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 I. ВЪВЕДЕНИЕ – ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА  

 

Проектът „Мисия Благоденствие”, финансиран от ОП „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос 

I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, се 

изпълнява от Областна администрация Разград. Основната цел на проект „Мисия 

Благоденствие” е подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в 

Област Разград в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, както и 

осигуряване на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни 

политики. 

В рамките на дейностите по проект „Мисия Благоденствие” на Областна 

администрация Разград,  е изпълнена и настоящата дейност с предмет „Актуализация и 

набиране на нова информация за социално-икономическото развитие на Област Разград 

и изготвяне на социално-икономически анализ на областта”. 

Основната цел на дейността е изготвянето на детайлен социално-икономически анализ 

на Област Разград, необходим за разработването на Областната стратегия и общинските 

планове за развитие на Област Разград за периода 2014-2020 г., с оглед идентифициране 

на силни и слаби страни, възможности и заплахи за развитието на областта, 

приоритетни области на въздействие за преодоляване на несъответствията в развитието, 

оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-

икономическо развитие и териториално сближаване. 

Специфичните цели (задачи) на дейността са: 

1. Да се извърши актуализация на информацията за процесите и тенденциите в 

социално-икономическото развитие на Област Разград; 

2. Да се очертае цялостната картина на настоящата социално-икономическа ситуация в 

областта и общините; 

3. Да се установят настъпилите промени в петгодишния период (2007-2011 г.) по 

отношение на икономическото, демографското, социалното, образователното, 

здравното, културното, инфраструктурното развитие, състоянието на трудовата заетост 

и на околната среда в Област Разград; 
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4. Да се анализират и представят тенденциите в развитието на Област Разград; 

5. Да се анализират секторните политики от регионално и местно значение и 

възможностите за тяхното координирано и интегрирано насочване на регионално и 

местно ниво; 

6. Да се анализират и изведат силни и слаби страни, възможности и заплахи пред 

устойчивото и балансирано развитие на Област Разград; 

7. Да се съпостави достигнатото ниво на развитие на Област Разград със средните 

данни за регионите в България и в ЕС и да се анализират различията; 

8. Да се постави основата, необходима за обективното и реалистично формулиране на 

стратегическите цели, приоритетните направления, мерките и дейностите на 

Областната стратегия и Общинските планове за развитие в Област Разград с оглед и на 

възможностите за финансиране от оперативните програми на ЕС през периода 2014-

2020 г. 

 

Методиката за извършването на анализа е следната: 

І. Извършване на актуализация и набиране на нова информация за социално-

икономическото развитие на Област Разград, която включва: 

1. Събиране и обобщаване на статистическа информация за развитието на икономиката 

/включително аграрния сектор/, за състоянието на трудовата заетост, демографската, 

социалната, образователната, здравната, културната и туристическа сфера и друга 

информация за Област Разград за периода 2007-2011 г.; 

2. Провеждане на социологическо проучване за идентифициране на 

структуроопределящи предприятия, малки и средни фирми; 

3. Провеждане на анкетно проучване сред представителите на институции от 

посочените по-горе сфери; 

4. Провеждане на представително за областта проучване сред домакинствата в Oбласт 

Разград. 

II. Изготвяне на актуален и обективен социално-икономически анализ на Област 

Разград, включващ: 

1.Обобщаване и анализ на събраната и актуализирана информация по т. I. 
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Събраната информация по т. I. е обобщена и анализирана. Анализът е  посекторен, като 

ще бъде изяснено мястото на всеки сектор в развитието на Област Разград. В анализа са 

уточнени тенденциите и проблемите в развитието на секторите. Той ше бъде направен 

на базата на динамични редове с продължителност от 2007 до 2011 г.. В анализа е  

интегрирана събраната от различни източници информация. 

2. Разработване на  SWOT анализ:  

На базата на цялата събрана информация е направен SWOT анализ – анализ на силните 

и слаби страни, на възможностите и заплахите през следващия планов период 2014-

2020 г. При анализа са изяснени: 

 Силни страни на Област Разград:  

- с какво областта превъзхожда другите области; 

- кои стопански, природни и човешки ресурси и други фактори създават конкурентно 

предимство на областта; 

 Слаби страни на Област Разград: 

- кои са факторите, които най-много възпрепятстват развитието на областта; 

- кои са актуалните и първостепенни проблеми за развитието; 

- слабите страни също следва да са вътрешни, съществуващи и статистически. 

 Възможности: 

- кои международни, външни, отраслови тенденции биха могли да повлияят 

положително на бъдещето на Област Разград; 

 Заплахи:  

- кои международни, външни, отраслови тенденции биха могли да въздействат 

негативно върху развитието на Област Разград и секторите; 

При излагането на анализа на факторите е дискутирана взаимовръзката между силните 

страни, слабите страни, възможностите и заплахите в развитието на Област Разград.  

Анализът дава отговори на следните основни въпроси: 

- Достатъчно ли са използвани областните дадености? Ако не, какво пречи за тяхното 

използване? 

- Какво пречи за решаването на проблемите на местното развитие? 

- Съществуват ли вече идентифицирани възможности? 
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- Съществуват ли вече идентифицирани заплахи и има ли сериозна вероятност те да 

останат за в бъдеще? Ако е така, какво трябва да се направи, за да се намали влиянието 

на заплахите? 

При анализа е използвана матрица на силните страни, слабите страни, възможностите и 

заплахите. Тя е приложена и при обобщението на анализа на ситуацията и за 

акцентиране на най-важните елементи. Матрицата е изготвена по сектори.  

SWOT анализът ще послужи като предпоставка за правилното дефиниране и 

преформулиране на целите и приоритетите на Област Разград, както и факторите, които 

застрашават нейното развитие. 

3. Разработване на STEP анализ:  

STEP анализът е инструмент за анализ на тенденциите на развитие. Той ще бъде 

използван за идентифициране на общата картина, в която Област Разград ще 

функционира през следващия програмен период 2014-2020 г. Анализът е отчел 

влиянието на 4 основни групи тенденции – социални (S), технологични (T), 

икономически (E) и политико-правни (P).  

4. Съставяне на дърво на проблемите: 

Този вид анализ позволява да се премине от анализ на потребностите към анализ на 

проблемите. Анализът ще позволи да се идентифицират отрицателните проблеми на 

съществуващата в Област Разград ситуация и да се установят причинно-следствените  

връзки между съществуващите проблеми. Анализът на проблемите ще позволи да се 

решат две основни задачи: 

1. Идентифициране на основните проблеми в Област Разград; 

2. Съставяне на „дърво” на проблемите, за да се установят причините и следствията.  

Разработването на дървото на проблемите ще позволи преминаването към дървото на 

целите, което ще бъде използвано за изготвянето на плана за областното развитие и по-

специално при определянето на неговите цели. 

5. Сравнение на достигнатото ниво на развитие на Област Разград със средните данни 

за регионите в България и в ЕС и анализ на различията. 

6. Анализ на секторните политики от регионално и местно значение. 

В тази част от анализа е направен преглед на секторните политики на регионално и 

местно ниво и е анализиран ефектът от тяхното провеждане. 
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7. Формулиране на изводи от социално-икономическия анализ за състоянието и 

тенденциите в развитието на Област Разград. 

На базата на анализа са направени изводи за социално-икономическото състояние на 

Област Разград и тенденциите в нейното развитие през следващия програмен период 

2014-2020 г. Изводите от анализа ще бъдат използвани при разработването на 

Областния план за развитие 2014-2020 г. 
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II. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНИ И КЛИМАТИЧНИ ДАДЕНОСТИ. 

КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

 

1. Географско положение 

1.1. Местоположение 

Област Разград е разположена в североизточна България и заема 2,4 % (2639 кв. км) от 

територията на страната. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В 

южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и 

крайдунавските полета. Областта граничи с областите Русе, Силистра, Шумен и 

Търговище. Административно Област Разград принадлежи към Северен централен 

район, като представлява 17,6 % от територията му. В границите й влизат 7 общини: 

Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, и 104 населени места, 

от които 6 града и 98 села.  

 

Община Разград 

Община Разград е централно разположена спрямо другите общини в областта. Заема 

площ от 598 кв. км и е най-голямата в Област Разград. Представлява 22,7 % от 

територията й. Състои се от 22 селища (1 град и 21 села). Общинският и областен 

център град Разград е разположен по протежението на р. Бели Лом и по северния склон 

на Разградските височини, на 60 км от Русе и 130 км от Варна. В продължение на много 

векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи 

Централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на общината 

минават първокласният път Русе – Варна и железопътна линия, които са най-пряката 

стратегическа връзка между река Дунав и Черно море. Географското разположение на 

региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад. 

 

Община Исперих 

Община Исперих заема част от южните склонове на Лудогорското плато. Заема площ 

от 402 кв. км и е втората по големина община в Област Разград. Предствалява 15,2 % от 
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територията на областта. Състои се от 24 селища: 1 град – общински център Исперих и 

23 села. Граничи с общините Разград, Завет и Самуил.  

