ясен, явор, дива череша и др. Залесяването включва и някои чужди 

видове, които са успешно аклиматизирани у нас каквито са: червен американски дъб, 

унгарска акация и различни клонове хибридни тополи.  

Биоразнообразието в общината е значително. Растителното разнообразие в горския фонд 

на община Исперих включва над 40 дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови 

видове и над 100 тревни растителни видове.Лудогорието е район богат на лечебни 

растения, които могат да се наблюдават както в откритите места (по поляните и край 

                                                 
4
 Царацар(или Демирбаба, Крапинец), Война(или Лудня), Сенковец(или Сазлъка,Сенкувча), Чаирлък 

(Текедере). 
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течаща вода), така и в горите. Сред тях са ливадните треви, полските цветя, билките, 

многообразните плевели, мъховете, лишеите и др. Разпространени са и диворастящите 

гъби. 

В Лудогорието са установени и 115 вида гнездящи птици, от които 22 са включени в 

Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 51 са от европейско 

природозащитно значение.  

Около 25% от територията на МИГ попада в някоя от две зони по НАТУРА 2000. Едната 

зона е по директивата за хабитатите - BG0000168 „Лудогорие”. Тази зона е с площ 59,45 

хил.ха и е разположена на част от територията на област Разград, Русе и Силистра. 

Другата зона е по директивата за птиците BG0002062 „Лудогорие” с обща площ 91,39 

хил.ха и е на част от територията на същите области. В зони по НАТУРА 2000 попадат 

землищата: гр. Исперих, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Драгомъж, с. Йонково, с. 

Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари, с. Старо селище.  

По данни на МОСВ, в зона BG0000168 „Лудогорие” на територията на МИГ-Исперих 

предмет на опазване са 14 вида, от които 9 вида бозайници и 5 вида земноводни и 

влечуги. Съгласно оценката на консервационния статус територията е със статус 

„неблагоприятно-незадоволително“(U1). Основните заплахи и натиск върху видовете са 

свързани най-вече с повторно залесяване с неместни дървесни видове (установени на 2994 

ха), и разчистване на горите (1014 ха); много по-ограничени като въздействия са 

отстраняването на мъртви и умиращи дървета (138 ха) и замърсяванията на повърхностни 

води (134 ха). 

Подходящите мерки, които запазват или подобряват природозащитното състояние на 

местообитанията са свързани с:  

 Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания 

(М43) на територия– 4 146 ха;  

 Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от 

антропогенна дейност (М108) – 134 ха.  

Общината обаче не разполага с експертен капацитет за предприемане на мерки за 

подобряване на състоянието на видовете.  

На територията има две защитени местности с обща площ около 7.8 ха за опазване на 

естествени находища на червен божур, които са в територията на землището с. Печеница 

и с. Подайва. На територията има и защитени вековни дървета, като особено ценни са 5 

зимни дъба на възраст над 800 години, които са в землището на гр. Исперих. Сред 

защитените дървета се срещат видовете летен дъб, благун, полски бряст и бяла черница. 

Данните, получени при проведеното представително изследване сред населението на 

седемте общини - за целите на областна стратегия за развитие, показват че състоянието на 

околната среда в Област Разград като цяло се определя като много добро от местното 

население с обща оценка от 4,60. Най-високо оценяват заобикалящата ги околна среда 

запитаните в Община Завет – 5,57. Като много добро определят състоянието й жителите 

на Община Исперих (5,41), Община Кубрат (5,39) и Община Цар Калоян (4,81). 
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Относително по-ниски оценки получава състоянието на околната среда от запитаните в 

Община Лозница (4,09), Община Самуил (4,09) и Община Разград (3,89). Разгледано по 

отделни елементи състоянието на горите (4,93) се определя от населението на Област 

Разград като по-добро в сравнение със състоянието на почвите, въздуха и водите 

(съответно 4,79, 4,74 и 4,66). Жителите на общините Завет и Исперих дават отлични 

оценки на състоянието и на четирите компонента на околната среда. Много добра оценка 

получават почвите, въздуха, водите и горите от хората в общините Кубрат, Цар Калоян и 

Лозница. Населението на общините Самуил и Разград поставя относително по-ниски 

оценки. 

Приоритети на община Исперих в опазването на околната среда и биоразнообразието 

Основните приоритети на Община Исперих, формулирани и като регионални приоритети 

на Област Разград, които произтичат от националната политика по опазване на околната 

среда и водите, са: 

1. Запазване на нормите за качество на атмосферния въздух в населените места; 

2. Опазване на биологичното разнообразие; 

3. Подобряване на управлението на отпадъците; 

4. Осигуряване достатъчно количество качествена питейна вода и вода за 

промишлени нужди.; 

5. Осигуряване на пречистването на отпадъчните битово-фекални и 

производствени води. 

Приоритетите на Община Исперих се отнасят към трите основни компонента на околната 

среда: въздух, води и почви, и включват основно: 

 Продължаване на възприетата стратегия за преимуществено използване на 

природен газ, като основно гориво; 

 Поетапно изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води; 

 Озеленяване и благоустрояване на общината; 

 Намаляване на шумовото замърсяване и замърсяване на атмосферния въздух от 

МПС, 

 Рационално използване на природните ресурси- внедряване на високоефективни 

технологии в промишлеността и битовия сектор за оползотворяване и 

възобновяване на природните ресурси; 

 Интегрирано управление на околната среда и въвеждане на стратегията на Община 

Исперих за устойчиво развитие. 

Разработена е система за взаимовръзка между Община Исперих, РИОСВ гр. Русе, 

РИОКОЗ гр. Исперих, „ВИК” ЕООД, град Исперих и НПО в района за екологична оценка 

и комплексни разрешителни за действащи предприятия.Прилагат се превантивни 

инструменти за недопускане на замърсяване (ОВОС, Разрешителни режими, ISO 14000 и 

др.).  
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За по-ефективни инициативи в областта на опазване на ОС и биоразнообразието е 

необходимо да се засиликапацитета на общината и общността по въпросите на 

екологиятаи биоразнообразието в условията на настъпващи климатични промени.  

Предстои да се изгради усъвършенствана и разширена система за мониторинг и контрол 

на околната среда в общината със структурирана база данни, способна да обработва и 

извлича необходимата информация. 

В областта на отпадъците предстои да се проектира и изгради товаро-претоварна 

станция за ТБО от територията на Община Исперих със система за разделяне на 

оползотворяемите отпадъци, да се проектира и изгради компостна площадка с оглед на 

развитата земеделска и животновъдна дейност в района, да се изгради система за 

събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, да се ликвидира 

нереглементираното сметище до село Лъвино. 

Все още предстои и: 

 В областта на управлението на почвите - да се създаде почвена информационна 

система. 

 В областта на биоразнообразието - да се създаде план – подпрограма за 

възстановяване и опазване на биологичното разнообразие на територията на 

общината. 

 В областта на шумовото замърсяване – да се разработи и въведе в действие 

подпрограма по ограничаване и снижаване на градския шум, отчитаща ефекта и 

значимостта на междусекторното взаимодействие “градоустройство, строителство, 

благоустройство, контрол и организация на движението на МПС, здравни ефекти 

от въздействието на шума”. 

 В областта на образованието, обучението и информационните дейности сред 

населението – да се въведе система за интегрирано екологично образование в 

предучилищните, училищните, средните учебни заведения на територията на 

Община Исперих; да се увеличат мероприятията за информиране на местното 

население относно най-актуалните насоки в сферата на глобалната екология, 

социалната и приложна екология. 

 Да се въведе система за насърчаване на общностни инициативи и усилияпо 

населени места за решаване на конкретни проблеми свързани с опазване и 

подобряване на местното природно наследство. 
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7. Бедност и уязвими групи 

7.1. Бедност 

Изследванията поставят община Исперих в групата на общините, в които рискът от 

бедност е по-висок, отколкото в другите райони на страната.  Причините за бедността в 

общината са свързани с по-високата безработица и частична и сезонна заетост, с по-

ниското ниво на заплатите, с високия дял на хората, издържащи се от социални помощи и 

пенсии. Голям дял от домакинствата разчитат главно на парични доходи на работещите 

извън общината – в други общини в България и чужбина. В селата близо 20% от 

домакинствата разчитат главно на заетостта на членове на тяхното домакинство, 

работещи извън общината.  

Според социалния анализ, изготвен от община Исперих, рискът от бедност се увеличава 

от фактори като: 

 липса на жилище, лоши битови условия и недостатъчно средства за издръжка; 

 ограничени ресурси за автономност и зависимост от подкрепата на близки – 

възрастни с увреждания с нужда от подкрепа във всекидневния живот; хора в 

пенсионна възраст; 

 структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни 

семейства, здравословни и образователни проблеми;  

 увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от 

семейството; 

 ниско образование (включително и неграмотност), липса на професионална 

квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на труда и 

социална изолация; 

 социално изключване и принадлежност към уязвими етнически малцинства и 

семейства, в които децата рискуват да повторят социалния модел на родителите си; 

 изолираност на населеното място с нарушени транспортни връзки и комуникация с 

общинския и областния център;  

 възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните малки 

населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги, както и 

ниски доходи на хора в надтрудоспособна възраст.  

Проучванията на МИГ показват, че близо в близо 40% от малките земеделски стопанства 

земеделието е единственият източник на доходи, а за още 30% - само един от членовете на 

домакинството се занимава с икономическа дейност извън земеделието. Доходите от 

земеделие, обаче, са недостатъчни за поддържане на нормален жизнен стандарт на 

домакинствата, и над половината от собствениците на малките стопанства считат, че 

доходите им са недостатъчни за добър живот. Около 60% от младите хора, живеят в 

домакинства, които се самоопределят като бедни. 
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По данни от Дирекция ”Социално подпомагане” в общината на месечно социално 

подпомагане са 340 лица. Около 2000 лица (или 10% от населението) са получили целева 

помощ за отопление през 2015 г., което също е индикатор за бедност на населението.  

Таблица 24 Лица и/или семейства в неравностойно положение (31.12.2014 г.) 

 Брой 

Лица, получаващи месечни социални помощи 343 

Сам родител, отглеждащ дете/ деца 26 

Многодетни семейства 27 

Лица в остра жилищна нужда (картотекирани) 63 

Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани) - 

Самотно живеещи стари хора 14 

Възрастни хора, обект на социално подпомагане 276 

 

В рамките на общината се наблюдават и териториални различия във равнището на 

бедност. Проучванията на МИГ показват, че в 8 селата повече от 50% от домакинствата, 

живеят по-бедно от средното за общината. Това са предимно малки населени места, с 

изключително с висок дял на безработните и висок дял на възрастното население.  

 

7.2 Младежи 

Младежите във възрастовата група 15-29 г. са около 4 300 (Таблица 25). В град Исперих 

живеят около 1600 от младежите, а в селата останалите близо 2700 души в същата 

възрастова група а в селата. Младите мъже са повече от жените, като в селата на 1000 

мъже се падат 891 жени, а в града - 980. 

Таблица 25 Население на възраст 15-39 на територията на МИГ Исперих 

 15-19 г. 20-24 г. 25-29 г. Общо 

15-29 

30-34 

г. 

35-39 

г. 

Общо 

15-39 

г. 

Мъже Жени 

Брой 

град Исперих 586 482 538 1606 617 703 2926 1478 1448 

села  947 832 913 2692 921 932 4545 2404 2141 

общо 1 533 1 314 1 451 4298 1 538 1 635 7 471 3 882 3 589 

колонен % 

град Исперих 38% 37% 37% 37% 40% 43% 39% 38% 40% 

села  62% 63% 63% 63% 60% 57% 61% 62% 60% 

общо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Източник: Преброяване на населението 2011. 

Младежите на възраст от 20 до 29 години са със следната образователна структура: с 

висше образование са 6%, 40% са със средно образование, с основна степен са 28%, а 

останалите 26% са с начално или незавършено начално образование. 
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Близо половината от младежите в общината се определят като икономически активни. По 

данни на ДБТ официално регистрираната безработица сред лицата на възраст 15- 29 

години в община Исперих е 22.5%, като по експертна оценка на ДБТ има значителна 

скрита младежка безработица. От безработните младежи, 37% са мъже, а останалите 63% 

- жени. По данни на бюрото по труда има регистрирани 17 безработни младежи с висше 

образование. Друг проблем е, че над 43% от лицата на възраст от 15 до 24 години, които 

са икономически неактивни не посещават училище.  

По оценки на експерти от община Исперих основните има голям брой негативни или 

рискови фактори за развитието на младежите и публичните услуги за младежко развитие: 

 Отпадане от системата на средното образование, липса на професионална 

квалификация и кариерна ориентация; 

 Заетост главно в „сивия” сектор на пазара на труда; 

 Недостатъчна икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и 

предприемачески инициативи; 

 Недостатъчно развити публични услуги в подкрепа на младите хора; 

 Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална изява 

на граждански позиции; 

 Пренебрегване на здравословния начин на живот (хранене, спорт, неупотреба на 

наркотици и др) като ценност; 

 Ранни бракове, разводи и нарастване на броя на децата, родени без брак; 

 Увеличаване на случаите на противообществени и противоправни прояви сред 

младите хора от по-ниските възрастови групи; рецидиви на случаите на малолетни 

и непълнолетни извършители на престъпления; 

 Ниска степен на респект към правоохранителните и правораздавателните органи  

 Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и акции; 

 Липса на представителство на общинско ниво; 

 Недостатъчна ефективност на сътрудничеството между отделните институции при 

реализирането на младежките политики. 

 Липса на привлекателни възможности за реализация на младите в селата на 

общината, и особено на тези от ромски произход  

Проучването на МИГ на икономическата активност
5
 на младите хора показва, че висок 

процент от младежите на територията на МИГ имат нагласи за предприемаческа дейност 

(34%), като в града нагласите са по-високи спрямо селата (42% от интервюираните в града 

спрямо 27% в селата), както и сред българската етническа група спрямо турската (48% 

спрямо 25%). Твърдо решение за стартиране на свой бизнес имат около 10% от 

                                                 
5
 Доклад за резултатите от проучване на икономическата активност на младите хора от територията МИГ 

Исперих,  м.юни 2015г. 
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младежите. Това означава, че мярка/схема за подпомагане на младежкото 

предприемачество на територията на МИГ би имала около 400 до 600 потенциални 

кандидати. В същото време оценката на интервюираните, е че те не притежават ресурси, 

опит и лични качества за предприемачество.  

Основен проблем в общината според 64% от интервюираните младежи е липсата на 

възможности за работа. На второ място по степен на важност се нарежда проблемът за 

липсата на възможности за интересни занимания за свободното време, като 23% от 

интервюираните го посочват като основен проблем в общината. На трето място е 

класиран проблемът за липсата на качествено образование в общината (12%).  