 

Община Кубрат 

Община Кубрат е разположена в центъра на Западното Лудогорие на площ от 471 кв. 

км. Заема 17,8 % от територията на областта. Граничи с общините Разград и Завет. На 

територията на Община Кубрат има 17 населени места: 1 град – общински център 

Кубрат и 16 села. Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и 

Румъния.  

 

Община Завет 

Община Завет е разположена в централната платовидна част от западната половина на 

Лудогорието. Общата площ на общината е 274 кв. км, което представлява 10,4 % от 

територията на Област Разград. Обхваща 7 населени места – 1 град и 6 села. Център на 

общината е град Завет. Той се намира на почти еднакви разстояния (35 км) от градовете 

Разград и Тутракан. Също на еднакви разстояния (12 км) се намира и от Исперих и 

Кубрат.  

 

Община Лозница 

Община Лозница заема централната източна част на Област Разград. Общата й площ е 

410 кв. км. Представлява 15,5 % от територията на областта. Включва 16 населени 

места – 1 град Лозница, който е общински център и 15 села. Граничи с общините 

Разград и Самуил.  

 

Община Самуил 

Община Самуил е разположена в южната част на Лудогорието, в източната част на 

Област Разград върху площ от 250 кв. км на Самуилските възвишения. Заема 9,5 % от 

общата площ на областта. На изток граничи с общините Хитрино и Венец от Област 

Шумен, на северозапад с Община Исперих, на запад с Община Разград, на юг с Община 

Лозница. На територията си включва 14 населени места, всички са села. Село Самуил е 
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административен център на съвременната община от 22.12.1978 г. През нейната 

територия преминава част от първата ж.п. линия Русе-Варна с разклонение за Силистра.  

 

Община Цар Калоян 

С най-малка площ е Община Цар Калоян – 233 кв. км или 8,8 % от територията на 

областта. Състои се от 3 населени места – 1 град и 2 села. Административен център е 

град Цар Калоян. През него минава първокласният път Русе – Варна, който е най-

пряката и стратегическа връзка между река Дунав и Черно море и съответно отстои на 

27 км от гр. Разград и на 35 км от гр. Русе.   

 

1.2. Геостратегически условия 

Географската близост до държавната граница на България с Румъния и до достатъчно 

мощния природен фактор р. Дунав, с неговия силен икономически и транспортен 

потенциал, както и до пристанищния град Русе, осигуряват благоприятни условия за 

трансгранично сътрудничество. 

 

1.3. Функционални връзки 

Област Разград е важен международен и републикански транспортен кръстопът, 

свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. През територията на областта 

преминават международният път Е 70 Русе-Варна и II-класните републикански пътища 

II-49 Тутракан-Кубрат-Разград-Търговище и II-23 Русе-Кубрат-Исперих-Дулово. 

На територията на Област Разград преминава железопътната линия Русе – Варна, която 

е на 5 км северно от административния център град Разград, в непосредствена близост 

до една от индустриалните зони на града. Линията обслужва не само националните, но 

и международните потоци и е вторият съставен елемент на регионалния транспортен 

коридор Русе – Варна. Железопътната линия осъществява връзката между речно (на р. 

Дунав) и морско (на Черно море) пристанища на българска територия. Общата дължина 

на ж.п. линията в областта е 92 км. За денонощие през Област Разград преминават два 

бързи влака – Русе – Варна и обратно, бърз влак Силистра – София през Каспичан и 

обратно, един пътнически влак Русе – Варна и обратно, два пътнически влака по 
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маршрут Каспичан – Русе, два пътнически влака за Самуил – Силистра и три 

пътнически влака за Самуил – Русе.  

На територията на Област Разград няма летище и въздушен транспорт. Най-близкото 

международно летище и морско пристанище са във Варна и отстоят на 136 км, а най-

близкото международно речно пристанище и ГКПП са в Русе на 65 км от областния 

център Разград. 

2. Природни ресурси 

2.1. Релеф 

В по-голямата си част релефът в областта е равнинен, но суходолията, ориентирани към 

река Дунав, му придават хълмист характер.  Равнинно-хълмистият терен е подходящ за 

развитие на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. 

Средната надморска височина е 250 – 270 м. Най-ниската точка в областта се намира в 

землището на с. Юпер на 39,14 м над морското равнище, а най-високата е на 501 метра 

до с. Самуил. Област Разград включва части от Дунавската равнина, Лудогорското 

плато, Разградските и Самуиловски височини и долината на р. Бели Лом.  

 

Община Разград 

Община Разград се намира в централната част на Лудогорското плато, на надморска 

височина 220-290 м. Тази част на Лудогорието има хълмисто-ридов и платовиден 

релеф, представен от плитки вододели, с наклон на север към р. Дунав и на запад – към 

долината на р. Бели Лом. Долините на Лудогорските реки са в повечето случаи 

суходолия, чиито начални части навлизат в очертанията на платовидните вододели. На 

много места льосовата покривка воалира суходолията в падини. Там, където височината 

на речното течение е дълбоко, долините представляват истински каньони, като най-

типична в това отношение е долината на р. Бели Лом.  

 

Община Исперих 

Релефът е равнинно-хълмист, със средна надморска височина 250-300 метра. 

Седиментните скали, които се разкриват са от етажите на долната креда хотрив и барем. 

Скалните формации по долината на реката образуват типични скални венци и скални 
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корнизи. Дълголетните карстови процеси са предизвикали създаването на характерен и 

уникален за района комплекс от карстови форми – пещери, скални ниши, дупки и 

други, представляващи интерес за палеонтолози, спелеолози и археолози, както и за 

развитието на специфични форми на туристическа дейност. В района са регистрирани 

14 пещери. Кватернетната покривка е представена от характерното плейоценско 

льосово навяване, което заедно с лежащите под него седиментни варовикови маси 

дренира повърхностно течащите води и обуславя безводието в Западното лудогорско 

плато. Своеобразието от характерни земеповърхностни форми, специфична геоложка 

структура и динамика на хидроложкия режим са създали условия за формирането на 

интересен и уникален генофонд. 

 

Община Кубрат 

Територията на общината е разположена в централната зона на обширно льосово плато, 

характерно общо взето с равнинен релеф, като на места се нарушава от широки 

заоблени долове. 

 

Община Завет 

Релефът е слабо нагънат. Една от особеностите са доловете, разположени от запад на 

изток. Сред тях по-големи са Узунджата, Касап кулак и Зелен дол. 

 

Община Лозница 

Релефът на общината е предимно хълмист, със средна надморска височина 370 метра. 

Северният район обхваща част от Разградските и Самуилските височини. Релефът на 

терена, оформен от тектонични сили, определя двата водосборни басейна: Голяма 

Камчия на югоизток и Бели Лом на северозапад. 

 

Община Самуил 

Релефът е разнообразен – равнинно-хълмист и платовиден. Равнинният характер на 

релефа е предпоставка за интензивно земеделие, изграждане на качествена 

комуникационна мрежа и другите съоръжения за населените места. Общинският център 

с. Самуил е разположен върху Самуиловските възвишения, с височина 600 метра над 
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морското равнище. Тук е вторият по височина връх в Долнодунавската равнина (501 

метра). За района са характерни палеозойски магмени и метаморфни скали, неозойски и 

мезозойски седименти, льос. Формите на релефа са разнообразни – льосови, суходолия, 

плата, низини, речни долини. 

 

Община Цар Калоян 

Административният център на общината – гр. Цар Калоян, е разположен върху 

равнинен терен с елементи на малки котловини, които са отворени на север. 

Надморската височина е 150-300 м.   
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2.2. Природни забележителности 

За опазването на биологичното разнообразие на растителния и животинския свят, както 

и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи, на 

територията на Област Разград са създадени следните категории защитени територии – 

резервати, защитени местности и природни забележителности. 

  

Табл.Защитени територии 

Защитени територии Населено място Площ (ха) 

Резервати 

Резерват „Бели Лом” Гр. Цар Калоян, Община Разград, гр. 

Ветово и с. Кривня, Община Русе 

773.00 

Защитени местности (ЗМ)  

ЗМ „Божурите” С. Подайва, Обшина Исперих 3.1 

ЗМ „Вековна дъбова гора” С. Гороцвет, Община Лозница 10.5 

ЗМ „Колчаковската кория” С. Хърсово, Община Самуил 25.5 

ЗМ „Ломия” Гр. Цар Калоян и гр. Ветово, Община 

Русе 

295.9 

ЗМ „Мющерека” С. Беловец, Община Кубрат 5.0 

ЗМ „Находище на пролетно ботурче” С. Осенец, Община Разград 61.3 

ЗМ „Находище на турска леска” С. Задруга, Община Кубрат 5.8 

ЗМ „Находище на червен божур” С. Пчелина, Община Исперих 4.7 

ЗМ „Рибарниците” Гр. Цар Калоян и гр. Ветово, Община 

Русе 

40.0 

ЗМ „Юперска кория” С. Юпер, Община Кубрат  23.3 

Природни забележителности (ПЗ) 

ПЗ „Големият Юг” Гр. Разград, Община Разград 47.3 

ПЗ „Топчийско дере” С. Каменово, Община Кубрат, с. 

Топчии и с. Побит камък, Община 

Разград 

72.0 

Източник: РИОСВ-Русе 
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Защитени зони по Натура 2000 

Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа от защитени територии, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.  

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с два основни 

документа на ЕС, свързани с опазване на околната среда. Това са Директива 

92/43/ЕЕС  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

и Директива 2009/147/ЕС  за опазване на дивите птици. Основните изисквания на двете 

директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното 

разнообразие, съгласно който в страната се обявяват защитени зони като част от 

Националната екологична мрежа (НЕМ). За територията от Област Разград, 

контролирана от РИОСВ-Русе са одобрени и обнародвани 1 зона за дивите птици и 4 

зони  за опазване на природните местообитания. Относителният им дял възлиза на 

29,75 % от площта на областта, като по този показател тя е на 13-то място в страната. 

 

Защитени зони Населено място Площ (дка) 

По Директива за хабитатите - Директива 92/43/ЕЕС  за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

BG0000168 „Лудогорие” Област Разград – общини Кубрат, 

Разград, Завет, Исперих и Самуил 

594 474.62 

BG0000171 „Лудогорие - 

Боблата” 

Област Разград – общини Кубрат и 

Завет 

48 364.50 

BG0000173 „Островче” Област Разград – общини Разград и 

Лозница 

6 749.19 

BG0000608 „Ломовете” Област Разград – общини Разград и 

Цар Калоян 

324 889.30 

По Директива за птиците - Директива 2009/147/ЕС  за опазване на дивите птици 

BG0002062 „Лудогорие” Област Разград – общини Кубрат, 

Разград, Завет, Исперих и Самуил 

913 890.638 

 

2.3. Води 

Област Разград е бедна на водни ресурси. Единствената по-значима в хидрографско и 

стопанско отношение е река Бели Лом, която разделя областта на две части – северна и 

южна. Всички останали реки са временни. Най-големият изграден язовир е “Бели Лом” 

http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/92-43-EIO-BG.pdf#_blank
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/92-43-EIO-BG.pdf#_blank
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf#_blank
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_27_05_2011.doc#_blank
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_27_05_2011.doc#_blank
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/92-43-EIO-BG.pdf#_blank
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/2009-147-EC-BirdDirective-BG.pdf#_blank
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(25,5 млн. куб. м). На територията на Община Исперих се намира най-големият карстов 

извор в тази част на страната. Дълголетните карстови процеси са предизвикали 

образуването на уникален комплекс от карстови форми: много пещери, понори, дупки, 

пукнатини и скални ниши.  

 

Община Разград 

На територията на общината и в близост до нея има сравнително малко природни 

повърхностни потоци. Речната мрежа основно се състои от р. Бели Лом и 

многобройните, но маловодни притоци. Река Бели Лом е в Черноморската водосборна 

област, в подобласт с директен отток към р. Дунав. Началото й е над с. Островче, тече 

на изток и пълни язовир "Бели Лом" и се влива в р. Русенски Лом преди с. Иваново, 

Област Русе. Река Русенски Лом е с дължина 13 км, десен приток на р. Дунав и се влива 

в нея преди гр. Русе. Речната тераса е заливна, заблатена, мочурлива. На някои места са 

образувани къси каньоновидни участъци. По склоновете в тази част от поречието на р. 

Бели Лом се разкриват почти хоризонтални долнокредни баремски варовици от 

мезозойската ера на Мизийската плоча. Скалите са силно окарстени и в тях има 

образувани много пещери, понори, дупки, пукнатини и скални ниши. Дължината на 

реката от извора е 70.38 км, със среден наклон 4.4 %. За водоснабдяване на с. Гецово, с. 

Дряновец и др. и частично на Разград, в терасата на реката под Разград са изградени 19 

броя шахтови кладенци. Водите са с питейни качества и не създават здравен риск за 

населението. На територията на общината има изградени пет язовира: язовир "Пчелин 

І" и язовир "Пчелин ІІ", намиращи се в землището на гр. Разград в местността 

"Пчелина", язовир "Осенец" – в землището на с. Осенец, язовир "Липник" – в 

землището на с. Липник и язовир "Балкански" – в землището на с. Балкански. Двата 

водоема: язовир "Липник" и язовир "Балкански" са отдадени на концесия. 
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Община Исперих 

Водата в Община Исперих сега е изобилна, понеже се доставя от големи каптирани 

извори при заличеното с. Сборяново (Демир Баба Текке) и долината на север от него – 

главно р. Крапинец, която според археолозите в периода IV-III в. пр.н.е. е била 

плавателна и е достигала до р. Дунав. Най-голямата група кладенци се намирала на юг 

от града, над сегашната гара Исперих, дълбочината им е 19 метра и имат бистра вода. 

Съществува каптиране на извора при с. Драгомъж, откъдето се водоснабдява гр. 

Исперих и с. Яким Груево. На територията на общината съществуват множество малки 

водоеми, които са богати на риба. 

 

Община Кубрат 

Територията на общината е бедна на повърхностни водни ресурси. На територията на 

Община Кубрат има само една малка река – р. Топчийска, която е в района на с. 

Каменово. Река Топчийска (или Тетовска) е река-суходолие, приток на р. Дунав. 

Започва от м. Чакмаклък край жп линията Русе-Варна и на около 3000 метра 

североизточно от гара Разград в околностите на с. Липник (общ. Разград). Тече на север 

през с. Топчии (общ. Ветово), където има красиви скали и след Кубрат се превръща в 

суходолие. Влива се северно от с. Малко Враново, Община Сливо поле. Дължина – 88.6 

км и водосборна площ – 659.8 кв. км. Изградени са 12 общински микроязовира и 

изравнители, намиращи се в селата Звънарци, Юпер, Божурово, Бисерци, Тертер, Савин 

и Севар. От общо 30 водоема на територията на Община Кубрат 16 са сухи. На 

концесия са дадени 6 от непресъхналите водоеми, като същите се използват и за 

напояване на животни и развъждане на риба. 

 

Община Завет 

Подобно на по-голямата част от Лудогорието, землището на Завет е бедно на води. 

Поради безводието на района само на места се срещат извори с различна големина. 

Преди водоснабдяването на селището за битовите нужди на жителите са използвани 

множество кладенци. 
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Община Лозница 

На територията на общината се намира най-големият язовир в района – “Бели Лом” с 

обем 25,5 млн. куб. м. Речната мрежа е рядка и слаборазвита. 

 

Община Самуил 

Водните ресурси са предимно от артезиански води, но те се намират много дълбоко и 

тяхното разработване е твърде скъпо. Има и множество микроязовири, които в 

близкото минало са се използвали за напояване. Част от съоръженията са запазени, но в 

момента няма площи, които се напояват.  

 

2.4. Почви и растениевъдство 

Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от 

характера на релефа, климата и растителността. Област Разград се характеризира с 

голямо разнообразие на почвите. Преобладават различни видове черноземни – 

оподзолени черноземи, средно и силно излужени черноземи. Черноземът се 

характеризира със средно съдържание на хумуса 5-8 %, който постепенно намалява в 

дълбочина. Мощността на хумусния пласт варира от 40 до 80 см.  Разпространени са и 

сиви горски почви. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра структура, пропускат 

въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. Черноземните и сивите 

горски почви спадат към групата на плодородните почви над 80 бала и имат важно 

стопанско значение за отглеждане на зърнени култури – царевица, пшеница, овес, както 

и слънчоглед, цвекло и др. Други видове почви заемат незначителна част от 

територията на областта. Принадлежността на Област Разград към Дунавската равнина 

и Лудогорието, с типичния равнинно-хълмист релеф и голямото разнообразие от 

топлинни, хидрографски и почвени условия, са създали подходящи условия за развитие 

на много растителни видове. В хълмистите части на областта коренната растителност е 

от горун, габър и сребролистна липа, а в равнините растат благун, цер, дъб и габър. 

Освен това растат дива череша, круша и киселица. На територията на Област Разград 

виреят и много тревисти лечебни растения като бял равнец, дяволска уста, багрилно 

подрумниче, вълча ябълка, обикновен пелин и други.  
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Община Разград 

Община Разград попада в пояса на дъбовете и черния бор и в равнино-хълмистия дъбов 

подпояс от 0,0 метра до 300,0 метра надморска височина – Дунавски район. 

Пресеченият релеф и голямото разнообразие от топлинни, хидрографски и почвени 

условия са създали подходящи условия за развитие на повече от 600 растителни вида. 