Почти половината от младежите (47%) считат, че качеството на живот в общината не се 

различава съществено от това в останалите общини, но според близо 30% животът в 

общината е по-лош от други общини в България. Едва 7% го определят като по-добър. В 

сравнение с данни от 2012г., делът на определящите живота в общината като по-добър е 

намалял със седем процентни пункта, за сметка на същото увеличение на делът на тези, 

определящи го като по-лош от други общини в България. Около 60% от младите хора, 

живеят в домакинства, които се самоопределят като бедни.  

Проблемите в общината, рефлектират в относително голям дял на младежите, които са 

решили или обмислят да се преместят да живеят в друга община – над половината от 

интервюираните. При последното проучване на МИГ-Исперих, средно 16% от 

интервюираните са взели решение със сигурност да се преместят да живеят в друга 

община, а други 39% обмислят подобно решение. Трябва да се отбележи, че в сравнени с 

данните от 2012г., делът на сигурните в решението си за емиграция е намалял с близо 12 

процентни пункта, за сметка на колебаещите се, което предполага подобряване на живота 

и разширяване на възможностите за младите хора в общината. Важно е да се отбележи, че 

делът на младежите, които работят или обмислят да започнат собствен бизнес са по-малко 

склонни да мигрират. Една пета от интервюираните младежи (21%) участват в дейността 

на сдружения или неформални групи.  

Фактът, че всички интервюирани младежи се интересуват от различни клубове и школи 

по интереси, означава, че вероятно предпочитат неформалните пред формалните такива. 

Над половината респондентите проявяват интерес към спортни дейности и състезания, по 

около една трета – към клубове и школи по изкуствата и по техника/информационни 

технологии. 

 

7.3 Жени 

Равнището на безработица на жените е значително по-високо, отколкото при мъжете – 

съответно 22% и 15%.  

Свидетелство за проблемите със заетостта на жените е и големият брой и дял жени в 

трудоспособна възраст, които не са регистрирани като безработни, но единствената им 

заетост са домашните или семейни задължения. По данни от преброяването 2011 г. 1490 

жени на възраст между 15 и 64 години, или 19,7% от всички в тази група са били заети 

единствено с домашни или семейни задължения.  
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Фигура 18 Структура на икономически неактивните лица 
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Източник: Преброяване на населението. 

Проблемът за женската безработица и ниска активност е подходящо е да се стимулира в 

различни форми кооперирането на жените и насърчаване на предприемачеството. 

Проектите за коопериране могат да подпомогнат съществено развитието на уменията на 

жените за идентификация и използване на бизнес възможности, умения за сътрудничество 

и позитивно отношение към предприемачеството. В рамките на МИГ вече са обсъждани 

подобни проекти за развитие на туристически услуги чрез коопериране на жените.  

Ромски неправителствени организации работят за създаване на групи жени, които да 

бъдат обучени производството на сувенири и за развитие на социален бизнес в областта 

на кетъринга.  

 

7.4 Ромска общност 

Община Исперих е с най-висок дял на ромското население на територията на област 

Разград. Жителите на територията, които се самоопределят като роми са 1 875
6
. По данни 

на неправителствени организации броят на ромите е значително по-голям – 3 200-3 300
7
. 

В това число са включени не само тези, които се самоопределят като роми, но и 

население, което се самоназовава като турци, миллет/уста миллет
8
 или копанари/власи

9
. 

Според неправителствените организации групите на власите/копанарите и на миллета не 

                                                 
6
 Статистическа информация по етнически признак се събира само при национални преброявания на 

населението. 
7
. Стратегия на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г, с.6. 

8
 Миллет – народ, нация от превод на турски; уста миллет – народът майстори; групата, самоназоваваща се 

по този начин не говори ромски; има данни, че майсторите – железари са обслужвали османския аскер по 

време на османската империя и още от това време е започнало преферирането на самосъзнанието на тази 

група. 
9
 Копанари или власи – самоназвание на група, говореща влашки или диалектен румънски език, която, 

въпреки нейното нежелание, се определя като роми от останалото население; има данни, че са дошли в 

България от Румъния след втората половина на 19 век и в миналото са практикували дърводелски занаят – 

изработвали са дребни предмети за бита предимно от дърво – лъжици, копанки, паламарки и др.  
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се самоопределят като роми и в стремежа си да се различат от тях, са готови да се откажат 

дори от политики за социално включване.  

Ромите живеят предимно в селата (68%), като има четири села, в които делът на ромите е 

над 20% (Бърдоква, Вазово, Драгомъж и Китанчево). В град Исперих ромското население 

е около 600 души, или 32% от всички роми в общината. Между двете последни 

преброявания се е увеличил делът на ромите, живеещи в селата (64% → 68%).  

Ромите са с нисък образователен статус. Само 5,7% от ромите са със средно или по-

високо образование.  

Голям е делът на ромите, които нямат подходяща квалификация за работа. Системите за 

професионално ориентиране, особено на учениците от малките населени места са 

неразвити. Проблем за достъпа до обучение за професионална квалификация за 

възрастни, са изискванията за минимална образователна степен. Също така, за по-

активните е пречка изискването за регистрация (полагане на минимум 7 подписа в ДБТ), 

тъй като обикновено имат временна заетост извън общината.  

Както беше посочено по данни от преброяването икономическата активност и заетост на 

ромите е много ниска. Едва 30,8% от населението на възраст над 15 г. е икономически 

активно, и едва 14,1% са заети. Равнището на безработица на ромите е повече от два пъти 

по-високо от средното за общината – 54,1%. По оценка на ДБТ относителният дял на 

жените роми в структурата на безработица е по-голям в сравнение с групата на мъжете 

роми.  

Основни причини за това са ниското образование и липсата на професионалната 

квалификация на повечето роми, както и високият брой обезкуражени лица и работещи в 

сивата икономика, които не търсят активно работа и не поддържат регистрация в ДБТ. 

Устройването на работа на безработни лица, без образование и квалификация, в повечето 

случаи  е възможно само чрез субсидирани работни места. 

Много малка част от ромите са заети на постоянни трудови договори. Почти няма роми, 

наети на трудови договори в частния бизнес. В по-голямата си част заетостта е преди 

всичко по програми за временна заетост. Част от ромите в трудоспособна възраст са в 

чужбина, като това често се явява единствената възможност за доходи и издръжка на 

семействата. Основния поток е насочен към страните от Западна Европа – Германия, 

Белгия, Холандия и др. Друга част се насочват към големите градове в страната. 

По данни на неправителствени организации малък е броят на ромите със собствен бизнес. 

Част от ромите се занимават с амбулантна търговия и други дейности в „сивия сектор“, а 

по селата някои от тях са ангажирани със сезонна заетост – земеделие, събиране на 

диворастящи билки, гъби, строителство и др. Малък дял от ромите развиват бизнес в 

земеделието, поради липсата на земя, инвентар, опит и умения и средства за инвестиции.  

Интервютата показват, че част от ромите получават значителни приходи от незаконни 

дейности, свързани с телефонни измами, което следва да се има предвид при 

таргетирането на мерките.   
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На територията няма сегрегирани училища, но в малките населени места, училищата се 

обособяват все повече като ромски, поради промяна в етническата структура на 

населението. Децата учат в смесени паралелки и общуват помежду си, но контактите 

между ромски и неромски деца извън училище в някои населени места са силно 

ограничени. Проблем са училищата.  

По мнение на интервюирани, доста висок е делът на отпадащите от училище ученици от 

уязвими общности, макар административните данни да показват отпадане на 7-10 деца 

годишно. Проблем е скритата отпадналост от училище. Най-много ученици отпадат в 

четвърти и пети клас, т.е. при прехода от начален етап към прогимназиална степен. Има 

голям брой отпаднали първокласници, поради: недостатъчна подготовка на детето за 

първи клас (в това число език, общуване) и стресови ситуации. Най-голям е делът 

отпадналите ученици от бедни семейства и деца, които не живеят с родителите си /чиито 

родители работят в чужбина, и деца на непълни семейства.   

При ромите се регистрират специфични етнокултурни причини за ранното отпадане, а 

именно: по ранно встъпване в брак; страх на родителите да пускат по-големите си деца в 

училище поради опасност от открадване, а напоследък и от наркомании, по-ниска ценност 

на образованието, а също образователните фактори като ниска степен на училищна 

готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на 

училище, конфликти с учители и съученици.  

Представители на местните общности споделят, че през последните 3-4 години сериозен 

проблем представлява рязко повишилият се брой на ромите използващи леки наркотици, 

като: марихуана; „бонзай“; екстази; мета анфертамини и др. В масовия случай 

възрастовата граница на използващите този вид упойващи вещества е много широка, от 

16 г. до 60г. Тази масовост на процеса води до наслояване на страх след сред местното 

население и част от родителите живеещи по селата на територията на МИГ не желаят 

децата им да продължат да учат в средния курс, за да не попаднат в среда, която би ги 

застрашила. 

Друг важен проблем, който представителите на местните ромски общности споделят е, че 

ранните бракове продължават да са често срещано явление. Обичайно този вид 

съжителство започва около 16 години при момичетата и малко по-късно при момчетата, 

но има случаи, в които деца от ромската общност встъпват в съжителство преди да 

навършат 14 г. Последствията от този вид съжителство оказват силно негативни влияние 

върху развитието на младите хора. Почти винаги ранното встъпване в брак е съпроводено 

с напускане на образователната система, последващата я липса на квалификация и 

възможност за трудова реализация и оставане в порочния кръг на бедността. 

Проблемите по отношение на здравеопазването са свързани с общите проблеми на 

здравните услуги и състоянието на здравната мрежа на територията на МИГ.  В селата 

има много незаети лекарски практики, здравните служби са в лошо материално състояние. 

Проблем е и големият брой здравно неосигурени лица. По мнение на ромски 

неправителствени организации половината ромско население в общината е с прекъснати 

здравно осигурителни права. Основните причини за увеличаване на броя на здравно 

неосигурените в общината са високата безработица и ниският социален статус на хората.  
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Ромите са заселени компактно, в обособени квартали, но не са отделени от останалата 

част на населеното място. Кварталите, в които живеят ромите не се различават 

съществено от останалата част на населените места и имат същите проблеми, на влошено 

благоустрояване, разрушено покритие на улиците, липса на тротоари, освен в централните 

части на населеното място и липса на канализация (с изключение на гр. Исперих). 

Като цяло повечето семейства в селата живеят в собствени масивни къщи, имат 

достатъчна жилищна площ и няма остра нужда от нови жилища, което е типично за 

селското население като цяло. Всички населени места са водоснабдени и 

електрифицирани, няма жилища без прокарана вода. Част от семействата на ромската 

общност са с изключени ток и вода, поради финансови затруднения.  

Изключение прави формиралият се през последните две десетилетия квартал „Запад” в 

гр. Исперих, който е с изключително лоши жилищно-битови и инфраструктурни условия. 

Къщите в квартала са извън регулация, жилищата са лоши и пренаселени, 

инфраструктурата не е изградена и има нерегламентираните сметища.  

Важен проблем, особено за малките населени места е липсата на зали за провеждане на 

тържества и събирания. Неправителствени организации, насочени към ромско включване, 

поставят приоритет за изграждането на интеграционен център в квартал „Изток“ на гр. 

Исперих, където служители – представители на уязвимите общности, да извършват 

подкрепяща социална работа с общността и отделни групи и лица от нея. Техните задачи 

трябва да бъдат насочени към повишаване на информираността, насърчаване и 

мотивиране, показване на пътя, който трябва да се измине от всеки, за да може да се 

повиши неговата социализация и адаптация в обществото. В този център е може да се 

локализират и различните медиатори (здравни, трудови, образователни, общностни), 

улесняващи достъпа на уязвимите малцинства до здравеопазване, трудов пазар, 

образование, социални и административни услуги.  

Проблем за ромите на територията на са предразсъдъците и стереотипите, макар и в по-

неманифестен вариант.  

На територията на МИГ и в областта има сравнително развит неправителствен сектор в 

сферата на интеграцията на уязвими общности. „Асоциация Интегро” гр. Разград е с 

национално значение.  

В с. Вазово има регистрирано ромско читалище, което има установени работни връзки с 

неправителствени организации в сферата на интеграцията на уязвими общности. То 

развива културни дейности, ангажиращи децата и младите роми с дейности, повишаващи 

тяхната социализация и усвояването на български език в извънучилищно време.  

Към общинския съвет в Исперих действа Общински съвет по етническите и 

интеграционни въпроси. В него са привлечени представители на всички общини, на 

държавните регионални институции и на гражданския сектор. 

През м. октомври 2015 г. рамките на програма  ROMACT на Съвета на 

Европа e сформирана Местната активна група (МАГ) на територията на МИГ. Групата 

цели да подобри диалога между ромската общност и Община Исперих в изпълнение на 

политиките за интеграция на ромите.  Целта на групата е да сътрудничи на местните 
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власти и други заинтересовани лица в процеса  на разработване на политики и публични 

услуги, насочени към ромската общност от общината. През м ноември 2015 г. е подписано 

партньорство на МАГ с Община Исперих, което цели да актуализира Плана за действие 

на Община Исперих за интеграция на ромите (2015- 2020).  

В обобщение потребностите за социално включване на ромската общност са както следва: 

 Предотвратяване на отпадането от началното и средното училище - създаване на 

общински междуинституционален  механизъм за ранна интервенция на 

отпадането; засилване на контрола над посещаемостта в училищата с цел 

недопускане на скрита отпадналост; въвеждане на допълнителни часове по 

български език в училищата с ученици от ромски произход;  разнообразяване на 

учебния материал чрез въвеждане на извънкласни дейности; привличане на 

родители от ромски произход в училищните настоятелства и назначаване на 

помощен персонал в училищата от ромската общност 

 Превенция на ранните бракове и наркоманиите;  

 Подобряване на достъпа до професионална квалификация и обучение - Премахване 

на пречките за придобиване на квалификация от ниско грамотните роми - гъвкави 

схеми за обучение и работа; стимулиране на  работодателите да назначават роми 

на трудов договор чрез схеми за стажуване, чиракуване, наставничество и пр.; 

планиране на дългосрочни програми за заетост с разкриване на защитени работни 

места (за част от целевата група).  

 Интегрирани проекти, посредством които да се търси заетост, участие в културния 

и спортен живот, осмисляне на свободното време, усъвършенстване на лични 

умения и дарби, специализирани консултации и социално придружаване.  