Високата степен на биоразнообразие е следствие на разнообразието на 

местообитанията. В района на общината най-голямо е участието на дървесно-

храстовите съобщества – 50 вида дървета, храсти и увивни растения, като 30 от тях са 

основни. По окрайнините растат шипка, трънка и др. От увивните са разпространени 

повет, бръшлян, див хмел, брей, както и червено куче грозде. В горите са добре 

изразени дървесен и храстов етаж. В тревния етаж (едно-, дву- и многогодишни) се 

наброяват към 500 вида. От папратовидните са разпространени: волски език, 

страшниче, скално изтравниче. Храсти, освен като естествена съставна част на горите, 

се срещат и във вид на чисти асоциации по скалите – характерен елемент на цялостната 

флора, варовико-, топло- и сухолюбива, с водещ вид келявия габър. Срещат се още: 

драка, люляк, смрадлика, махалебка, мъждрян, мехурник. Това храстово съобщество 

заема участъците по външните и вътрешни склонове на завоите и освен декоративна 

има и почвозадържаща функция. На много места са извършени изкуствени залесявания 

с акация. 

 

Община Исперих 

Растителното разнообразие в горския фонд на Община Исперих включва над 40 

дървесни видове, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 бр. тревни 

растителни видове. Средногодишното залесяване е главно с местни устойчиви 

широколистни дървесни видове, каквито са: цер, дъб, сребролистна липа, ясен, явор и 

др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани у 

нас, като червен американски дъб, унгарска акация и различни клонове хибридни 

тополи. 

 

Община Кубрат 
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Територията на общината е опасана от горски масиви. Преобладава широколистната 

растителност – дъбови гори (цер, летен дъб, зимен дъб), клен, липа и др., ограничени 

участъци от иглолистна – бор, смърч, ела и др. От посочените дървесни видове 

растителност в района най-често срещани са липите и церът. 

 

Община Завет 

Растителното разнообразие в горския фонд на Община Завет включва над 36 дървесни 

вида, в т.ч. 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 100 броя тревни растителни 

видове. Най-широко разпространени са церът и благунът с примеси на клен, габър, 

липа, мъждрян. Иглолистните масиви са съставени предимно от чер боб и частично – от 

смърч. От храстите най-срещани са: дрян, глог, смрадлика, леска и др.   

 

Община Лозница 

Най-широко разпространени са церът и благунът с примеси на клен, келяв габър, липа, 

мъждрян. От храстите най-срещани са: дрян, глог, бъз, смрадлика, леска и др. 

Иглолистните масиви са съставени предимно от чер боб и частично – от смърч. 

 

Община Самуил 

Растителното разнообразие в горския фонд на общината включва над 40 дървесни 

видове, в това число 4 иглолистни, над 20 храстови видове и над 700 броя тревни 

растителни видове. Преобладават широколистни листопадни гори – дъб, бук, липа, 

върба, топола и др. Храстовата растителност е от люляк, шипка, леска, глог.  

 

Община Цар Калоян 

Растителността е характерна за преобладаващите черноземни и сиви горски почви и 

умерено-континенталния климат на Община Цар Калоян.  

2.5. Полезни изкопаеми 

В Област Разград няма особени залежи на полезни изкопаеми. Проучени, разкрити 

и използвани са находищата на глина за производство на строителни керамични 

изделия – тухли и керемиди, разположени на юг-югозапад от Разград.  
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На територията на Община Лозница има три находища на глина, която се използва в 

керамичното производство.  

В района на Община Самуил е открито находище на мергели, които могат да намерят 

приложение в керамичното производство.  

Зърнестите варовици и пясъчниците са подходящи за трошен камък за пътни настилки.  

2.6. Животински свят 

Област Разград се характеризира с голямо разнообразие от различни животински 

видове, предимно в горските части. 

 

Община Разград 

От бозайниците се срещат всички присъщи за Лудогорието видове – благороден елен, 

сърна, заек, дива свиня, лисица, чакал, вълк, язовец и др. Заедно с естествените гори, 

орнитофауната е най-голямото богатство на региона. От особен интерес са 

скалообитаващите видове: скален орел, орел змияр, белоопашат мишелов, обикновена 

ветрушка, степна ветрушка, скален гълъб. В горите се срещат малък креслив орел, 

осояд, горска улулица,  черен кълвач, белогръб кълвач, голям пъстър кълвач и др. 

Водните площи привличат значителен брой водолюбиви птици гмурци, различни 

чапли, водобегачи и др. От птиците са разпространени ястреб кокошкар, фазан, 

яребица, пъдпъдък, кукувица, фазан, дива патица и др.  

 

Община Исперих 

Горите са едно от големите богатства на общината. В тях се срещат различни видове 

едър и дребен дивеч. За едрия дивеч това са благороден елен, сърна, дива свиня; за 

дребния дивеч най-характерните видове са див заек, фазан, яребица и дива патица. През 

различните сезони се срещат и пролетни видове, какъвто е пъдпъдъкът. От хищниците 

има лисица, чакал, вълк. След 1990 г. данните от провежданите таксации показват 

трайно намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на нарастващото бракониерство, 

което е основният проблем на фауната. На територията на общината се намират и 

ловните резервати: ”Воден-Ири Хисар”, ”Паламара”, както и природната 

забележителност “Божурите”, разположена до село Печеница, Община Исперих. 
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Община Кубрат 

На територията на общината преобладават благороден елен, сръндак и дива свиня.  

 

Община Завет 

На територията на общината от едрия дивеч се срещат благороден елен, дива свиня и 

сърна. От дребния дивеч са представени заекът, фазанът, яребицата. От хищниците се 

срещат чакал, лисица, дива котка и др.   

 

Община Самуил 

Едрите представители на фауната са благороден елен, сърна и дива свиня. По-малките 

бозайници са лисица, заек, пор, катерица, лалугер, мишки, къртица, невестулка. От 

птиците се срещат пъдпъдък, яребица, кукумявка, кълвач, синигер, дрозд и др. 

 

3. Климат 

Територията на Област Разград попада в умереноконтиненталната климатична област, 

характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална температура -20°С), 

хладна пролет, сухо, топло лято (абсолютна максимална температура +40.5°С) и 

продължителна есен. Отнася се към районите с умереноконтинентален климат и 

сравнително неголеми температурни разлики през годината (през зимните месеци е 

минус 10-12°C, а през летните плюс 30-35°C) и нормално количество на атмосферните 

валежи 620-660 л/м
2
. Средната годишна амплитуда е около 26°С и е една от най-

големите за страната. Относителната влажност на въздуха варира между 76-78 %. 

Преобладават северозападният, североизточният и южният (черен) вятър.  

 

Община Разград 

Климатът в общината се характеризира със студена зима и сухо, топло лято. 

Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове и е без средиземноморско 

влияние. Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и пролетта са 

краткотрайни. Въпреки студената зима, поради малката надморска височина, пролетта 

настъпва рано, но е по-студена от есента. Резкият контраст между зимните и летни 

условия характеризира климата на Община Разград като умереноконтинентален.  
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Община Исперих 

Климатът се характеризира с горещо лято и студена зима. Годишният ход на валежите в 

този район има подчертано континентален характер. Максимумът е през юни, а 

минимумът – през февруари. Най-студените месеци през годината са януари и 

февруари. Валежите от сняг са в периода ноември-април.  

 

Община Кубрат 

Климатът на общината се характеризира със студена зима, горещо лято, прохладна 

пролет и есен. Общината попада в северния и средния климатични райони на 

Дунавската равнина и климатът, както в цялото Лудогорие, е умереноконтинентален. 

 

Община Завет 

Климатът е континентален със студена зима и горещо лято. Характерни за района са 

честите засушавания и студените зими.  

 

Община Лозница 

Местният климат носи типичните белези на източноевропейския климат: с малко 

валежи и относително студена зима за съответната ширина. Лятото е горещо и падат 

максималните валежи. Пролетта и есента имат характер на преходни сезони, като 

есента е по-хладна от пролетта. В района преобладават западни, по-малко 

североизточни и източни ветрове. Характерна особеност е сравнително честата и 

интензивна поява на фьон. 

 

Община Самуил 

Климатът е умереноконтинентален и притежава всички типични характеристики. 

Максимални са валежите през пролетно-летния период и есенния период. В южните 

части на района, където се издигат Самуиловските височини, ветровата характеристика 

е по-различна от северните части. В южните части преобладават североизточните 

ветрове.  
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Община Цар Калоян 

Климатът се определя като умереноконтинентален. Характеризира се с хладна пролет, 

горещо лято и продължителна есен.  

4. Културно-историческо наследство 

В Област Разград има около 1200 паметници на културата. Te, заедно с хилядите 

открити предмети и документи, илюстрират богатата материална и духовна култура на 

племената и народите, живели в Лудогорието през хилядолетията. Първите следи 

датират от ранния период на старокаменната епоха (500 000 – 200 000 г. пр.Хр.) и са 

открити край Разград. Това са едни от най-големите находища на кремъчни оръдия в 

Югоизточна Европа. От каменно-медната (5 000 – 4 000 г. пр. Хр.) и бронзовата (3 000 – 

2 000 г. пр.Хр.) епохи са известни над 100 поселения, оформени в селищни могили. 

Най-големите и високи могили са разположени в землищата на селата Свещари, Малък 

Поровец, Община Исперих и Самуил. Днес следите от древното минало са експонирани 

в архитектурно-археологическите резервати “Сборяново”, Община Исперих и 

“Абритус”, Община Разград.  

Запазеното културно-историческо наследство от древността, съчетано с 

природните дадености в областта, е предпоставка за развитие на алтернативни 

форми на туризъм.   

 

Община Разград 

Историко-археологически резерват “Абритус” в Разград е паметник на културата с 

национално значение. На площ от 1000 дка е представена фортификационната система 

на античния град, която е проучена и частично възстановена, експонирана и достъпна 

за туристи. 

Часовниковата кула, която е един от символите на град Разград, е построена през 1764 

г. и реставрирана през 1864 г. и 1998 г. 

Момината чешма е друг символ на град Разград. Датира от края на ХІХ век. 

Православен храм "Св. Николай Чудотворец" е сред паметниците на националното и 

църковното възраждане на Разград през ХІХ век. Той е първата куполна базилика, 

построена в този край. 
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Джамията “Ибрахим паша” в Разград (втора по големина в България), построена през 

1616 г. е уникален паметник на ислямската култура, включен в каталога на ЮНЕСКО 

като третата по големина джамия на Балканите.   

Войнишки паметник – на 6 май 1995 г. – Ден на храбростта и Българската армия, в град 

Разград тържествено е открит Войнишки паметник на загиналите във войните 

разградчани. 

 

Община Исперих 

На територията на общината са запазени археологически паметници от дълбока 

древност. Национален историко-археологически резерват “Сборяново” под закрилата 

на ЮНЕСКО. Територията е разположена в западната част на Лудогорското плато, по 

поречието на р. Крапинец, между селата Малък Поровец и Свещари на Община 

Исперих и е един от редките случаи на хармонично съществуване на археологически 

паметници в една сравнително малко променена от времето на създаването им 

природна среда. През вековете се е оформил уникален комплекс, състоящ се от селища, 

светилища и некрополи от дълбока древност до наши дни в кът от природата, съхранил 

редки животински и растителни видове. Обявен е за Историко-археологически 

резерват с името “Сборяново”. В резервата са регистрирани над 140 археологически 

обекта от различни исторически периоди, като най-атрактивните са Свещарската царска 

гробница, Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището Камен рид и ранно-

средновековните селища Бювен касаба и Петрова нива.  

Вятърна мелница село Белинци – на 15 км от Исперих, в село Белинци се намира 

създадената в началото на ХХ век изцяло дървена вятърна мелница, недвижима 

културна ценност с местно значение. В нея може да се види мелене на зърнени култури 

от два хромела и да се научи за конструкцията, историята и значението на вятърните 

мелници за района на Община Исперих. 

 

Община Кубрат 

Най-ранното писмено сведение за селището Балбунар (днешен Кубрат) е от 1624 г. 

Според легендите то е създадено в началото на XV век. Сградата на общината в Кубрат 

е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата.  
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III. СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВА НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1. Транспортна инфраструктура 

Републиканската пътна мрежа на територията на Област Разград се управлява от 

“Областно пътно управление” Разград, което е специализирано звено към Агенция 

“Пътна Инфраструктура”. Характерна за областта е ниската изграденост на пътища 

висок клас. Към 2011 г. автомагистрала “Хемус” все още не преминава през областта.  

Относителният дял на първокласните пътища (11,07 %) е по-нисък от средния за 

Северен централен район (15,59 %) и средния за страната (15,22 %). По-нисък е и 

относителният дял на третокласните пътища (56,92 %) спрямо средния за Северен 

централен район (62,99 %) и за страната (61,78 %), което се дължи и на по-малката 

гъстота на населените места в някои общини. Делът на второкласните пътища (32,02 %) 

е по-висок от средния за Северен централен район (21,42 %) и средния за страната 

(20,65 %). Управлението на общинските пътища се осъществява от кметовете на 

общините: Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян. 

 

Таблица: Републиканска пътна мрежа към 2011 г.  

България 

Район 

Област 

Общо Автома

гистрал

и 

Първок

ласни 

Второк

ласни 

Треток

ласни 

Автомаг

истрали 

Първокл

асни 

Второкл

асни 

Третокл

асни 

 километри относителен дял от общата дължина - % 

България 19512 458 2970 4030 12054 2,35 15,22 20,65 61,78 

СЦР 2964 0 462 635 1867 0 15,59 21,42 62,99 

Разград 506 0 56 162 288 0 11,07 32,02 56,92 

 

 

Новоизградени, рехабилитирани и реконструирани пътища в км  

През периода 2006 – 2009 г. е извършено преасфалтиране на пътни участъци с обща 

дължина 83,079 км, от които 36,867 км – II-клас и 46,230 км III-клас. Извършена е 

реконструкция на пътен участък с дължина 3,118 км. През 2007 г. е извършено 

преасфалтиране по текуща поддржка за 30 млн. лева. През 2008 и 2009 г. няма 

новоизградени, рехабилитирани и реконструирани пътища. Активност в тази посока 
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започва да се отчита през 2011 г., когато с няколко проекта по европейски програми са 

рехабилитирани второкласни и третокласни пътища. Направена е рехабилитация на 

второкласния път II-49 “Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан” от км 50+246 до км 

54+956 с дължина от 4,710 км – за Община Разград, както и от км 73+147 до км 79+891 

с дължина от 6,744 км – за Община Кубрат. И двата пътни участъка са рехабилитирани 

по Оперативна програма „Регионално развитие” от ЛОТ 5, съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/2.1-01/2007/001-014. По същата 

програма през 2011 г. е направена рехабилитация и на третокласен път III - 205 

“Разград – Ясеновец – Исперих” от км 4+604 до км 11+185 с дължина от 6,581 км – за 

Община Разград. Общата дължина на трите рехабилитирани пътни участъка е 18,035 

км. През 2011 г. по Проект за Рехабилитация на пътната инфраструктура – Лот 3, заем 

№4865-BUL, съфинансиран от IBRD(Световна банка), е направена рехабилитация на 

„Кръгово кръстовище”, намиращо се на км 11+888 от път ІІ-49 „Търговище – Разград – 

Кубрат – Тутракан” и път ІІ-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – І-2”. Проектът е 

реализиран за Община Лозница. 

 

Табл. Рехабилитирани пътни участъци през 2011 г. 

Път Община 
Рехабилитиран 

пътен участък 

Дължина на 

рехабилитирания 

пътен участък 

II-49 “Търговище – 

Разград – Кубрат – 

Тутракан” 

Разград от км 50+246 до км 

54+956 

4,710 км 

II-49 “Търговище – 

Разград – Кубрат – 

Тутракан” 

Кубрат от км 73+147 до км 

79+891 

6,744 км 

III-205“Разград –

Ясеновец – Исперих” 

Разград от км 4+604 до км 

11+185 

6,581 км 

„Кръгово 

кръстовище” 

Лозница   

Източник ОПУ, гр.Разград 

 

Пътища с повишен клас в км 

Към 2011 г. в Област Разград, Община Разград са повишени два участъка от общински 

пътища в нов третокласен път от Републиканската пътна мрежа с дължина от 4,607 км. 

С Решение № 677 от 08 септември 2011 г. се прекласира част от общински път 
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RAZ2117(/ІІ-49, Разград – Киченица/ – ж.п гара Разград – Липник – Дянково/RAZ1113/) 

с дължина 0,894 км и част от общински път RAZ2110(/RAZ2117/ жп гара Разград – жп 

прелез Ясеновец /ІІІ-205/) с дължина 3,713 км в нов третокласен път ІІІ-4904 „(О.п. 

Разград-Кубрат) – жп гара Разград – (Разград-Дянково)” от км 0+000 до км 4+607 с 

обща дължина от 4,607 км /0,894+3,713/.  

 

Процент от населението с подобрен транспортен достъп 

По данни на Областна администрация Разград, към 2010 г. около една трета (над 30 %) 

от населението на областта е с подобрен транспортен достъп до населените места.  

 

Табл. Процент от населението на Област Разград с подобрен транспортен достъп в 

периода 2005 – 2010 г. 

Общини 
 % от населението с подобрен 

транспортен достъп (средно) 

Общо за областта над 30 % 

Разград - 

Исперих 16 % 

Кубрат 30 % 

Завет - 

Лозница - 

Самуил 45 % 

Цар Калоян 50 % 

 

В резултат на рехабилитиране на участъка от ЛОТ5 на второкласния път ІІ-49 

Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 50+246 до км 54+ 956 през 2011 г., 31 

% от населението на Област Разград и 65 % от населението на Община Разград е с 

подобрен транспортен достъп. 

В резултат на рехабилитиране на участъка от ЛОТ5 на второкласния път ІІ-49 

Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан от км 73+147 до км 79+891 през 2011 г., 39 % 

от населението на Община Кубрат е с подобрен транспортен достъп. 