 Подобряване на условията на живот в кв. „Запад“ на гр. Исперих, създаване на 

интеграционни и общностни центрове в населените места с компактно ромско 

население, подобряване на жизнената среда 

  

7.5 Деца в риск 

Анализите на Община Исперих за развитие на социалните услуги разкриват няколко 

групи на деца в риск:  

Деца в непълни семейства. Броят на непълните семейства, получаващи помощи като 

самотни родители за 2014г. е 90. Тези данни не обхващат всички непълни семейства, 

както и семействата с родители, които са заминали за чужбина и са оставили децата си за 

отглеждане от близки и роднини. Поради това, броят на децата от тази рискова група 

вероятно е много по-голям.   

Деца в риск от отпадане от училище, отпаднали и нередовно посещаващи училище. 

Общият брой на децата, отпаднали или необхванати в училище в периода 2012-2014г. е 

20. Причините за отпадане от училище са: икономически (ниски доходи, лош жизнен 

стандарт и битови условия, безработица и др.); влияние на семейството и средата 

(отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите, 
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нехайно и безотговорно родителство и др.) и образователните фактори (ниска степен на 

училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно 

посещаване на училище, конфликти с учители и съученици). 

Община Исперих е на второ място в областта по брой на регистрираните случаи на деца с 

увреждания – 114, като 31 от тях са със степен на увреждане над 90%, 25 деца са със 71 – 

90%, 40 са с 50 – 70% и 18 – до 50%.  

На територията на общината функционира Дневен център за деца с увреждания и се 

предоставят социалната услуга „личен асистент“ (виж също раздел 8).  

Услугата „Личен асистент” обслужва много малък брой деца с увреждания от общия брой 

потребители – едва 14,56%. 

По данни на община Исперих, сред ромската етническа група, делът на деца с увреждания 

е много висок. Причините не са еднозначни: липса на адекватни мерки по семейно 

планиране, ранна и рискова бременност, нездравословен начин на живот, нездравословно 

хранене, късно установяване на бременност и предпазване от рискове преди раждане, 

липса на родителски капацитет за отглеждане на новороденото дете, което води до 

забавяне в развитието му.  

Като цяло, на територията има потребност да се разширят съществуващите форми на 

социални услуги и да се развият нови, конкретно насочени към нуждите на децата и 

младежите с увреждания и техните семейства. 

Поради ниската покупателна способност на местните хора не са развити и частни 

центрове за грижа за хора с увреждане. Развитие на подобни центрове би било 

целесъобразно, само ако се цели привличане на клиенти извън територията на МИГ. 

Възможно е също и организиране на центрове и услуги чрез кооперации.  

Приоритети за територията са:  

 Приключване на процеса на деинституционализация на деца в специализирани 

институции;  

 Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково 

поведение и неглижиране на децата; 

 Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в 

семейството. 

 Гарантиране равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до 

качествено образование.  

 Развитие на  социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка 

до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. 

7.6 Лица с увреждания 

По данни от преброяването от 2011 г. сред лицата с увреждания най-голям е делът на 

лицата с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 50 до 70%-432, 

или 38%. Лицата с най-висока степен на загубена работоспособност - над 90%, са 200, или 

17% (Таблица 26).  



 

 54 

Таблица 26 Население на 16 и повече навършени години със и без трайно намалена 

работоспособност или степен на увреждане  

 Брой % % 

Население на 16 и повече навършени години 18 993   

В т.ч. отговорили 14 151 100%  
Нямат увреждания  13 001 91.9%  

Трайно намалена работоспособност или 

степен на увреждане 
1 150 8.1% 100.0% 

до 50%  115  10.0% 

от 50 до 70% (III група) 432  37.6% 

от 71 до 90% (II група) 403  35.0% 

над 90% (I група) 200  17.4% 
Източник: Преброяване на населението 2011 г. 

През 2015 г. в община Исперих са регистрирани общо около 1 500 пълнолетни с 

увреждания. По отношение на видовете увреждания най-голям е броят на лицата с 

физически увреждания – 74%, следвани от лицата със сетивни увреждания – 14% и с 

психични увреждания и интелектуална недостатъчност – 12%. Въпреки по-малкият брой 

на лицата с умствена изостаналост и на лицата с психични разстройства, те са най-

рисковите целеви групи от гледна точка на възможността да живеят самостоятелно в 

семейна среда. Поради спецификата на тези заболявания, за задоволяване на техните 

потребности е необходимо да бъдат разкрити подходящи социални услуги в общността и 

услуги от резидентен тип. Лицата с физически увреждания, въпреки големият брой, имат 

по-добра възможност за подкрепа, чрез социални услуги в семейна среда и други 

съпътстващи услуги в общността.  

По данни от Дирекция ”Социално подпомагане” Исперих 1 572 лица с уврежданията са 

подпомогнати през м. декември 2015 г по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

интеграция на хората с увреждания, включително 40 деца. През 2015 г. 249 лица от  I 

група са получавали подпомагане, в т. ч. 21 деца.  

Лицата с увреждания, които активно търсят работа и са регистрирани в бюрото по труда 

са около 41 души през 2015 г. През последните четири години има почти двойно 

намаляване на този брой. Основният начин за подпомагане на заетостта на хората с 

увреждания са мерки за насърчаване на работодателите и Национална програма за заетост 

и професионално обучение на хора с трайни увреждания. По тези мерки и по програмата 

се осигурява заетост на около 20 души годишно.  

На територията има клубове на инвалидите, като особено активни са в гр. Исперих и 

с.Йонково.  

Анализът на потребностите на тази рискова група идентифицира следните проблеми: 

осигуряване на достъпна среда; диференциране на услуги за лица с различни по вид и 

степен увреждания; осигуряване на възможности за транспорт от селата до съответните 

здравни услуги и лечебни заведения; осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа; 

достъп до образование и труд. 
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7.7 Възрастни хора 

На територията на общината живеят около 3 700 души на възраст на 65 и повече години. 

От тях 37% са жители на град Исперих, а останалите 63% живеят в селата на общината. 

17% от възрастните хора са на 80 и повече години, което предполага нарастваща 

потребност от постоянни грижи.  

Голям е броят на самотно живеещите хора около 600 лица през 2015 г.  

В общината има шест села, в които възрастното население надхвърля 20% (Таблица 27). 

Това са Конево (51,5%), Райнино (40,5%), Малко Йонково (24,2%), Духовец (22,8%), 

Йонково (22,1%), Голям Поровец (20,9%). Част от тези села са твърде отдалечени от 

центъра на общината и комуникационните връзки между общинския център и 

отдалечените населени места са проблем за осигуряване на равнопоставен достъп до 

социални услуги.   

Таблица 27 Население на възраст 65 и повече години по населени места 

 Население 

общо 

65 и повече 

години 

% от общото 

население 

ИСПЕРИХ 22 692 3 738 16,5% 

гр. Исперих 8 973 1 385 15,4% 

Села общо  13 719 2 353 17,2% 

с. Белинци 477 66 13,8% 

с. Бърдоква 305 42 13,8% 

с. Вазово 1 099 128 11,6% 

с. Голям Поровец 569 119 20,9% 

с.Делчево 467 77 16,5% 

с.Драгомъж 375 40 10,7% 

с. Духовец 570 130 22,8% 

с.Йонково 760 168 22,1% 

с.Китанчево 1 464 197 13,5% 

с. Конево 95 49 51,6% 

с.Къпиновци 219 28 12,8% 

с.Лудогорци 761 149 19,6% 

с. Лъвино 1 082 178 16,5% 

с. Малко Йонково 388 94 24,2% 

с. Малък Поровец 329 52 15,8% 

с.Печеница 297 41 13,8% 

с. Подайва 1 613 211 13,1% 

с. Райнино 430 174 40,5% 

с. Свещари 645 118 18,3% 

с. Средоселци 318 53 16,7% 

с. Старо Селище 343 68 19,8% 

с. Тодорово 798 133 16,7% 

с. Яким Груево 315 38 12,1% 

Източник: Преброяване на населението 2011 г. 

На територията се предоставят няколко социални услуги в общността за възрастни хора. С 

най-голям брой потребители стари хора е услугата „Домашен социален патронаж“, която 

се предоставя на много добро ниво и задоволява потребностите на нуждаещите се 

потребители от такъв тип подкрепа. Най-търсена е социалната услуга „Личен асистент”, 

която дава възможност за относително самостоятелно съществуване на старите хора в 

обичайната им семейна среда. Наблюдава се запазване броя на обслужваните лица, 

въпреки по-големият брой потребители, нуждаещи се от такъв тип грижа.  
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В общината има остра нужда за развитие на услуги за грижа за възрастни хора за 

възрастни хора или хора с увреждания, които се нуждаят от постоянна грижа. Такива 

услуги не са развити и от частния сектор, въпреки че част от възрастните хора имат 

близки и роднини, които са в състояние да плащат за допълнителни услуги. В общината 

има необитавани жилищни сгради жилища, които могат да бъдат преоборудвани и 

превърнати в центрове за грижа за възрастни хора.  

В град Исперих има активен клуб на пенсионера, в които има отделни групи по интереси, 

които развива активна дейност. С подкрепата на Стратегията на МИГ-Исперих е 

построена нова сграда, която дава възможност за пълноценна дейности  

Потребностите, които имат възрастните и самотноживеещи хора са следните:  

 подкрепа за ежедневните грижи в дома;  

 осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; 

 достъп до медицинска помощ и здравни услуги;  

 осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;  

 компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на 

малките населени места в селските райони;  

 създаване на възможности за обгрижване, рехабилитация, подкрепа и 

социализация. 
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8. Публични услуги и качество на живот 

8.1 Обезпеченост с техническа инфраструктура 

Техническата инфраструктура на община Исперих носи типичните белези на селските 

райони и общини – качеството й е влошено значително поради недостатъчните 

инвестиции в развитието и поддържането на тази инфраструктура. 

Общинският център има по-добре развита и поддържани улична мрежа и осветление, 

изградена е ПСОВ (механично стъпало) и част от канализационната мрежа, организирано 

е сметосъбиране. Водоснабдени са всички населени места, но се налага подмяна на по-

голямата част от съществуващата водопроводна система поради нейното физическо и 

морално остаряване. Състоянието на мрежата дава отражение върху реалните загуби на 

вода по трасето и нейната цена (една от най-високите за страната). 

Описаните инфраструктурни проблеми влошават качеството на живота в общината, 

намаляват възможността за задържане на населението и привличане на инвестиции. 

Необходими са финансови средства за включване в експлоатация на вече каптирани, 

проучени и прогнозни водоизточници, изграждане на допълнителни регулиращи обеми, 

както и реконструкция на съществуващите водопроводи в цялата община. Обновяването 

на водоснабдителната мрежа, изграждането на канализационната инфраструктура с 

модернизиране на пречиствателното съоръжение са необходими предпоставки за 

устойчивото управление на водоснабдяването. 

Предприети са действия за решаване на част от описаните проблеми чрез възможностите, 

които предоставят фондовете на Европейския съюз. Реализираните до момента по 

ПУДООС проекти („Улични водопроводи в село Йонково”, „Външен водопровод от НВ 

„Лудогорци” до село Йонково”, „Външен водопровод от НВ „Лудогорци” до с. Йонково в 

участък от км 1,012 до обща водомерна шахта”, „Допълнително водоснабдяване на с. 

Голям Поровец”) на обща стойност около 500 хил. лв., са крайно недостатъчни за 

преодоляване на всички съществуващи трудности. Община Исперих получи одобрение за 

финансиране на най-мащабния си инфраструктурен проект „Интегриран проект за водния 

цикъл на град Исперих” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Процедура 

с референтен № BG161PO005/10/1.11/02/16. След реализирането му присъединеността на 

населението към канализационната система ще достигне 100%, течовете и инфилтрацията 

на външни води в канализационната мрежа ще спаднат до допустимия минимум, ще се 

ограничи използването на септични попивни ями в новоприсъединените имоти. 

Предприетите мерки ще гарантират опазване на околната среда и ще намалят опасността 

от замърсяване на водоснабдяващите общината подземни източници. 

Проектите за основен ремонт на транспортната инфраструктура или изграждане на нови 

отсечки са също недостатъчни. Финансираните от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013г. проекти за реконструкция на общински пътища и улици в 

населените места на общината („Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 

територията на Община Исперих”, „Обновени улици – привлекателни населени места”) на 
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обща стойност около 2,5 млн. лв. решават малка част от натрупаните с годините 

проблеми. 

Динамика в развитието на община Исперих има в благоустрояването на населените места 

и в реновирането на сградния фонд. Около 900 хил. лв. са инвестирани в благоустрояване 

на междублокови пространства, зелени площи, кътове за отдих и др. В момента по ПРСР 

се реализира проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в град Исперих” на 

стойност около 1,3 млн. лв. В сферата на образованието, здравеопазването и културата са 

вложени значителни средства за подобряване на инфраструктурата. В ремонт на учебни 

заведения и подобряване на училищно оборудване са инвестирани около 2,5 млн. лв. През 

2010г. завърши изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт и обновяване за 

енергийна ефективност на ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих” по ОПРР, на стойност около 

700 хил. лв.  

Приключи и реализирането на проект „Основен ремонт за подобряване на енергийната 

ефективност на сградата на Дом за деца „Лудогорие” гр. Исперих” по ПРСР на стойност 

около 500 хил. лв. В ремонт на сгради и оборудване на 22 културни институции са 

инвестирани около 450 хил. лв. В подобряване на материално-техническата база в 

здравеопазването и в закупуване на медицинска апаратура са инвестирани около 400 хил. 

лв. 

8.2 Образование 

На територията на Община Исперих функционират – две средни и седем основни 

училища. Шест от основните училища са средищни. До всички средищни училища е 

осигурен безплатен транспорт за ученици и учители. През учебната 2014/2015 година 

Община Исперих делегира правата за ползване на училищните автобуси на средищните 

училища. 

Отрицателната демографска статистика води до съществуването на паралелки с 

минимален и под минималния брой ученици. Общият брой на учениците в община 

Исперих за учебната 2014/2015 г. е 2 578 и в сравнение с учебната 2010/2011 г. е спаднал с 

10%. 

Таблица 28 Учащи и учители   

  2010/2011  2014/2015  Изменение 2015/2010 

  учащи в т.ч. 

жени 

учители учащи в т.ч. 

жени 

учители учащи в т.ч. 

жени 

учители 

I - IV клас          979             444               60            850     393               51     -13% -11% -15% 

V - VIII   клас       1 008             490               85           985             441               73     -2% -10% -14% 

IX - XII клас          394             264               26            367             225               28     -7% -15% 8% 

 ІІІ степен 

професионална 

квалификация 

        245               72               31            206               93               29     -16% 29% -6% 

ІІ степен 

професионална 

квалификация 

        228               75               170               55       -25% -27%  

Общо     2 854         1 345             202          2 578          1 207             181     -10% -10% -10% 

Източник: НСИ.  
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Качеството на обучението не се отличава от средното ниво за страната, чиито основни 

характеристики са слабо техническо оборудване, текучество или липса на педагогически 

специалисти по чужди езици, слабо ниво на информационно осигуряване, еднотипни 

програми за извънкласни занимания на учениците. Статистиката от последните три 

години показва, че от завършващите основно образование на територията на общината, 

само 31% завършват и средно образование. Това се дължи на огромния поток ученици 

търсещи възможности за по-качествено образование и професионално обучение след VІІ 

и VІІІ клас в големите градове, което е съществен показател за обезлюдяване на района. 