В резултат на рехабилитиране на участъка от ЛОТ 5 на третокласния път ІІІ-205 

Разград – Ясеновец – Исперих от км 4+604 до км 11+185 през 2011 г., 33 % от 

населението на Област Разград и 65 % от населението на Община Разград е с подобрен 

транспортен достъп.   
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В резултат на рехабилитиране на участъка от ЛОТ5 на третокласния път ІІІ-205 Разград 

– Ясеновец – Исперих от км 4+604 до км 11+185, 44 % от населението на Община 

Исперих е с подобрен транспортен достъп. 

В резултат на изграждане на „Кръгово кръстовище”, намиращо се на км 11+888 от 

второкласен път ІІ-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан” и второкласен път ІІ-

51 „Дралфа – Чудомир – Лозница – І-2”, е подобрен транспортният достъп на 

населението на Област Разград и Община Лозница, и съответно за Област Търговище – 

на Община Търговище и Община Попово. С изграждане на това кръстовище са сведени 

до „нула” пътно-транспортните произшествия със смъртен случай. 

 

Табл. Рехабилитирани пътни участъци през 2011 г. 

Път Община 
Рехабилитиран 

пътен участък 

Дължина на 

рехабилитирания 

пътен участък 

Население с 

подобрен 

транспортен 

достъп в % 

II-49 “Търговище – 

Разград – Кубрат – 

Тутракан” 

Разград от км 50+246 до км 

54+956 

4,710 км 31 % от 

населението 

на областта 

и 65 % от 

населението 

на Община 

Разград  

II-49 “Търговище – 

Разград – Кубрат – 

Тутракан” 

Кубрат от км 73+147 до км 

79+891 

6,744 км 39 % от 

населението 

на Община 

Кубрат 

III-205“Разград –

Ясеновец – 

Исперих” 

Разград от км 4+604 до км 

11+185 

6,581 км 33 % от 

населението 

на Област 

Разград; 65 

% от 

населението 

на Община 

Разград и 44 

% от 

населението 

на Община 

Исперих  

„Кръгово 

кръстовище” 

Лозница   населението 

на Област 

Разград и 

Община 

Лозница 

Източник ОПУ, гр.Разград 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
30 

В следствие на извършените дейности, към 2011 г. около една трета от населението на 

Област Разград е с подобрен транспортен достъп до населените места. Този дял не се 

променя спрямо предходните години от наблюдавания период. 

 

Преобладаващата част от пътищата в Област Разград са с регионално значение – 

относителният дял на първокласните пътища е малък, а автомагистрала “Хемус” все 

още не преминава през областта. През анализирания период 2007-2011 г. няма 

новоизградени пътища. Рехабилитирани и реконструирани са участъци от второкласни 

и третокласни пътища със средства по Оперативни програми. Повишени са два 

участъка от общински пътища в нов третокласен път от Републиканската пътна мрежа. 

В резултат, дължината на третокласните пътища нараства с 5 км през наблюдавания 

период – от 283 км, става 288 км. Делът на населението с подобрен транспортен достъп 

до населените места не се променя през целия анализиран период и е сравнително 

нисък – около 30%. 

 

2. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяване 

Брой създадени асоциации за водоснабдяване  

През 2010 г. на територията на Област Разград се създават две Асоциации по 

водоснабдяване и канализация (АВиК). Асоциациите са с държавно участие. Първата 

асоциация е с обхват обособената територия на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД 

Разград, включваща общините Разград, Лозница и Цар Калоян от Област Разград, 

както и общините Попово и Опака от Област Търговище. Съгласно регламентацията на 

Закона за водите, Държавата в лицето на Областния управител на Област Разград 

получава 35 %, а общините разпределят останалите 65 % съобразно броя на 

населението, както следва: Разград – 31,28 %, Лозница – 5,79 %, Цар Калоян – 4,55 %, 

Попово – 19,24 % и Опака – 4,14 %. Втората асоциация е с обхват обособената 

територия на “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих, включваща 

общините Исперих, Завет и Самуил. Разпределението на гласовете е както следва: 

Държавата в лицето на Областния управител на Област Разград получава 35 %, Община 

Исперих – 35,90 %, Община Завет – 17,51 % и Община Самуил – 11,59 %. На 
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територията на Област Разград функционира и ВиК Кубрат, която е 100 % общинска 

собственост и е с обхват обособената територия на ВиК “Меден кладенец” ЕООД, 

Кубрат. 

Изградени/подменени водопроводи в км 

"Водоснабдяване – Дунав" ЕООД – Разград предоставя водоснабдителни и 

канализационни услуги на територията на общините Разград (17 населени места), 

Лозница (17 населени места) и Цар Калоян (5 населени места) в Област Разград, както и 

общините Попово (37 населени места) и Опака (6 населени места) в Област Търговище. 

Водопроводната мрежа в населените места, обслужвани от "Водоснабдяване-Дунав" е 

напълно изградена, но амортизирана. През периода 2007-2011 г. и в трите общини е 

налице подмяна на водопроводи и сградни водопроводни отклонения. В Разград най-

много водопроводи се подменят през 2007 г. (4,653 км), в Община Лозница – през 2008 

г. (3,205 км), в Община Цар Калоян – през 2009 г. (0,365 км). На територията на ВиК 

“Меден кладенец” ЕООД, Кубрат, за целия анализиран петгодишен период от време 

са изградени/подменени 11,8 км водопроводи.   

 Табл. Подменени водопроводи и сградни водопроводни отклонения  

Изградени/подменени 

водопроводи и 

сградни 

водопроводни 

отклонения 

Мярка 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Община Разград км 4,653 2,318 2,166 3,093 3,723 

Община Лозница км 1,734 3,205 2,252 0,239 0,296 

Община Цар Калоян км 0,246 0,091 0,365 0,132 0,263 

Община Кубрат км 11.8 за целия период от време 

Източници: „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – Разград; Общинска администрация, 

Кубрат 

 

“Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Исперих включва общините Исперих, 

Завет и Самуил. През периода 2007-2011 г. на територията на Община Исперих е 

изграден 468 метра нов вътрешен водопровод в 4 населени места и е подменен 891,50 

метра вътрешен водопровод в 2 населени места.  

По данни на общинската администрация в Завет, през 2007 г. на територията на 

общината са извършени следните дейности: 
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 Изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Завет – I етап; 

 Изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Сушево – І етап; 

 Реконструкция и подмяна на водопроводи по група улици в с. Острово, Община 

Завет. 

През 2008 г. на територията на Община Завет са извършени следните дейности: 

 Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на с. Прелез, Община Завет – І 

етап; 

 Реконструкция и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на с. Иван 

Шишманово, Община Завет – І етап. 

В следващите три години от анализирания период (2009-2011 г.) няма дани за 

извършени ВиК дейности. В анализирания период от време, по информация на Община 

Самуил, на територията на общината е реконструиран водопровод от ПС – с. Голяма 

вода, НВ – с. Хърсово. Освен това е реконструиран и водопровод от ПС – фаика – с. 

Самуил-ШК “Дервента” – с. Самуил. 

Табл. Изградени/подменени водопроводи в км  

Изградени/подменени 

водопроводи в км  
2007 2008 2009 2010 2011 

Община Исперих  Изграден е 468 м нов вътрешен водопровод в 4 населени места; 

 Подменен е 891,50 м вътрешен водопровод в 2 населени места. 

Община Завет  Изграждане на част 

от вътрешната 

водопроводна 

мрежа на гр. Завет 

– I етап; 

 Изграждане на част 

от вътрешната 

водопроводна 

мрежа на с. Сушево 

– І етап; 

 Реконструкция и 

подмяна на 

водопроводи по 

група улици в с. 

Острово, Община 

Завет. 

 Реконструкция и 

подмяна на 

водопроводната 

мрежа на с. Прелез, 

Община Завет – І 

етап; 

 Реконструкция и 

подмяна на 

вътрешната 

водопроводна 

мрежа на с. Иван 

Шишманово, 

Община Завет – І 

етап. 

- - - 

Община Самуил  Реконструиран е водопровод от ПС – с. Голяма вода, НВ – с. Хърсово; 

 Реконструиран е водопровод от ПС – фаика – с. Самуил - ШК 

“Дервента” – с. Самуил 

Източник: Общинска администрация 
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През периода 2007-2011 г. едно населено място в Област Разград – с. Голям 

Поровец, Община Исперих, е преминало на собствени източници на водоползване.  

 

Канализация 

В Област Разград градовете, свързани с обществена канализация са Разград, Исперих, 

Кубрат и Лозница. В гр. Завет и с. Брестовене, Община Завет има частично изградена 

канализация за дъждовни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води с 

механично и биологично стъпало функционират в градовете Разград и Лозница, а с 

механично – в Исперих и Кубрат. В общините Самуил, Завет и Цар Калоян няма 

изградени пречиствателни станции. През анализирания период 2007-2011 г. делът на 

населението в областта, свързано с обществена канализация, на практика не се променя 

– от 40,7 % през 2007 г. на 40,8 % през 2011 г.  

 Табл. Населени места, в които липсва канализационна мрежа – в % от всички  

Населени места, в 

които липсва 

канализационна 

мрежа в % от 

всички в 

общината 

Мярка 2007  2008  2009 2010 2011 

Община Разград – 

20 населени места, 

от които Киченица 

и Раковски не се 

обслужват от 

дружеството 

% 94,45 94,45 94,45 94,45 94,45 

Община Исперих – 

23 населени места 

(села) 

% 95,84 95,84 95,84 95,84 95,84 

Община Кубрат % 93 93 93 93 93 

Община Завет – 7 

населени места 

% 100 100 100 100 100 

Община Лозница – 

16 населени места 

 % 93,75 93,75 93,75 93,75 93,75 

Община Самуил – 

14 села 

% 100 100 100 100 100 

Община Цар Калоян 

– 3 населени места 

 % 100 100 100 100 100 

Източник: ВиК дружества 
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3. Телекомуникации 

Далекосъобщителната мрежа в Област Разград обслужва населените места чрез 

изградени селищни телефонни мрежи от конвенционален тип и 66 автоматични 

телефонни централи. Основен доставчик на услугата е “БТК” АД. През септември 2009 

г. БТК и Вивател се обединяват в нова търговска марка – VIVACOM. Стационарни 

телефонни постове се предлагат и от други компании като М-тел, Глобул и Blizoo. 

Територията на областта има покритие и за ползване на мобилните оператори 

Мобилтел, Глобул и Виваком. Действащите телефонни постове към 2010 г. са близо 39 

хиляди. Така телефонната плътност, като основен показател за развитието, е 23,4 

тел.п./100 души, по-ниска от средната за страната (37 тел.п./100 д./.  

Всички населени места са радиофицирани. Като цяло, телефонната мрежа е добре 

развита, но съществуват големи териториални диспропорции в ползването на 

съобщителните услуги. В Община Разград телефонната плътност е над средната за 

областта – 30,13 тел.п./100 д., в Община Кубрат (23,7) – малко над средната за областта. 

Във всички други общини телефонната плътност е под средната за областта, като най-

ниска е в общините Самуил (16,9) и Лозница (13,75).  

Модернизирането на съобщителната мрежа е от определящо значение за 

развитието на областта и през последните години процесът на цифровизация 

постепенно бележи ръст. През 2010 г. достига 89,2 %. В град Разград е въведена в 

експлоатация цифрова автоматична междуселищна телефона централа (ЦАМТЦ) и е 

осигурен цифров телефонен пренос до всички крайни автомачични телефонни централи 

в общината, с което степента на цифровизация на междуселищните съобщения е 100 %.  

Освен традиционната телефония, всички общини в Област Разград имат достъп до 

интернет. Към 2012 г. 58,1 % от домакинствата в областта имат достъп до интернет при 

средно за страната 50,9 %. Използващите всеки ден или поне веднъж седмично 

интернет във възрастта между 16 и 74 навършени години, към 2011 г. са 50,4 % от 

жителите на областта, което  е с 10 пункта повече в сравнение с 2010 г. (40,2 %) и три 

пъти повече в сравнение с 2007 (15,2%). Развитието на онлайн културата сред 

гражданите ще повлияе положително и върху местния бизнес. В градовете Разград, 

Кубрат и Исперих са изградени мрежи за предоставяне на бизнес услуги.  



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
35 

Пощенските услуги на територията на Област Разград се осъществяват от “Български 

пощи“ ЕООД, клон Разград и частните спедиторски фирми “Еконт експрес“, “Спиди“ и 

др. Към 2011 г. пощенските станции в областта са 87, пощенските агентства са 14 на 

брой, дължината на пощенските пътища е 1079 км.  

 

4. Енергийна инфраструктура 

Електрозахранването на областта се осъществява от „Енерго-Про Мрежи” АД, 

посредством 617 собствени и 457 общински и фирмени трафопоста. Дължината на 

въздушните електропроводи 20 kV е 1045 км, а на кабелните линии – 142 км. 

Електроразпределителната мрежа в областта е добре развита и оразмерена за поемане 

на максимално допустимо натоварване. Техническото състояние на използваните 

електроразпределителни мрежи и съоръжения е добро. За периода 2007-2011 г. на 

територията на Област Разград има изградени 5 броя подстанции, от които 2 броя 

“Абритус” 110/20 кV 2x25 MVA и “Вихър” 110/20 кV 1x16 MVA са собственост на 

„Енерго-Про Мрежи” АД. За периода има ремонтирани въздушни електропроводи CpH 

и HH, като са подменени стълбове, проводник, изолатори и арматура.  

В средносрочната инвестиционна програма на „ЕНЕРГО ПРО” ВАРНА за периода 

2010-2012 г. са инвестирани 7 340 000 лв. по следните дейности: 

 Развитие на мрежа за присъединяване на потребители към 

електроразпределителната мрежа, рехабилитация на подстанции 110/20 kV, 

трафопостове, разпределителни мрежи и съоръжения CpH и HH; 

 Подобряване качеството на електрозахранването – рехабилитация и подмяна на 

стълбове, изолатори и проводници на въздушни електропроводни линии, 

рехабилитация и подмяна на кабелни линии и апаратура CpH и HH; 

 Уреди за измерване и контрол на електрическата енергия от съоръжения на 

трети лица, за подлежаща на изкупуване електроенергия, съгласно закона за 

енергетиката. 
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Газоснабдяване 

Използването на природен газ като алтернативен източник на енергия има голямо 

значение за развитието на икономиката в Област Разград. На територията на областта 

газоснабдяването се осъществява от “Овергаз Север” ЕАД, която притежава лицензи за 

разпределение и обществено снабдяване с природен газ за всички общини на 

територията на областта. Изградената газоразпределителна мрежа в Община Разград е с 

дължина 55 км, като са газифицирани 1300 битови консуматори, 60 обществени сгради 

и 4 промишлени фирми. В Община Исперих е изградена 20 км газоразпределителна 

мрежа. Газифицирани са 235 битови и 19 фирми и учреждения. Изградената 

газоразпределителна мрежа в Община Кубрат е 5 км, газифицирани са 17 битови 

консуматори и 12 обществени сгради. В резултат на използването на газ за бита и в 

промишлеността отделяните в околната среда вредни вещества в трите общини са 

намалели повече от 7 пъти. 

 

Табл. Газоснабдени потребители 

Общини 

Дължина на 

газоразпределителната 

мрежа 

Битови 

консуматори 
Обществени 

сгради 
Промишлени 

фирми 

Община Разград 55 1300 60 4 

Община Исперих 20 235 19 фирми и учреждения 

Община Кубрат 5 17 12 - 

Източник: Овергаз Север 
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За периода 2011-2015 г. дружеството планира да привлече 3 892 потребители, в т.ч. 3 

854 битови.  

Табл. План за потребление на природен газ за периода 2011-2015 г. (хил.м³) 

Населено 

място 

План за нови потребители 

за периода 2011-2015 г. в бр. 

План за потребление на ПГ 

за периода 2011-2015 г. в 

хил.м³ 

  

Стопански 

 

Битови 

 

Стопански 

 

Битови 

Разград 15 2 355 80 684 20 558 

Исперих 7 1 202 39 700 4 904 

Кубрат 6 65 2 554 577 

Лозница 5 232 1 000 763 

Източник: Овергаз Север 

 

За развитието на газопреносната мрежа за периода 2011-2015 г. в Област Разград ще 

бъдат инвестирани 5 528 хил. лв., като „Овергаз Север” ЕАД планира да изгради нови 

33,16 км газопроводи. 

 

Табл. Инвестиционни намерения на „Овергаз Север”до 2015 г. 

Населено 

място 

ГРМ планирана за 

изграждане за периода 

2011-2015 г. 

км 

Инвестиционни 

разходи за периода 

2011-2015 г. 

хил.лв. 

Разград 8,99 2 050 

Исперих 4,83 1 069 

Кубрат 5,56 654 

Лозница 11,82 1 427 

Източник: Овергаз Север 

 

Предстои газифициране и на Община Лозница. Изграждането на междуселищни 

газопроводи е бавен процес и за първи път „Овергаз Север” ЕАД планира да доставя 

природен газ в съдове под налягане в тази община. Компресираният природен газ ще 

даде възможност на всички потенциални клиенти веднага да се газифицират. Учредено 

е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: проектиране, изграждане, 
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експлоатация и ремонт на газоразпределителни мрежи и съоръжения, продажба на 

природен газ, в което общината участва с 20 % дялово участие.  

Безспорните предимства на природния газ пред традиционните енергоносители ще 

разширяват още повече приложението му за битово и индустриално потребление. 

 

Енергийна ефективност 

Разходите за енергия заемат значителен дял от бюджетите на българските общини. Това 

налага прилагането на нов подход, ориентиран към програмиране на дейностите по 

енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи системи за отопление, 

осветление и др. Действията за подобряване на енергийната ефективност разкриват 

възможности за повишаване на ефективността на икономиката. Към 2011 г. в Област 

Разград има 26 сгради с реализирани проекти за енергийна ефективност. Най-много са в 

Община Исперих (10).    