Повишаване качеството на образованието на територията на община Исперих е 

необходимо условие за подготовката на човешкия ресурс като фактор за икономическото 

й обновяване. 

В община Исперих функционират 23 детски градини и едно Обединено детско заведение. 

В град Исперих работят три ЦДГ и ОДЗ. Другите 20 детски градини са по села. Основен 

проблем за общината е все по – бързото обезлюдяване на селата и претоварване на 

групите в градските детски градини. Седемнадесет от ЦДГ по села са едногрупни с деца 

между 12 и 26 на брой. Три от градините развиват дейност с две групи ( с. Подайва, с. 

Вазово и с. Тодорово). Общият брой на децата посещаващи ЦДГ е 880, като само в града 

са 481. В град Исперих към ОДЗ "Първи юни"  функционират 4 яслени групи и 61 деца. 

 

8.3  Здравеопазване 

Медицинското обслужване на територията е концентрирано в общинския център, като 

само 10 села се посещават от общо практикуващ лекар и в отделни случаи той идва 

веднъж или няколко пъти седмично. Проучването показва, че 13 села не се посещават от 

общопрактикуващ лекар, а в тях живеят около 40% от лицата на възраст над 50 години.  

Здравното обслужване на населението  се осъществява от  лечебни  заведения за болнична 

и извънболнична помощ. 

Многопрофилната болница за активно лечение в Исперих е стационарно заведение за 

лечение на остри и обострени заболявания с капацитет 98 легла. Обслужва населението от 

региона, както и голям брой населени места от съседни общини – Главиница, Дулово, 

Самуил и Завет. Оборудвано е с модерна апаратура и медицинска техника. 

През 2015 г. РЗИ – Разград са регистрирани 8 амбулатории за първична медицинска 

помощ-индивидуална практика и 12 лекарски практики по дентална медицина на 

територията на община Исперих.  

Специализираната  извънболнична медицинска помощ е се предоставя в следните 

центрове: 

 Амбулатория за специализирана медицинска помощ - индивидуална практика - 14 

 Медицински център - 1 

 Медико-диагностична лаборатория  - 1 

 Медико-техническа лаборатория   - 2 
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На територията на община Исперих  функционира  Филиал за спешна медицинска 

помощ. 

В детските градини и училищата на територията на община Исперих са обособени и 

оборудвани здравни кабинети, в които работят медицински сестри и фелдшери. Едно от 

задълженията им е да провеждат здравни беседи, както с учениците така и с техните 

родители.  

Запазват се тенденциите за трайно незаети лекарски практики, което създава проблеми в 

качеството на обслужване на населението. Тревожно е състоянието в някои населени 

места, където поради липса на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) пациентите са избрали 

личен лекар от съседна или отдалечена лекарска практика. Това създава проблеми с 

обслужването, лишавайки пациентите от своевременен достъп до специализирана 

медицинска помощ и евентуално болнично лечение.  

Достъпът до здравни услуги е проблем за лица с прекъснати здравноосигурителни права. 

По данни на Районна здравноосигурителна каса – Разград от община Исперих 23 898 

здравноосигурени лица са избрали личен лекар на територията на РЗОК Разград, от тях 

6 328 лица са с прекъснати здравноосигурителни права или 26,48%. 

По отношение на достъпа до услуги, свързани със здравеопазването, нуждите на 

населението в община Исперих са свързани с недоброто състояние на медицинското 

оборудване и липсата на специализирани медицински услуги. Недостига на 

висококвалифицирани здравни специалисти е сериозен проблем, особено за хронично 

болните хора и децата. Освен това е необходимо целенасочено въздействие сред местната 

общност за подобряване профилактиката и здравната просвета на населението като 

естествен последващ период във вече стабилизираната практика на доболничната помощ. 

Идентифицирани са следните причини за проблемите в здравеопазването: 

 Непосредственият достъп до здравни услуги в община Исперих е затруднен най-вече 

за живеещите в отдалечените населени места. Намалява броят на медицинските 

специалисти по здравни грижи;  

 Все повече жители на община Исперих търсят по-качествено медицинско 

обслужване извън общината; 

 Непривлекателни лекарски практики, които остават свободни и липса на 

квалифициран здравен персонал в малките населени места; 

 Висок относителен дял на здравно неосигурените лица в общината. Трайно се 

оформя една рискова група, която не е в състояние да ползва пълния обем 

медицински услуги с всички неблагоприятни последствия от това; 

 Различни са проблемите, с които се сблъскват и хората с увреждания: липса на 

здравни пътеки, които покриват разходите за лечение, ниски доходи и невъзможност 

за закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото лечение; липса на 

транспорт до здравните заведения 

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните финансови ресурси и 

принудително налаганите самоограничения в потреблението съдействат за високите нива 
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на заболеваемостта, на общата и детска смъртност, влошават качеството на живот и 

възпрепятстват демографското развитие на територията. 

 

8.4 Социални услуги 

Анализът подготвен от община Исперих за нуждите на подготовка на Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. показва, че на територията на 

общината са сравнително добре развити услугите за деца и семейства в риск.  

Таблица 29  Социални услуги в общността 2016 г. 

Обект Социални услуги Целева група Капацитет 

 Деца и семейства в риск   

Дом за деца 

лишени от 

родителска 

грижа 

Грижа за деца на родители, намиращи се в 

затруднено социално, здравословно и материално 

положение;услугата цели отглеждане на децата в 

среда близка до семейната чрезподсигуряване на 

здравните, физически и  образователни потребности 

Деца  18 места 

Преходно 

жилище 

Услугата цели компенсиране на дефицити в 

уменията в битовата и социалната сфера, породени 

от продължителния институционален престой 

Юноши и 

девойки на 

възраст 16-20г. 

12 места 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи 

без увреждания 

1 и 2 

Услугата цели осигуряване на жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца и младежи без 

увреждания, които имат нужда от грижа извън 

тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен 

живот. 

Деца и младежи  24 места - 

общо 

Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи с 

увреждания 

Услугата цели осигуряване на жизнена среда за 

пълноценно развитие на деца и младежи с 

увреждания, които имат нужда от грижа извън 

тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен 

живот. 

Деца и младежи с 

увреждания 

14 

Дневен център 

за деца с 

увреждания 

Услугата цели консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, психологическа подкрепа, 

логопедична помощ, информиране и обучение, 

специализирани медицински грижи 

Деца и младежи с 

увреждания  

40 места 

Център за 

обществена 

подкрепа 

Услугата цели преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на 

родителските умения и създаване на благоприятна 

семейна среда. Превенция на изоставянето на деца 

и отпадането им от училище. Осигуряване на 

гарантиран достъп до специализирани здравни, 

социални, образователни и други услуги в 

общността. 

Деца и семейства 

в риск, деца в 

риск от отпадане 

от училище, деца 

отпаднали от 

училище 

40 места 

 Социални услуги за социално включване на 

уязвими групи и лица в неравностойно 

положение 

  

Обществена 

трапезария 

/по проект/ 

Осигуряване на топъл обяд за крайно нуждаещи се Лица и семейства 

с ниски доходи 

или липса на 

такива 

70 места 

Домашен 

социален 

патронаж  

/ДУ – община 

Исперих/ 

Домашен социален патронаж е комплекс от 

социални услуги, предоставяни в общността, които 

подпомагат и разширяват възможностите на лицата 

да водят самостоятелен живот в обичайната си 

домашна среда.  

Възрастни 

самотно живеещи 

в лошо 

здравословно 

състояние, или 

170 места  
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Обект Социални услуги Целева група Капацитет 

 трайно намалена 

работоспособност  

Личен асистент” 

Услуга „Личен 

асистент и 

домашен 

помощник и 

необходимост от 

достъп до 

интегрирани 

услуги 

Услуга в общността по проект „Алтернатива за 

независим живот” за осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в ежедневието си, 

предоставяне на алтернативен избор за 

професионално развитие на семействата, в които 

има лице с трайно увреждане по НП „Асистенти за 

хора с увреждания”и проект по ОПРЧР  

Проект «Подкрепа за достоен живот» по Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG 051PO001 – 5.2.09 „Алтернативи”, дейност 

„Личен асистент” за периода 08.11.2010 г. – 

31.12.2014 г. с бюджет 1 443 214, 46 лв.   

Лица с трайни 

увреждания, с 

невъзможност за 

самообслужване, 

нуждаещи се от 

постоянна грижа/ 

обслужване, в т. 

ч. деца с трайни 

увреждания 

110 

потребители 

обслужвани 

от 105 

лични 

асистенти 

Услуга „Личен 

асистент и 

домашен  
 

Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 

„Нови възможности за грижа” по Процедура за 

директно представяне на безвъзмездна финансова 

помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови 

алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2014-2020. Дейностите по 

проекта са насочени към предоставяне на услугата 

«Личен асистент» като целта е подобряване достъпа 

не само до социални, но и до здравни услуги на 

хората с увреждания. 

Лица с трайни 

увреждания, в т. 

ч. деца с трайни 

увреждания 

112 

потребители 

обслужвани 

от 109 

лични 

асистенти 

 

На територията на община Исперих има една специализирана институция за деца, лишени 

от родителски грижи ДДЛРГ „Лудогорие“ гр. Исперих и преходно жилище към нея. 

През 2015 г. капацитетът им е съответно 18 и 12 места, като се предвижда и двете 

поетапно да бъдат закрити. Приоритетно направление за община Исперих е 

деинституционализацията на децата, което се предвижда да се случи след 2017г. и 

разкриването на Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания 3, 

в който да бъдат изведени децата от институцията след нейното закриване. 

На територията има два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, от 

които един е за деца с увреждания с общ капацитет 24 места, които предлагат комплекс от 

дейности, които се предоставят в среда близка до семейната за пълноценното израстване и 

развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването в 

него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при 

близки и роднини или приемно семейство, както и на младежи, за които не е възможно да 

бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот. Освен това 

има и един център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с 14 

места.  

Значително е нараснал броят на децата, отглеждани в приемни семейства. По данни на 

ДСП общият брой на деца, ползващи услугата приемна грижа за периода 2011-2014г. е 21 

деца. Приемната грижа се развива интензивно през последните 5 години, като за 

сравнение може да се отбележи, че през 2010г. броят на настаняванията в приемни 

семейства е само 34 за цялата област 
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Услугите за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение се 

предоставят включват домашен социален патронаж и обществена трапезария. По 

национални или европейски програми се предоставя социалната услуга личен асистент/ 

домашен помощник, но капацитетът на тази услуга е крайно недостатъчен. Общината 

планира да развие нови услуги за възрастни - Център за временно настаняване лица без 

дом в неравностойно социално положение (15 места), център за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с физически увреждания (15 места), дневен център за 

възрастни хора с   увреждания (30 места).  

8.5 Култура 

В общината има 24 читалища, чиято функция е да задоволяват потребностите на 

населението, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на 

обичаите и традициите на общността. Поради остарялата материална база и липса на 

квалифицирани специалисти, дейностите на читалищата, с изключение  на това в гр. 

Исперих остават еднообразни и незадоволяващи повишените потребности от личностно 

развитие, особено на младите хора и децата. Липсата на възможности за културен живот и 

организиран отдих и спорт ограничава развитието на човешкия капитал и пречи за 

задържането на младите хора в общината. 

8.6. Спорт и отдих 

Спортните съоръжения и обекти в гр. Исперих са крайно недостатъчни и морално 

остарели. В града и някои от селата има стадиони с незадоволително поддържане Няма 

достатъчно изградени спортни съоръжения за игра на открито в междублоковите 

пространства или парковите зони и селата.  

Спортната база в община Исперих се състои от стадиони в град Исперих и селата 

Свещари, Китанчево, Лъвино, Подайва, Старо селище, Тодорово, оборудвани фитнес-

зали, спортните площадки и физкултурни салони на ОУ „Васил Априлов”, ОУ „Христо 

Ботев”, Гимназия „Васил Левски”, ПГСС „Хан Аспарух”, ЦДГ „Слънце” и ДОВДЛРГ 

„Лудогорие” гр.Исперих. Инвестират се средства и в създаване и поддържане на зони за 

отдих. Привлекателно място за отдих за жителите и гостите на Община Исперих е ИАР 

«Сборяново» между селата Свещари и Малък Поровец.  

Ежегодно се провеждат ученически спортни състезания, в които взимат участие деца и 

младежи от цялата община. Те се състезават в различни спортни дисциплини- тенис на 

маса, бадминтон, футбол, волейбол, баскетбол и хандбал. Много привлекателни за 

младите са танцовите клубове, които младежите посещават от една страна, за да 

спортуват, а от друга - да се забавляват и да открият среда за социално общуване. В 

общината функционира детски танцов състав „Исперихче”, клуб за модерни танци 

„Форте”, танцов клуб „Хоротворци“ и танцов клуб „Ахинора”. Неговите възпитаници 

участват в различни фолклорни събори в страната. 

 

 



 

 64 

 

9. Регионални и местни стратегически документи 

9.1 Стратегически документи на местно ниво 

През м. май 2014 г. е приет Общинския план за развитие на община Исперих за 

периода 2014-2020. Той формулира следните визия и стратегически цели за развитие на 

общината: 

Визиятана общинския план е описана със слогана: инвестиции, стабилност, просперитет, 

екологичност, растеж, идентичност, хармоничност. 

Общинският план има4 стратегически цели:  

1. Икономически  растеж,  основан  на  допълващи  се  дейности  и  продукти, местно  

предприемачество,  външни  инвестиции  и  активна  връзка  между образование и 

бизнес. 

2. Висока  популярност на  съхранено  и  изявено  многообразие  на  природното и 

културното наследство. 

3. Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с качествени публични услуги 

и добро управление. 

4. Засилена роля на инициатор на междуобщинско сътрудничество и продукти 

За постигане на напредък по стратегическите цели ще се работи с помощта на 68 мерки 

разпределени в шест приоритетни области както следва: 

Приоритетна област 1. Фокуси на растеж (9 мерки) 

Приоритетна област 2. Села и периферни територии (16 мерки) 

Приоритетна област 3. Равни възможности (8 мерки) 

Приоритетна област 4. Ресурси и продукция (13 мерки) 

Приоритетна област 5. Наследство и туризъм (13 мерки) 

Приоритетна област 6. Управление, партньорства и връзки (9 мерки) 

Стратегията на МИГ Исперих е с отличен потенциал да допринесе и за 4-те цели на 

общинския план за развитие 2014-2020 по следния начин: 

По Цел 1 -  Интервенциите по мерки  М4.1, М4.2, М6.4, ОПРЧР 1 и ОПИК 1 на СМР 2014-

2020 на МИГ Исперих пряко допринасят за икономическия растеж като подпомагат 

развитието на нови сектори на местната икономика и растеж на местните малки и средни 

предприятия. Косвен принос имат и мерки М1.3, М21 и ОПРЧР 1, с чиято помощ ще се 

развива информираността и знанията на предприемачите, т.е. ще се допринася за 

укрепване на връзките между образование и бизнес. 

По Цел 2 – Мерки 6.4, ОПРЧР 1, М21 и М7.4 ще допринасят пряко за опазване, развитие, 

популяризиране и валоризиране на местното културно и природно наследство. 
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По Цел 3 – мерки М21 и М7.4 ще допринасят към благоустройството и особено към 

подобряване на достъпа до услуги за различните възрастови групи в населените места на 

общината. 

По Цел 4 – с конкретни проекти по М19.3 на СМР ще е възможно финансирането на 

проекти за създаване и укрепване на междутериториално или транснационално 

сътрудничество с други Местни инициативни групи по ВОМР. 

През м. юни 2014 г. е приета Стратегия за развитие на туризма в община Исперих. Той 

формулира следните визия и направления за работа за развитие на устойчив туризъм в 

общината: 

Визия: Разбирането, от  къде сме  дошли, и това, което ценим днес, ние си  представяме 

бъдеще:  

 Достъпно,  приятелско,  приобщаващо  и  тясно  сплотено  общество  с  усещане  за 

малък град, собствена идентичност и минало;  

 Общество, населено от широк кръг лица и семейства от различен произход и от 

различни възрасти, интереси, ценности, умения и финансови средства;  

 Общество,  което  поддържа  разнообразно  неговото  население  с  жилища  на 

достъпни цени, по-силна и разнообразна икономика, здравословна околна среда, 

пълен набор от социални услуги, изобилие от отворено пространство и широки 

възможности за отдих и художествено изразяване;  

 Общество,  което  признава  и  работи  в  рамките  на  ограниченията,  наложени  от 

неговата география и екология;  

 Общество,  което  се  превръща  в  лидер  в  интегрирането  на  своите  социални, 

икономически и екологични дейности по начин, който гарантира, че неговите 

бъдещи поколения  ще  се  ползват  от  същите  възможности  и  качество  на  

живот,  тъй  както сегашното поколение. 

Стратегията определят основните направления за развитие на туризма в община Исперих, 

които са: 

 Природно, застроено и културно наследство; 

 Архитектура и застроена среда; 

 Събития и атракции;  

 Бизнес туризъм; 

 Кино и телевизия; 

 Здравеопазване и активност; 

Стратегията на МИГ Исперих е с потенциал да допринесе по множество направления а 

развитие на туризма както следва: 
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 Природно, застроено и културно наследство - по М21, М6.4, М4.2 и М7.4 ще се 

подкрепят проекти за опазването и валоризирането на местното природно и 

културно наследство; 

 Събития и тракционни - по М21 и М7.4;  

 Здравеопазване и активност. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г. и 

план за развитие на социалните услуги в община Исперих за 2017 г. са приети през м. 

април 2016 г. Те целят да осигурят достъпни и качествени социални услуги в община 

Исперих, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората 

от рисковите групи, чрез:  

 деинституционализация и разкриване на нови и иновативни социални услуги, 

съобразно изведените приоритетни целеви групи; 

 инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;  

 развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори 

(образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се 

решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за 

ефективно функциониране на социалните услуги.  

Годишният план за развитие на социалните услуги съдържа дейностите, заложени в 

Общинската стратегия, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.  

Планът за действие на Община Исперих за интеграция на ромите 2015-2020 г. е 

насочен към постигането на следните резултати - повишено качество на образованието, 

повишена здравна и екологична култура, намалена безработицата сред малцинствата, 

подобряване на жилищните условия на ромите, изграждане и узаконяване на нови 

жилища, зелени площи и детски площадки, премахване на незаконно построени сгради и 

съхранена идентичност на малцинствените общности. Приоритети и оперативните цели 

на Плана за действие са дадени в таблицата по долу.   
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Таблица 30 Приоритети и цели на Плана за действие на Община Исперих за 

интеграция на ромите 2015 – 2020 

Приоритет Оперативна цел 

I. Образование Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в 

образователната система, осигуряване на качествено 

образование в  мултикултурна  образователна среда. 

ІІ. Здравеопазване Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни 

услуги и превантивни програми. 

ІІІ. Жилищни условия Подобряване на жилищните условия, включително и на 

прилежащата техническа инфраструктура. 

IV. Заетост 

 

Подобряване на достъпа на ромите и останалите уязвими 

етнически групи до пазара на труда и повишаване на дела на 

заетите сред тях. 

V. Култура и спорт Създаване на условия за равен достъп на уязвимите общности 

до обществения културен живот и съхранение и развитие на 

културна идентичност на етносите. 

9.2 Стратегически документи на ниво област 

Стратегията за развитие на област Разград за периода 2014-2020 има четири 

стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионаленплан чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване 

на околната среда. 

Стратегическа цел 2: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от 

градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в 

населените места. 

Стратегическа цел 3: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции 

в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия 

капитал. 

Стратегическа цел 4: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, 

междурегионалното и транснационалното сътрудничество 

За изпълнението на стратегическите цели за разработени  5 приоритетни области на 

интервенция със специфични цели и мерки: 

Приоритет 1 - Постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез 

инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието; 

Приоритет 2: Устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен аграрен 

сектор; 

Приоритет 3: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на жизнената 

среда, подобряване качествата на околната среда; 

Приоритет 4: Подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване на 

жизнения стандарт; 
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Приоритет 5: Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на ефективна 

регионална политика. 

Всеки приоритет съдържа специфични цели и мерки за интервенция. Основни области на 

интервенция по санасочени към маркетинг на областта, подкрепа на 

структуроопределящите производства като биотехнологии, керамика, машиностроене, 

хранително-вкусова промишленост; изграждане на областна и общинска инфраструктура 

за подобряване на информационното и административното обслужване на бизнеса; 

развитие на алтернативен туризъм чрез валоризиране на културното-историческото 

наследство и природното богатство в туристически продукти; устойчиво развитие на 

високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор.  

Стратегия за развитие на социалните услуги в област Разградза периода 2016-2020 

г.предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Разград, 

интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от 

рисковите групи. Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са 

изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и 

необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми 

на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки – 

отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и 

изпълнение на услугите и мерките за социално включване. Областната стратегия на 

социалните услуги включва 3 приоритетни направления за съдържанието на социалните 

услуги и едно функционално приоритетно направление, свързано с ефективното 

изпълнение на основните дейности: 

1. Превенция за деца и семейства в риск 

2. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими 

групи и лица в неравностойно положение 

3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот 

4. Развитие на човешките ресурси и изграждане на междуобщинско партньорство и 

междусекторно сътрудничество. 

Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за 

социално включване в област Разград са: 

 Деца, отглеждани в специализирани институции; 

 Хора с увреждания; 

 Уязвими семейства с деца в риск; 

 Деца, необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; 

 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в малки населени места, без достъп 

до социални и др. услуги; 

 Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в селски райони. 
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Областна стратегия за интегриране на ромите в Област Разград (2012–2020 г.). 

Стратегията отчита конкретните нужди и специфики на ромите и уязвимите етнически 

малцинства на територията на Област Разград и интегрира приоритетите на Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.).  Тя цели 

създаване на условия за равноправно интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности 

и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и 

подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и 

недискриминация. Стратегията има 6 приоритета  

1. Образование; 

2. Здравеопазване и социални услуги; 

3. Жилищни условия; 

4. Заетост; 

5. Върховенство на закона; 

6. Недискриминация, култура и медии. 

 

По всеки приоритет има формулирани по няколко специфични цели и мерки, които 

обхващат целия спектър на дейности за социално включване на ромите.   

 

9.3 Стратегически документи на ниво планов район 

Регионалният план за развитие на Северен централен регион 2014-2020 г. има 

следната визия:   

Северен централен район (СЦР) е за по-конкурентоспособна икономика, основана на по-

ефективно използване на наличните ресурси и потенциал на региона, с развити сектори с 

конкурентни предимства, осигуряващи качествени нови работни места, повишени 

доходи и пълноценна социална, творческа и професионална реализация. 

Регионалният план има 4 стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на 

заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, 

характерни за районите от Дунавското пространство;  

Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална 

изолация и бедност;  

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, 

интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;  

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на 

климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за 
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ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия 

от възобновяеми източници.  

По всяка стратегическа цел са определени приоритети и специфични цели (Таблица 31). 

 Таблица 31 Стратегически цели и приоритети на Регионалния план за развитие на 

Северен централен район 2014-2020 г 

Стратегическа цел 1 Стратегическа цел 2 Стратегическа цел 3 Стратегическа цел 4 

Приоритет 1.1. 

Развитие на 

устойчива 

конкурентоспособна 

икономика основана 

на знанието, 

иновациите и новите 

технологии 

Приоритет 2.1. 

Изграждане на 

устойчив и развит 

пазар на труда 
Приоритет 2.2. 

Подобряване на 

човешкия капитал 

Приоритет 3.1. 

Изграждане на 

приоритетни 

инфраструктурни 

коридори и 

прилежащите им 

съоръжения 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано и 

устойчиво развитие 

и укрепване на 

полицентричната 

мрежа от селища 
Приоритет 3.3. 

Подобряване на 

трансграничното 

сътрудничество 

Приоритет 4.1. 

Околна среда и 

ресурси – опазване и 

ефективност 
Приоритет 4.2. 

Развитие на 

нисковъглеродна 

икономика, 

смекчаване на 

последствията и 

адаптиране към 

климатичните 

промени 

 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен Централен 

Район 2014-2020 г. определя следната визия: 

Северен Централен Район ще бъде регион с по-конкурентоспособна икономика, основана 

на по-ефективно използване на наличните ресурси и потенциал на региона, с развити 

сектори с конкурентни предимства, осигуряващи качествени нови работни места, 

повишени доходи и пълноценна социална, творческа и професионална реализация. 

Въз основа на дефинираната визия за интелигентна специализация, са изведени следните 

стратегически цели: 

 Повишаване на конкурентоспособността на СЦР чрез ефективно използване на 

наличните природни, човешки, научни, образователни и предприемачески ресурси; 

 Развитие на сектори с конкурентни предимства и за сектори, осигуряващи ключови 

подкрепящи технологии за растеж на бизнеса; 

 Осигуряване на качествени нови работни места, повишени доходи и възможности 

за по-добър стандарт на живот и пълноценна реализация.  

Въз основа на анализа на наличните активи в региона, икономическите сектори с 

конкурентни предимства в СЦР са: 

 Хранително-вкусова промишленост; 

 Мехатроника и нанотехнологии; 

 Креативни индустрии и туризъм; 
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 Здравословен живот.  

Секторите, осигуряващи ключови подкрепящи технологии са: 

 Технологии за зелен бизнес и ресурсна ефективност; 

 Информационни и комуникационни технологии; 

 Транспорт и логистика. 
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10. Поуки от прилагането на стратегията на МИГ-Исперих за 

периода 2010-2015 

В този раздел е дадено резюме на изводите на оценката на изпълнението на стратегията на 

МИГ-Исперих, проведена през 2014 г. и актуализирана през 2015 г. 

Стратегията на МИГ Исперих 2010-2015 г. цели подобряване на икономическото 

благосъстояние и качество на живот на жителите на територията чрез изграждане на 

партньорства за развитие, опазване и оползотворяване на местния социален потенциал, 

природното и историческо наследство.  

Фигура 19 Йерархия на целите на Стратегията за местно развитие на МИГ 

Исперихза периода 2010-2015 г. 

 

 

Първият приоритет на Стратегията е развитие на устойчив бизнес чрез стимулиране на 

развитието на конкурентноспособно земеделие и неземеделските сектори на икономиката. 

Бюджетът на мерките по Приоритет I e 1 383 хил. лв. или 44% от бюджета на Стратегията 

на МИГ Исперих. За изпълнението на този приоритет са формулирани две специфични 

цели и са програмирани 4 мерки. Към края на изпълнението на стратегията е договорен 

94% от бюджета на Приоритет I и разплатен 82%.     
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Първата специфична цел в рамките на приоритет I е развитие на конкурентноспособно 

земеделие, основано на устойчиво използване на местните ресурси, насърчаване на 

хоризонталните връзки между производителите, и в дългосрочен план обединяване за 

развитие на производства на продукти и производства с висока добавена стойност. 

Постигането на тази специфична цел се подпомага от две мерки. 

Към края на изпълнението на стратегията по М121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства“ са договорени 20 проекта, от които 19 са приключили дейности и са 

разплатени. Изплатената субсидия по проектите е на стойност 655, 12 хил.лв. 

По сектор на инвестицията, преобладаващият дял на проектите (80%) са в производството 

на зърнени и маслодайни култури. Подпомогнати са 3 проекта в областта на 

животновъдството. Всички проекти са за покупка на земеделска механизация и 

оборудване.    

Проектите по М121 са допринеси значително за целта на Стратегията за повишаване на 

конкурентоспособността на стопанствата чрез подпомагането на модернизация на 

физическия капитал на стопанствата, водещо до повишаване на производителността на 

труда и ефективността на производството. Прилагането на Стратегията има малък принос 

за преструктуриране на земеделието и за въвеждане на иновации в продуктите и 

технологиите.  

Бюджетът на М111 „Професионално обучение и информационни дейности“ е 58 хил. лв., 

като са договорени 59% от него. Проведени са малка част от предвидените 

информационни дейности. Като цяло, интересът на земеделските производители към 

участие в обучение и информационни дейности е изключително слаб, което влияе върху 

резултатите на мярката.  

Втората специфична цел в рамките на цел I е за разнообразяване на икономическите 

дейности чрез насърчаване на предприемаческата активност в неземеделските сектори на 

местната икономика. По тази специфична цел се изпълняват 2 мерки - „Разнообразяване 

към неземеделски дейности“ и М312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-

предприятия“. Към края изпълнение на стратегията по тези мерки общо са подпомогнати 

15 проекта. Изплатената субсидия по приключилите проекти е 478,38 хил.лв., или 74% от 

бюджета на двете мерки. 

Подпомогнатите проекти по М311 и М312 съответстват на целите на Стратегията и 

допринасят за развитие на неземеделските сектори на местната икономика. Преизпълнени 

са поставените целите по показателите на М312, но тези по М311 не са  изпълнени, 

поради липса на интерес за кандидатстване.    

Преобладаващата част от проектите са за инвестиции в развитие на услуги за населението 

и бизнеса. Около две трети от проектите са за внедряване на нови продукти или услуги.  

Съществено постижение на прилагането стратегията на МИГ Исперих е подпомагането на 

иновативни проекти. Около една четвърт от финансираните проекти са за внедряване на 

иновативни технологии. Част от подпомогнатите фирми са инициирали създаването на 

регионален клъстер за енергийна ефективност, който е получил финансиране от 

Оперативна програма „Конкурентоспособност“.   
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Друго предимство е насърчаването на създаване на нов бизнес и подпомагането на 5 

новосъздадени фирми.  

Вторият приоритет на Стратегията на МИГ Исперих е за развитие на динамична 

жизнена и социална среда чрез подобряване на качеството на основните услуги за 

населението, средата за живот и укрепване на връзките в общността.  В рамките на този 

приоритет са дефинирани две специфични цели за изпълнението, на които са 

програмирани 3 мерки. Бюджетът на приоритет II е 1 759 хил. лв., или 56% от общия. Към 

край на  изпълнение на стратегията е договорен 85% от бюджета на приоритет II и е 

разплатен 77%.   

Първата специфична целв рамките на Приоритет II на Стратегията на МИГ Исперих е 

развитие на жизнена среда, която подпомага активния начин на живот и насърчава 

контактите между хората в общността. По тази специфична цел се прилагат две мерки 

М321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и М322 

„Обновяване и развитие на населените места“. Общо по двете мерки са финансирани и 

изпълнени 7 проекта.  

Подкрепените проекти имат ясен принос към целите на Стратегията на МИГ и адресират 

приоритетни потребности на различни целеви групи – младежи, хора с увреждания и 

възрастни. Проектите водят до пряко подобряване  на качеството и достъпа до социални 

услуги и намаляване на социалната изолация на 550 възрастни и хора с увреждания. 

Проектите имат принос и за подобряване на качеството на услугите за свободното време 

за младите хора и семействата с деца чрез подобряване на парковата среда, местата за 

срещи и игра.  

Втората специфична целв рамките на Приоритет II e за укрепване местната 

идентичност и връзките в общността. По този приоритет се прилага М7.1 „Напред към 

наследството – територията Исперих ни обединява“. Към края на изпълнение на 

стратегията по мярката са договорени 12 проекта, от които 11 са изпълнени. Общата 

стойност изплатената субсидия по проектите е 130 хил. лв., или 68%.  

М7.1 не е предвидена в менюто от мерки по Регламент 1698/2005, а МИГ Исперих е 

единствената група в България, която е разработила и включила в Стратегията си подобна 

мярка. Свидетелство за капацитета на групата е успешното разработване на процедурите 

за прилагане на мярката, включително формуляри и указания за кандидатстване и 

отчитане. В рамките на приключилите проекти по М7.1 са проведени 16 местни празника, 

подкрепени са 26 местни инициативи, концерти, форуми и обсъждания с общо 2500 

участника. По проектите са работили  420 доброволци, от които 180 жени. Като цяло 

дейностите по проектите допринасят за ангажиране на местните хора, особено ученици и 

младежи в опазването на природното и културно-историческото наследство. Дейностите 

имат и принос за изграждане на партньорства между сдружения, читалища и културни 

институции. 

Стратегията на МИГ Исперих има хоризонтален приоритет за насърчаване на 

развитието на младежите и тяхното включване в живота на общността. В тази област 

са изпълнени дейности за насърчаване на младежки инициативи и на младежкото 
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предприемачество. Съществено предимство на прилагането на Стратегията е, че две трети 

от подпомогнатите по М311 и М312 фирми са собственост или се управляват от младежи 

на възраст до 40 г. Част от подпомогнатите фирми на млади хора са изключително 

динамични и развиват дейност в иновативни сектори на икономиката, а собствениците им 

са с високо развити бизнес умения. 

В изпълнение на хоризонталния приоритет за развитие на туризма МИГ Исперих е 

подпомогнала дейности за насърчаване на интереса на местната общност към местното 

историческо и природно наследство и за разработване на проучвания и стратегически 

насоки. Два от подпомогнатите проекти имат съществен принос за подобряване на 

достъпа до услуги и развитието на атракции за туристите, посещаващи ИАР „Сборяново“. 

Част от подпомогнатите проекти ще допринесат за развитие на туристическата 

атрактивност на територията чрез изработване на модели на сувенири, менюта с 

традиционни храни за местните ресторанти и разнообразяване на календара на 

културните събития. 

Напредъкът в развитието на между секторни партньорства за развитие на устойчив 

туризъм е ограничен, поради липса на интерес за заинтересованите групи, много слабия 

капацитет за сътрудничество на фирмите в региона и липсата на достатъчно ресурси за 

изграждане на партньорствата и тяхното институционално укрепване.  

МИГ Исперих е провела срещи и разработила проектни идеи за развитие на проекти за 

вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество, но проекти не са 

подавани, отчасти и поради претовареност на екипа с текущи задачи по подпомагане на 

бенефициентите и липса на достатъчно финансови средства за финансиране на 

дейностите. 

Изпълнението на дейностите, залегнали в общата комуникационна стратегия на МИГ 

Исперих допринасят за осезаемото повишаване на информираността на жителите на 

общността, за увеличена познаваемост на стратегията на МИГ Исперих и възможностите 

за достъп до финансиране. Значително преизпълнение има на индикатора за брой 

информационни дейности за оживяване на територията, проведени от МИГ. 

Информация за дейността на МИГ Исперих е достигнала до над две трети от населението 

на територията като през последните години е нараснал значително делът на добре 

запознатите с възможностите за кандидатстване с проекти към стратегията. 

В МИГ Исперих е създаден много добър капацитет за управление на европейски проекти. 

Разработени са процедури, натрупан от прилагането на всички фази на проектния цикъл, 

екипът познава и адекватно прилага основните изисквания и правила за разумно 

финансово управление на европейски фондове. Въведени са успешни практики за 

популяризиране на възможностите за финансиране на проекти по Стратегията, оказването 

на подкрепа за потенциални кандидати и бенефициенти на МИГ, създаване на местен 

консултантски капацитет за разработване на проекти по европейски програми.  

Екипът на МИГ и Управителният съвет успешно изпълняват задълженията си по 

осигуряване на прозрачност и равно третиране на всички кандидати при оценката проекти 

и не допускат лобиране или други форми на намеса при избора на проекти.   
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Създаден е капацитет за насърчаване на икономическото развитие на територията и 

разнообразяване на икономическите дейности чрез обучение на местни предприемачи и 

други жители от територията; подбрани и обучени са фасилитатори на местните идеи; 

осъществява се привличане на хората с иновативни идеи, насърчаване на промоцията на 

нови идеи и практики,извършване на необходими проучвания, разработване на типови 

проекти и препоръки, които лесно могат да се приложат в практиката. 

МИГ има ясен принос за включването на общността в общи инициативи. С подкрепа на 

стратегията на МИГ са проведени обучения, информационни дейности и местни срещи, 

форуми, концерти и събития, в които са включени 6 478 участника. Тези събития 

изграждат местния социален капитал като предпоставка за общи-доброволчески дейности 

в бъдеще, и засилват местната общностна идентичност на участниците. Те съдействат и за 

изграждането на междусекторни партньорства на неправителствения сектор, читалищната 

общност, училищата в региона.  

МИГ Исперих е постигнала успех в основните направления, в които се очаква да работи 

МИГ по Подхода ЛИДЕР, като междувременно е постигнала успехи в 

институционализирането си като местен център за общностно развитие. Постигнат е 

значим напредък в постигането на обществена разпознаваемост и обществено доверие от 

страна на местната общност на нейната територия. 

Поуки от прилагането:  

 Като цяло интересът на земеделските стопани към участие в обучение и 

информационни дейности по М111 е изключително слаб. Малка част от земеделските 

производители осъзнават ползата от обучение и актуална информация за подобряване 

на резултатите от своята дейност. Затова през новия  програмен период следва да се 

търсят други форми за пренос на знания към земеделските производители като 

посещения на демонстрационни ферми, включване в проекти за сътрудничество и 

други.  

 Прилагането на стратегията е допринесло недостатъчно за разнообразяване на 

земеделското производство поради липса на традиции и висок пазарен риск. Поради 

това през следващия период е необходимо да се търсят по ефективни форми и мерки 

за насърчаване на разнообразяването на земеделското производство:  

• Разнообразяване на първичните производства на територията, т.е. нови 

производства в селското стопанство (зеленчуци, плодове, етерични и медицински 

растения, лечебни гъби, автохтонни сортове и породи, охлюви, гъши дроб / гъши 

пух …) и рибното стопанство (аквакултура – водорасли → хранителни добавки за 

хора, храни за животни, почвени подобрители и т.н.); 

• Съобразяване с търсенето в близките пазари на по-големите градове, настоящите и 

възникващите курорти и чужбина, както и към търсенето на посещаващите 

туристи 

• Добавяне на стойност до полузавършени / завършени продукти по новите 

първични производства (хранителни добавки, функционални храни, козметика, 

козметотекстили, медицина); 



 

 77 

• Ресурсна ефективност на икономиката (еко-земеделие с ниски вложения; еко-

транспорт; алтернативна енергетика; премахване на понятието “отпадък” на 

територията на МИГ и замяната му с понятието “ресурс”); 

• Създаване на местно звено към МИГ за постепенен трансфер на производствени 

изобретения и иновации, както и на институция търсеща пазарни възможности за 

местната продукция в България и чужбина; 

 Изпълнението на стратегията е допринесло слабо за създаване на междусекторни 

партньорства за развитие на туризма, поради липса на интерес на заинтересованите 

групи, много слабия капацитет за сътрудничество на фирмите в региона и липсата на 

достатъчно ресурси за изграждане на партньорствата и тяхното институционално 

укрепване. През новия програмен период, трябва да се търсят по-ефективни форми за 

насърчаване на сътрудничеството, включително клъстерен подход или изграждане на 

териториални вериги.  

 МИГ Исперих е натрупала опит, установила е работни партньорства, и е способна да 

мобилизира местната общественост за подобряване на материалните и нематерилни 

измерения на качеството на живот за различни възрастови и социални групи на 

територията. Опитът от прилагането на Стратегията, показва, че са необходими много 

по-разнообразни и широки по обхват мерки за насърчаване на партньорствата и 

работата в екип, за са се преодолеят слабите страни на територията.  
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11. Анализ на заинтересованите страни 

Анализът на заинтересованите страни е направен, на основа идентифициране на 

основните потребности за развитие на територията, които могат да се адресират с 

интервенции от ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПОС и определяне на основните 

заинтересовани групи, които могат да допринесат с ресурси, опит, компетентност и 

знания за решаване на проблемите, оползотворяване на възможностите, а също и групите, 

които могат да бъдат засегнати пряко или косвено, положително или отрицателно от 

прилагането на стратегията на ВОМР, включително потенциалните кандидати и 

ползватели на резултати. Анализът е направен по тематични области (Таблица 32) и 

обобщен по сектори (Таблица 33).  

 

Таблица 32 Заинтересовани страни 

Област Заинтересовани страни 

Жизнена 

среда, 

качество 

на живот и 

младежко 

развитие 

Кмет и общинска администрация – Дирекции:“Хуманитарни дейности“, „Устройство на 

територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и 

такси”; Общински съвет Исперих 
22 Кметове на населени места и кметски наместници, секретари на кметства 
24 Читалища 
3 НПО в областта на културата и наследството:  
СНЦ „Хелис”; СНЦ „Родно Лудогорие” с. Свещари;  
местна структура на Тракийското дружество в България; Литературен кръжок „Петя 

Йорданова” към общинска библиотека Исперих” и др. 
Исторически музей Исперих– второстепенен разпоредител на средства към общинския 

бюджет; 
9 училища, 25 детски градини, едно обединено детско заведение; 
11 НПО - училищни настоятелства,  
7 НПО - спортни дружества: волейбол, футбол, вдигане на тежести и др. 
Сдружения и неформални групи  за развитие на територията: Сдружение за развитие на 

с. Тодорово; Сдружение за развитие на с. Малък Поровец;  
Неформални групи в местната общност, младежи доброволци;  

Социално 

включване  

 

 

Общинска администрация - Дирекция “Хуманитарни дейности“;  Общински съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси; Дирекция „Социално 

подпомагане”; Дирекция „Бюро по труда“ 
4  доставчици на социални услуги на делегиран бюджет  

НПО и групи в социалната област и уязвими групи: НПО за интеграция на жените СНЦ 

„Хелис”; 5 клуба на пенсионери и 3 клуба на хора с увреждания.  
Ромски организации и консултативни съвети - СНЦ НЧ „Рома - Вазово 2007”, местна 

група ХХХ 
Местната активна група за включване на ромите 

Развитие 

на бизнеса 

и 

работната 

сила  

ОС Земеделие 
Дирекция „Бюро по труда“ 
СНЦ „Бизнесцентър Исперих” с  център за професионално обучение 
Земеделски стопанства/ производители 
Микропредприятия и дребни предприемачи 
Малки и средни  предприятия  

 Икономически активни – заети и безработни 

Околна 

среда и 

климат 

Кмет и общинска администрация; Дирекция „Устройство на територията, 

инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси”, ОС 
4 НПО и групи с дейност за опазване на  околната среда: СНЦ Туристическо сдружение 
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Област Заинтересовани страни 
„Димитровец”; СНЦ „Исперих ЕКО”; СНЦ „Електромобили за регионите - Исперих”; 

клуб „Приятели на земята”;  
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Таблица 33 Ресурси, интереси, влияние и потенциален принос на заинтересованите страни  

 

Заинтересовани страни Ресурсии интереси и влияние   Потенциален принос и роля Метод на 

включване 

М
ес

т
н

и
 в

л
а

ст
и

 и
 п

у
б

л
и

ч
н

и
 о

р
г
а

н
и

за
ц

и
и

 

1.  Кмет и общинска 

администрация, 

Общински съвет Исперих 

Формират и определят политиката на 

общинско ниво, разполагат с фондове от 

общинския бюджет/ европейски програми; 

познават проблемите, имат експертен 

потенциал и опит имат интерес от 

развитието на територията 

Потенциални бенефициенти на 

проекти; подпомагат развитие на 

хоризонталните връзки между местни 

институции, граждани и бизнес, 

участват в УС 

Партньор  

2.  22 кметове на населени 

места и кметски 

наместници, секретари на 

кметства 

Познаване на проблемите и потребностите, 

връзки с местната общност  
Мобилизиране на гражданското 

участие, активни участници в 

партньорството  

Консултиране и 

включване при 

мобилизиране на 

местните 

общности  
3.  Поделения на централни 

институции 

ОС „Земеделие и гори“, 

Дирекция „Социално 

подпомагане”; Дирекция 

„Бюро по труда“; 

безработни лица 

Познават проблемите и имат експертен 

потенциал и опит;  разполагат с бюджет по 

програми за заетост за социално и трудово 

включване  

Информация, експертиза, връзка с 

уязвими групи, консултации за 

проектите и мониторинг 

Консултиране  
Включване в 

подбор / 

подпомагане на 

целевите групи и 

стимулиране  

4.  4 доставчици на 

социални услуги на 

делегиран бюджет  

Експертиза и познаване на проблемите на 

уязвими групи.  
Връзка с уязвими групи, консултации 

за проектите, потенциални 

бенефициенти. 

Информиране  
Консултиране  

5.  9 училища, 25 детски 

градини; 
11 НПО - училищни 

настоятелства 

Връзка с целевите групи, връзка между 

поколения. Интереси за развитие на 

образователните услуги и младежите.  

Потенциални участници  за 

осъществяване на дейности с 

нестопанска цел, социални и 

граждански инициативи. 

Информиране  
Консултиране  
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Заинтересовани страни Ресурсии интереси и влияние   Потенциален принос и роля Метод на 

включване 

Г
р

а
ж

д
а

н
с
к

и
 с

е
к

т
о

р
 

6.  24 Читалища и 24 

читалищни 

настоятелства 
 

Разполагат със сгради и определени 

човешки ресурси. Интереси заподобряване 

на инфраструктурата 

Потенциални бенефициенти по мерки 

за развитие на услугите и подобряване 

на инфраструктурата.Инициатори за 

ангажимент на общността по 

поддръжка на подобрената малка 

инфраструктура. 

Партньори  
Развитие на 

капацитет 

7.  4 НПО и групи в областта 

на културата и 

наследството, Исторически 

музей Исперих, 7 НПО - 

спортни дружества 

Знания и наличие на обществени мрежи, 

връзки с целевите групи. Интереси за 

опазване на наследството, развитие на 

инфраструктурата  

Инициатори за публична селекция на 

проектни идеи, които да получат 

подкрепа чрез стратегията на МИГ. С 

влияние за изграждане на общностен 

дух и териториална идентичност; 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 

8.  НПО и групи 

всоциалната област и 

уязвими групи - НПО за 

интеграция на жените, 5 

клуба на пенсионери и 3 

клуба на хора с 

увреждания.  

НПО за интеграция на жените, 5 клуба на 

пенсионери и 3 клуба на хора с увреждания.  
 

Потенциални бенефициенти по мерки 

за развитие на услугите и подобряване 

на инфраструктурата.Инициатори за 

ангажимент на общността по 

поддръжка на подобрената малка 

инфраструктура. 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 

9.  Ромски организации и 

консултативни съвети - 

СНЦ НЧ „Рома - Вазово 

2007”, местна група 

местната активна група за 

включване на ромите 

Знания, връзки с целевите групи и наличие 

на обществени мрежи;  
Потенциални бенефициенти и 

фасилитатори за връзка и мобилизация 

на целевите групи; включване на 

маргинализирани групи; 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 

10.  4 НПО и групи с дейност 

за опазване на  околната 

среда 

Опит, знания, експертиза за защитени 

територии и тяхното опазване, връзка с 

целевите групи,  консултации за проектите   
 

Потенциални бенефициенти и 

участници за осъществяване на 

дейности с нестопанска цел и 

граждански инициативи за творческо 

промотиране на територията; 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 
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Заинтересовани страни Ресурсии интереси и влияние   Потенциален принос и роля Метод на 

включване 

Б
и

зн
е
с
 

11.  НПО и групи за 

предприемачество и 

развитие на територията: 
Бизнесцентър, две 

сдружения за развития на 

селата, група на младежи 

доброволци  

Връзки с целевите групи; Аниматори сред 

младежката аудитория 
 

Потенциални бенефициенти и/ или 

фасилитатори за връзка с целевите 

групи.Доброволци в общностни 

проекти и активни участници в 

дейностите на МИГ Исперих. С 

влияние за изграждане на общностен 

дух и териториална идентичност; 

Инициатори за публична селекция на 

проектни идеи, които да получат 

подкрепа чрез стратегията на МИГ; 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 

12.  Средни и малки 

земеделски стопанства/ 

производители 
 

Много разпокъсан сектор със слаб интерес 

за участие в обсъждане и прилагане на 

проекти за развитие на територията. Слаб 

капацитет за сътрудничество. 

Заинтересовани от наличието на 

инвестиционни проекти.  

Потенциални бенефициенти по мерки за 

предприемачество и инвестиционни 

мерки.  

Партньори 
Развитие на 

капацитет 

13.  Микропредприятия, 

дребни предприемачи и 

икономически активни 

лица  
(извън земеделието) 

Много разпокъсан сектор с липса на интерес 

за участие в обсъждане на проекти за 

развитие на територията. Имат интерес от 

инвестиционни проекти за развитие, достъп 

до бизнес услуги. Заинтересовани от проекти 

за създаване на работни места и по-слабо от 

проекти за квалификация. 

Потенциални бенефициенти по мерки за 

предприемачество и инвестиционни 

мерки, както по проекти за заетост, 

предприемачество и квалификация  

Партньори 
Развитие на 

капацитет за 

сътрудничество и 

коопериране; 

консултиране 

14.  Малки и средни  

предприятия  
(извън земеделието) 

Притежават ресурси и управленски умения. 

Имат добра репутация и влияние върху 

местната политика. Имат интерес от 

развитие на територията, заинтересовани са 

от проекти за подобряване 

конкурентоспособността и квалификация 

на работната сила.   

Потенциални бенефициенти по 

инвестиционни мерки, партньори и/или 

бенефициенти по проекти за 

професионална квалификация.  
Принос за повишаване 

конкурентоспособността и реализиране 

на заетост. 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 

15.  Икономически активни – 

заети и безработни 
Интереси от повишаване на търсенето на 

труд, доходите и условията на труд, а също 

развитие на квалификацията. 

Потенциални бенефициенти по 

инвестиционни мерки за заетост и 

квалификация. 

Партньори 
Развитие на 

капацитет 
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12. SWOT анализ 

Силни страни Слаби страни 
Развитие на бизнеса и работната сила 
Природни ресурси за разнообразна 

селскостопанска продукция 
Богато природно и културно наследство и 

наличие на значими културни 

забележителности, включително паметник на 

световното наследство, в списъка на 

ЮНЕСКО 
Висок дял на младежите сред земеделските 

стопани и заетите в земеделието   
Нагласи за предприемачество, особено сред 

младежите  
Наличие на експортно ориентирани малки и 

средни фирми  
Наличие на иновативни предприятия за 

зелена икономика, включително подкрепени 

по предходната стратегия на МИГ 
Наличие на образователни институции и 

фирми предоставящи бизнес услуги 
Установено добро партньорство на МИГ с 

ДБТ и бизнеса  
 

Относителна отдалеченост от динамични градски 

центрове  
Веригите за добавяне на стойност в селското 

стопанство са непълни/фрагментирани  - 

произвеждат се ограничен брой продукти за крайно 

потребление, не е развита преработващата 

промишленост  
Дребните и средни земеделски стопанства нямат 

достатъчно бизнес умения, знания и ресурси за 

инвестиции практики за екологосъобразно 

производство, както и активи за по-добра пазарна 

позиция и справедливи цени  
Липсва туристическа инфраструктура и 

разработени стандарти за качествени и устойчиви 

туристически продукти и услуги, допринасящи за 

туристическата атрактивност; липса на традиции в 

предлагането на туристически услуги  
Образованието не е фокусирано към нуждите на 

бизнеса или към създаване на предприемачи за 

зелена, ресурсоефективна, кръгова икономика 
Сравнително ниска икономическа активност и  

висока безработица  
Недостиг на квалифицирана работна ръка за 

водещите предприятия 
Недоразвита готовност за сдружаване и работа в 

екип  
Социално включване 
Сравнително добре развити социални услуги 

за деца в риск  
Създадено доверие на основата на 

осъществени проекти между МИГ и местни 

партньори, работещи в областта на 

социалното включване и интегриране на 

уязвими и малцинствени групи в 

общностното развитие 
Налице са институции и развиващи се 

консултативни структури в областта на 

социалното включване  
 

Много ниска икономическа активност и заетост и 

много висока безработица и висок риск от бедност,  

на ромите и сходни маргинализирани групи 
Висока безработица сред жените и младежите 
Затруднен достъп до здравни услуги и 

недостатъчно предлагане на социални услуги за 

възрастни хора и хора с увреждания, особено в 

селата  
Социалните услуги са недоразвити спрямо 

специфичните потребности на конкретните групи, 

и част от тях са спорадични - според наличието на 

финансиране. 

Жизнена среда, качество на живот и младежко развитие 
Изградена социална и образователна 

инфраструктура, работещи институции  
Готовност на заинтересованите групи да 

участват в общностни инициативи за 

създаване и поддържане на среда за по-добро 

качество на живот и младежко развитие 

 

 

 

 

Недоизградена инфраструктура за социални, 

културни и обществени събития, за трансфер на 

знания и умения за различни видове 

предприемачество, за спорт и отдих на открито, за 

упражняване на интереси запрофесионално и 

личностно развитие 
Незадоволително ниво на публични услуги, 

включително образование 
Местните партньорства работят спорадично – при 

наличие на средства по проект 
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Околна среда и климат 
Чиста околна среда. Липса на значими 

промишлени замърсители. 
Богато биоразнообразие; около 1/4  от 

територията на МИГ е в зони по Натура 2000. 

Ограничени водни ресурси за поливно земеделие 
Наличие на нерегламентирани сметища, и 

замърсяване на въздуха от автомобилния транспорт 
Капацитетът на общността за устойчиво 

управление на природното наследство е слаб 
Недостатъчна информираност за рисковете от 

изменения на климата и ползите от опазване на 

околната среда биоразнообразието 
Възможности Заплахи 
Растеж натуризма, свързан с историческото 

и културно наследство и потенциал за 

валоризиране на местното природно и 

културно наследство, включително за 

решаване на икономически и социални 

проблеми. 
Подходът ВОМР позволява интервенции за 

социални политики. 
Подходът ВОМР позволява интервенции за 

зелена, ресурсоефективна и кръгова  

икономика и адаптация към климатичните 

промени. 
Развитие на нови партньорства и местен 

предприемачески потенциал за устойчива 

икономика и интернационализиране на 

бизнеса. 
 
Достъп до информация и водещи знания и 

умения чрез експерти-ментори от външни  

организации за трансфер на технологични, 

организационни и социални иновации.  
 

Загуба на териториална конкурентно способност,  
Небалансирано развитие на качеството на живот на 

територията на общината за различните социални 

групи, загуба на младо, образовано, активно и 

социално ангажирано население 
Задълбочаваща се изолация на специфични 

уязвими социални групи – жени, възрастни, хора в 

неравностойно положение, малцинства, особено в 

по-малките населени места на общината 
По-нататъшно обезлюдяване на територията. 
По-нататъшно свиване на броя подсектори на 

местната икономика 
Невключване на местните стопанства и 

предприемачи в потоците на стоки и туристи. 
 
Климатични промени и свързаното зачестяване на 

бедствия, загуба на производителност в 

земеделието и загуба на биоразнообразие. 

 

SWOT анализът дава основата на стратегия за развиване в синергично единство на 

природния, културно-историческия и човешки потенциал на територията на МИГ, за 

укрепване на местната икономика, възползвайки се от възможностите, и неутрализирайки 

заплахите пред устойчивото развитие на Общността. 

Природният потенциал се обуславя от местните почвено климатични условия и водните 

ресурси, както и от качеството на околната среда. В природно отношение територията на 

МИГ Исперих е благоприятна за отглеждането на индустриалните полски култури, но 

условията са благоприятни и за конкурентни производства от трайни насаждения, 

включително от черупкови и ягодоплодни култури
10

; чистата околна среда дава 

възможност за биологични земеделски производства - включително животновъдство и 

пчеларство, носещи повече и по-обхватни ползи за местната икономика и качество на 

живота. Производството на достатъчно качествена суровина от своя страна пък дава 

потенциал за преработка на място на част от продукцията, увеличавайки по този начин 

                                                 
10

Според Проучване състоянието на почвите на територията на МИГ Исперих, почвен анализ в общински 

землища, вкл. мери и пасища и издаване на доклад с конкретни препоръки за добро управление на почвите 

2014 г.,  и Проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на община Исперих,2014 г. 
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възможностите й за съхранение и транспорт допо-далечни пазари. Чистата и качествена 

земеделска продукция е и важен елемент за местни устойчиви туристически продукти.  

Макар и по-ограничен, горското стопанство на общината също предлага потенциал за 

развитие – освен добива на ценни горски гъби и лечебни растения, преобладаващата 

твърда дървесина на местно ниво е подходяща за екстензивното отглеждане на ценни 

дървесни гъби – за пряка консумация, или като добавки при различни курсове на лечение 

на упорити заболявания по хората и животните. Потенциал за развитие е налице и в 

усвояването на отпадъчната биомаса от горското и селското стопанство за производството 

на биоенергия за собствени нужди, както и за производството на подобрители на почвата.  

Съществуват две основни бариери пред оползотворяването на местния природен 

потенциал  – (i)територията на МИГ е с по-ограничени водни ресурси, което предполага 

ресурсоефективно поливане през активния вегетационен сезон, и (ii) географското 

местоположение на общината в изоставащ регион предполага затруднено реализиране на 

произведената продукция по нормалните маркетингови канали. Решението на втория 

проблем е в прякото обвързване на производството на пресни земеделски продукти за 

консумация с развитието на местното хотелиерство и ресторантьорство, както и със 

създаването на съответните хранилища, хладилници и преработвателна база, тъй като 

това ще позволи за местните производители изчакването на по-добра пазарна конюнктура, 

както и транспортирането на продукцията на по-далечни разстояния.  

Културно-историческия потенциал се основава на интересното историческо наследство, в 

особеностите на местните традиции и бит, в провеждането на общностни събития. В тази 

връзка, общите културни събития, характери за региона са: Майски празници в Исперих в 

рамките на които се провеждат: Гергьовско веселие, Празник на руската песен, Нощ на 

китарите, Празничен концерт на училищата, Симпозиум по скулптура - Исперих и др.; 

Събор на турския фолклор "Демир баба теке" (18-21 май); Дни на наследството (1- 10 

ноември) с ежегодни научни конференции по археология. В Исперих културно-

историческият потенциал би  могъл да бъде оползотворени от местните общности чрез 

създаването и местното управление на устойчиви туристически продукти в близките 

населени места до парк Сборяново и Демир Баба Таке. Развитието на хотелиерството и 

ресторантьорството в тези населени места, съчетано със създаването и поддържането на 

туристически маршрути и места за отдих, могат не само да създадат допълнителен пазар 

на място за нетрадиционните за Исперих земеделски производства
11

, но и да генерират 

възможности за продажбите на нехранителни занаятчийски изделия
12

 за гостите на 

общината. Богатото биоразнообразие
13

 на общината може да допълни културно 

историческото наследство като потенциал за местно развитие, като увеличи 

                                                 
11

Биопродукти, плодове, ядки, семена, зеленчуци, сушени изделия и ястия по традиционни рецепти. 
12

Малки разфасовки за еднократно потребление на сапуни, шампоани, сувенири, домашни изделия – плетки, 

и т.н. 
13

Територията на МИГ Исперих спада към обособената историко-географска област Лудогорие. В 

Лудогорието са установени  115 вида гнездящи птици, от които 22 са включени в Червената  книга  на  

България  (1985).  От  срещащите  се  видове  51  са  от  европейско природозащитно значение . Част от 

горския фонд на общината е в границите на ловните резервати: ”Воден”, ”Ири Хисар”, ”Паламара”. Част от 

землищата на 10  от 24-те населени места са включени в защитена територия “Лудогорие”, в рамките на 

НАТУРА 2000; Натура 2000 покрива общо почти 25% от територията на МИГ. 
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привлекателността на територията и за други туристически сегменти интересуващи се 

практикуването на орнитоложки, екологичен, приключенски и други видове туризъм 

основан на природни дадености
14

. Освен това, валоризирането на природното наследство 

не само ще подобри здравето на местните екосистеми - и оттам здравословността на 

околната среда в Исперих, но и ще поддържа необходимата природна среда за 

биопроизовдства на територията на общината. 

Човешкият потенциал се обуславя както от качеството на човешкия капитал
15

 на хората 

живеещи на територията на МИГ Исперих, така и от нивото на социалната кохезия и 

социален капитал, социалната ангажираност, желанието за обща съвместна работа и 

готовността за доброволческа дейност. По отношение на човешкия капитал ще са 

необходими допълнителни усилия за повишаване на знанията и уменията както сред 

работещите в селското стопанство, и сред дългосрочно безработните на територията на 

общината, като за активирзане на втората група ще са необходими допълнителни усилия 

на основата на специфични местни партньорства по места, и отчитайки 

предизвикателствата пред местната, които създават настъпващите климатични промени. 

МИГ Исперих може да подпомогне инициативите за развитие на човешкия капитал, тъй 

като е постигнала успехи, има опит и може да надгради над развитието на социалния 

капиталсъздаван през периода 2007-2013 година. На територията на общината работят 18 

активни НПО, пет от които регистрирани през последните 4 години, както и 24 читалища. 

Нестопанските организации развиват дейност в следните сфери: 1 за развитие на 

предприемачеството и подкрепа на бизнеса, 1 за социални услуги, 2 за младежки 

дейности, 2 женски сдружения, 1 за популяризиране на нови технологии/електромобили, 

1 с екологична насоченост, 4 Училищни настоятелства, 6 спортни клуба. През последните 

3 години са били реализирани 11 проекта от нестопанския сектор по Стратегията за 

местно развитие на МИГ Исперих 2010-2013, в дейностите на които се включиха над 3800 

лица.Към човешкия потенциал трябва да отбележим и нивото на изграденост на местните 

публични услуги: налице са и функционират образователни структури
16

, МБАЛ, здравни 

центрове, банки, читалище, спортни клубове, доставчици за социални услуги за уязвими 

групи. В общината работят и 24 читалища, чиято функция е да задоволяват потребностите 

на населението, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на 

обичаите и традициите на общността.  

Синергичното развитие на природния, културно-историческия и човешкия потенциал 

няма да се случи, ако не се предприемат целенасочени действия за приобщаване на 

уязвимите и маргинализирани груп към общия социално икономически  живот в 

общината. Нерешаването на социалните проблеми ще засили маргинализацията и 

изолацията сред уязвимите групи, социалното разслоение и отчуждението, бедността, 

престъпността, здравното състояние на работната сила, състоянието на околната среда и 

                                                 
14

Според Изготвяне на анализ и оценка на територията на МИГ Исперих за възможностите за развитие на 

иновативни местни туристически услуги и атракции, включително възраждане на занаяти, като 

диверсификация на традиционния за територията бизнес, 2012 г. 
15

 Знания, умения, способности, мотивация. 
16

7 основни училища, една гимназия, една професионална гимназия по селско стопанство, 23 целодневни 

детски градини и 1 обединено детско заведение. 
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биоразнообразието. Поради това СМР на МИГ Исперих следва да се включи към усилията 

на местните власти по тези проблеми, както и да отчита интервенциите по национални и 

европейски интрументи за социални услуги осъществявани на територията на МИГ. 

 

13. Потребности за развитие 

Потребност 1 (П1): Създаване или разширяване на производството на конкурентни и 

екологосъобразни нетрадиционни земеделски продукти и насърчаване на кооперирането 

във веригата на добавяне на стойност  

В природно отношение територията на МИГ Исперих е благоприятна за отглеждането на 

конкурентни производства от трайни насаждения, включително от черупкови и 

ягодоплодни култури
17

; чистата околна среда възможност за биологични земеделски 

производства - включително животновъдство и пчеларство, носещи повече и по-

обхватни ползи за местната икономика и качество на живота. Използването на този 

потенциал изисква да се преодолеят слабите страни, свързани с липсата на традиции за 

кооперирането на дребните земеделски стопанства и липсата на преработващи мощности 

на територията на МИГ. За да се насърчи преходът на малките и дребни стопанства към 

нови земеделски култури е необходимо също да се подобри достъпа до средства за 

инвестиции, да се развият пазарите и пазарната инфраструктура и да се насърчи 

кооперирането. 

П2: Пренос на знания за нови технологии, дейности и практики за устойчиво земеделие  

Слаба страна на земеделското производство, е че преобладаващата част от стопаните 

(70%) нямат подходящо земеделско образование, а само практически опит, а желанието 

им за включване във формални курсове за квалификация и обучение е ниско. Поради това 

повишаването на конкурентоспособността и устойчивостта на земеделието и развитието 

на нови/нетрадиционни земеделски сектори изисква да се разработят и предложат 

подходящи форми за пренос на знания относно изискванията на пазара, добри 

управленски практики и подходящи иновационни технологии за конкурентно и устойчиво 

стопанско развитие, и начините за добавяне на стойност към суровините по моделите на 

ресурсоефективната и кръговата икономика.  

П3: Използване на потенциала на природното и културно наследство за устойчив 

туризъм  

Запазеното културно-историческо и природно наследство на територията открива 

значителен потенциал за развитие на туризма. Най-голям потенциал разкрива 

националния историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 647 ха, където са 

регистрирани над 140 археологически обекти от различни исторически периоди и се 

намира Тракийската царска гробница, под закрилата на ЮНЕСКО. Не се ползва и 

туристическата атрактивност на богатото местно биоразнообразие. Това се дължи на 

неразвитост на туристическите услуги. Поради това има нужда да се насърчат и 

                                                 
17

Според Проучване състоянието на почвите на територията на МИГ Исперих, почвен анализ в общински 

землища, вкл. мери и пасища и издаване на доклад с конкретни препоръки за добро управление на почвите 

2014 г.,  и Проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на община Исперих,2014 г. 
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подпомогнат местните общности за създаването и местното управление на устойчиви 

туристически продукти, развивани и управлявани от местната общност в рамките на 

единна регионална марка. Развитието на местата за настаняване и хранене, съчетано със 

създаването и поддържането на туристически маршрути и места за отдих, не само ще 

създадат допълнителен пазар на място за нетрадиционните за Исперих трудоемки 

земеделски производства
18

, но и ще генерира възможности за продажбите на 

нехранителни занаятчийски изделия за гостите на общината. 

П4: Развитие на предприемачеството и растеж на микрофирмите извън земеделието     

Проучванията на територията показват, че  сравнително висок процент от икономически 

активното население има нагласи за предприемачество
19

. Пречка за започване на успешен 

бизнес е липсата на опит и бизнес знания и средства за инвестиции. Това определя 

необходимостта от подпомагане на развитието на предприемаческите и бизнес уменията и 

инвестициите за стартиране на нови предприятия и растеж на неземеделския микро 

бизнес. Има потребност също да се укрепи средата за предприемачество като се насърчи 

търсенето нови знания, творчеството, експериментирането, откривателството сред 

младежите, които са важни за реализацията на предприемаческите нагласи. Опитът от 

предходния период на прилагане на стратегията на МИГ показва, че е необходимо 

целенасочено да се насърчава стартирането, или развитието на бизнеса на младежи, 

завръщащи се на територията след завършване на висше образование, тъй като това 

допринася за преноса на нови знания на територията и зараждането на иновативен бизнес.  

П5: Растеж на малките и средни фирми  

Малките и средни неземеделски фирми (от 10 до 249 души) имат важно значение за 

нивото и динамиката на заетост в икономиката. Те са в неблагоприятно положение в 

сравнение с конкурентите от други региони поради периферността на територията, по-

лошата инфраструктура и ограниченията на местния пазар на труда. Част от фирмите в 

промишлеността (производство на облекла) имат нужда от инвестиции в оборудване за 

повишаване на конкурентоспособността и справяне с намаленото предлагане на работна 

сила на местния пазар на труда. Друга част (производство на метални изделия) имат 

нужда от инвестиции за увеличаване на производството, за да оползотворят възможности 

за растеж на външни пазари. Малките и следни фирми имат също потребност от 

инвестиции в подобряване на енергийната ефективност и условията на труд. Малките и 

средни фирми са готови да насърчат създаването на нови местни фирми, които да 

заместят външни доставчици. Територията има потенциал за привличане на външни 

инвестиции, особено от Турция, с които има развити бизнес контакти.    

П6:Активиране и интеграция на маргинализирани групи като ромите  

Намаляването на риска от бедност на маргинализирани групи като ромите изисква 

планиране и прилагане на ефективни интегрирани мерки, съответстващи на 

характеристиките на групата, включващи интервенции за повишаване на квалификацията 

                                                 
18

Биопродукти, плодове, ядки, семена, зеленчуци, сушени изделия ястия по традиционни рецепти. 
19

 Около една трета от младежите имат нагласи за предприемаческа дейност, а твърдо решение за 

стартиране на свой бизнес заявяват - 10%. Младежите, които обмислят да започнат собствен бизнес са по-

малко склонни да емигрират. 
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и пригодността за заетост, подпомагане на самонаемането и насърчаване на 

работодателите да наемат роми и други групи в риск. Тези мерки трябва да се комбинират 

с мерки за намаляване на риска от маргинализация, като превенция напускането на 

образованието, ранните бракове и наркоманите, подобряване на достъпа до 

здравеопазване, чрез адресиране на рисковите фактори. Има потребност също от 

подобряване на условията на живот в квартал „Запад“ на гр. Исперих  и от развитие на 

общностни центрове, в районите с по-големи ромски общности, които да извършват 

подкрепяща социална работа с общността.  

П7: Подобряване на възможностите за оползотворяване на свободното време и 

социална активност 

Включените в разработването на Стратегията родители и млади семейства изразяват 

силна загриженост за липсата на среда и услуги за пълноценно оползотворяване на 

свободното време на децата и младежите, което води до увеличаване на случаите на 

наркомании, а също и до изолация и недостатъчна гражданска ангажираност. 

Проучването на нагласите на младежите на територията на МИГ (2015) показва, че всички 

интервюирани младежи се интересуват от участие в различни клубове и школи по 

интереси, като над 50% проявяват интерес към спортни дейности и състезания, а 

останалите към клубове и школи по изкуствата, или по техника/информационни 

технологии.Подобни са и проблемите на някои от уязвимите групи от населението – 

възрастни, самотно живеещи/ живеещи в бедни семейства в по-отдалечените и малки 

населени места на общината; те са със затруднен достъп до възможностите за спорт, 

културни дейности, обществен живот и социална ангажираност. Това определя 

необходимост от подобряване на местата и услугите за обществен и културен живот, за 

практикуването на традиции и обичаи, за спорт, за личностно развитие и социални 

дейности, така и предоставянето на качествени услуги, способни да отговорят на нуждите 

и интересите на различните възрастови и социални групи на общността. 

П8: Насърчаване на работата в мрежи и партньорствата  

През последните 3 години, по Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих 2010-

2013, са реализирани 11 проекта от нестопанския сектор, в дейностите на които са се 

включили над 3800 лица. С това МИГ Исперих е натрупала опит, установила е работни 

партньорства, и е способна да мобилизира местната общественост за подобряване на 

материалните и нематерилни измерения на качеството на живот за различни възрастови и 

социални групи на територията. Опитът от прилагането на Стратегията за предходния  

период, показва, че са необходими много по-разнообразни и широки по обхват мерки за 

насърчаване на партньорствата и работата в екип, за са се преодолеят слабите страни на 

територията.  

За да се създадат и активират партньорства, способни да допринесат за подобряване на 

жизнената среда в различните населени места на общината, е необходимо да се 

преодолеят някои бариери, произтичащи от сегашното социално-икономическо състояние 

и демографската картина в общността. Това са консервативно мислене, атомизиране, 

изключване и изолация на хора и домакинства от уязвимите и маргинализирани групи, 

липса на традиции за екипна работа по инвестиции за колективни транс-поколенчески 

ползи, липса на желание за търсене на нови знания. Необходимо е да се развият и 
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ефективни механизми за пренос на информация, знания и умения за ускореното 

въвеждане на подходящи технологични, организационни, социални и екологични 

иновации, включително такива целящи опазването и валоризирането на местното 

природно и културно наследство, развитието на устойчив туризъм и прехода към зелена и 

ресурсоефективна икономика.  

П 9: Повишаване на информираността и ангажираността за опазване на околната 

среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към климатичните 

промени 

Основен проблем на територията е недостатъчният експертен капацитет за планиране, 

изпълнение и мониторинг на мерки за подобряване на състоянието на видовете в дивата 

природа на своята територия. Все още предстои да се създадат и въведат редица системи 

за наблюдение и програмни документи, по-важните от които са: усъвършенствана и 

разширена система за мониторинг и контрол на околната среда в общината, почвена 

информационна система, план – подпрограма за възстановяване и опазване на 

биологичното разнообразие, подпрограма по ограничаване и снижаване на градския шум. 

Рисковете, свързани с изменението на климата не се познават и поради това се подценяват 

от местните производители. Тези проблеми показват необходимост от повишаване на 

информираността на жителите и бизнеса за ползите за местната общност от опазване на 

околната среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към 

климатичните промени.  