 

Табл. Брой обществени сгради в Област Разград с реализирани проекти за енергийна 

ефективност към 2011 г. 

№ Община 

Брой обществени 

сгради с реализирани 

проекти за енергийна 

ефективност 

1.  Разград 6 

2.  Исперих 10 

3.  Кубрат 3 

4.  Завет 2 

5.  Лозница 4 

6.  Самуил 1 

7.  Цар Калоян 0 

 Общо за Област Разград - 26 
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Друга възможност е използването на алтернативни източници на енергия, включително 

използването на възобновяеми енергийни източници. Проектите по енергийна 

ефективност са насочени основно към оползотворяване на възможностите на 

слънчевата енергия чрез фотоволтаични електроцентрали. Към 2011 г. в Област Разград 

са реализирани 10 проекта за възобновяеми енергийни източници.      

 

Табл. Брой на изградените алтернативни източници на енергия и мощност в KW 

Източник Мощност 

Тестова автономна фотоволтаична 

система в гр.Исперих 

1000 Wp 

Фотоволтаична електроцентрала в гр. 

Исперих 

1,020 KWp 

Покривна фотоволтаична 

електроцентрала в гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград 

5,3 KWp 

Проект Савин в с. Савин, Община Кубрат 

се позовава на развитието и прилагането 

на фотоволтаичен парк 

5 MWp 

Покривна фотоволтаична 

електроцентрала в с. Свещари, общ. 

Исперих, обл. Разград 

30 KWp 

Фотоволтаична електроцентрала в с. 

Свещари 

5,100 

Фотоволтаична електроцентрала в с. 

Малък Поровец 

5,100 

Покривна фотоволтаична 

електроцентрала в с. Гецово, сграда 7, 

общ. Разград, обл. Разград 

30 KWp 

Покривна фотоволтаична 

електроцентрала в с. Гецово, сграда 8, 

общ. Разград, обл. Разград 

30 KWp 

Фотоволтаичен парк гр. Цар Калоян 5 MWp 

Източник: Областна администрация  

5. Екологични условия  

Състояние на околната среда  

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ) е териториално 

звено на Министерството на околната среда и водите – гр. София за контрол и 
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мониторинг на компонентите на околната среда на територията на областите Русе, 

Разград и Силистра с обща площ над 8200 кв. км. Обхваща 22 общини с 306 населени 

места и над 560 хиляди жители. Област Разград се характеризира с добро качество на 

околната среда, което се определя от благоприятните климатични условия и липсата на 

големи индустриални замърсители. 

 

 Въздух 

Качеството на въздуха на територията на РИОСВ-Русе се следи от две мониторингови 

точки, които са включени към Националната мрежа за контрол на качеството на 

въздуха. Измерванията се извършват два пъти годишно. Контролът е за източници на 

организирани емисии, каквито за Област Разград са емисиите от моторни превозни 

средства, горивните инсталации за битови нужди, производствените предприятия.    

 

 Емисии от горивни и производствени процеси 

В района на град Разград има изградена топлоелектрическа централа. През 

отоплителния сезон само част от населението използва локални котли и печки на 

твърдо гориво. Други оператори на територията на областта, извършващи дейности, 

които водят до изпускане на вредни емисии в атмосферата, са: “Амилум-България” 

ЕАД, гр. Разград; “Дружба” АД, гр. Разград, “Биовет” АД, клон гр. Разград, “Тракция” 

АД, с. Самуил, “Октопод-С” ООД, с. Самуил; “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих; 

“Лудогорие-91” АД, гр. Кубрат; “Арма” АД, гр. Лозница. Отработените газове от 

моторните превозни средства са основен източник на емисии от мобилни източници.  

Промишлените предприятия и домакинствата в град Разград са газифицирани, освен 

това, от няколко години се извършва усилена газификация и в градовете Кубрат и 

Исперих. 
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В Област Разград при индустриалните горивни и производствени процеси се емитират 

следните видове вредни вещества: серни оксиди, азотни оксиди, неметанови летливи 

органични съединения, метан, въглероден оксид, въглероден диоксид и двуазотен 

оксид.  

 

Табл.Емисии от горивни и производствени процеси в Област Разград(в тонове) 

Емисии от горивни и 

производствени процеси  

(в тонове) 

2007 2008 2009 2010 

Серни оксиди 134 86 93 26 

Азотни оксиди 311 203 171 161 

Неметанови летливи органични 

съединения 

137 129 115 81 

Метан  1536 1856 1628 2082 

Въглероден оксид 92 52 42 41 

Въглероден диоксид 122 619 91 875 77 949 81 074 

Двуазотен оксид 3 3 2 3 

Източник: РИОСВ-Русе 

 

При емисиите на повечето вредни вещества не се наблюдават ясно изразени 

тенденции на развитие. В областта най-голямо е отделянето на въглероден диоксид. 

През 2011 г. в атмосферата са емитирани 81 074 тона въглероден диоксид, като 

отделянето му спрямо 2009 г. (77 949 тона) нараства незначително. На второ място по 

емисии е метанът с емисия от 2 082 тона през 2010 г. От всички вредни вещества само 

при метана се наблюдава тенденция на нарастване на отделянето му (с 36 % повече през 

2010 в сравнение с 2007 г.). Азотните оксиди са на трето място по емисия с 161 тона 

през 2010 г. Отделените неметанови летливи органични съединения през 2010 г. са 81 

тона. В сравнение с 2007 г. (137 тона) са намалели с 56 тона или с около 40 %. 

Отделеният въглероден оксид през 2010 г. е 41 тона, като отделянето му започва 

значително да намалява още през 2008 г. Отделените серните оксиди намаляват рязко. 

От 134 тона през 2007 г., през 2010 г. те са намалени на 26 тона. Двуазотният оксид през 

2010 г. възлиза на 3 тона, като през предходните години той е близък до тази стойност.  

Горивните инсталации в голяма част от посочените оператори работят на природен газ. 

Пречиствателните съоръжения се поддържат в добро техническо и експлоатационно 
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състояние. При извършените през 2011 г. от РИОСВ-Русе контролни проверки на 

инсталациите, не са констатирани нарушения на нормите за допустими емисии. Това 

означава, че количествата на отделяните вредни вещества в атмосферата не са 

големи и те не нанасят съществени вреди върху околната среда.  

 

Брой населени места, въвели разделно събиране на отпадъци 

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

строителни), действащо от 2009 г. Депото се намира в местността “Олян бурлуг” и е с 

обща площ от 109,5 дка. Експлоатира се от “А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД със сключен 

договор за експлоатация от 2010 г. до 2015 г. Изградено е според всички нормативни 

екологични изисквания на площадката на съществуващото депо за битови 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. В резултат, към 

2011 г. не са експлоатирани нерегламентирани депа (сметища). Всички общини от 

Област Разград имат въведени системи за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битовите отпадъци към депото в Разград. Съответно 100 % от 

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

битовите отпадъци. През 2011 г. на депото е приет и депониран 45 300 тона отпадък. 

Все още обаче то не разполага с изградена и функционираща инсталация за 

предварително третиране на отпадъците преди депонирането им. 

През 2005 г. в Община Разград е въведено разделното сметосъбиране на отпадъци от 

опаковки от фирма “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”. Кампанията започва с раздаването по 

домакинствата на цветни пластмасови чували. Поради незадоволителни резултати 

обаче, проектът е прекратен през април 2006 г. По график през октомври и ноември 

2006 г. са разположени 165 контейнера. Обхванатото население е 38 776 човека. 

Системата се реализира чрез цветни  контейнери със специализирани отвори за 

различните видове опаковки с обем от 1,1 м
3
. Един комплект контейнери обслужват 750 

жители на град Разград.  

Към 2011 г. система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци има 

въведена в населените места към общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, 
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Самуил, Цар Калоян. Разделното събиране на битови отпадъци все още не е 

организирано на територията на Община Завет. От системите за разделно събиране на 

битови отпадъци, през 2011 г. в Област Разград най-добре развити са: системите за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване. 

 

Табл. Масово разпространени отпадъци (МРО) през 2011 г. 

Община Въведени системи за разделно събиране на МРО, в това число: (брой на 

пунктовете за разделно събиране на различните видове МРО) 
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Разград 61 8 5 Няма 

данни 

0 5 

Лозница 27 2 2 2 0 2 

Кубрат 53 Няма данни Няма данни Няма 

данни 

0 Няма данни 

Исперих 42 Няма данни Няма данни Няма 

данни 

0 Няма данни 

Завет 0 0 0 0 0 0 

Самуил 8 0 0 0 0 0 

Цар Калоян 28 0 0 0 0 0 

Изт.РИОСВ Русе  

 

Реализирани дейности по запазване на биоразнообразието в защитените територии  

През наблюдавания петгодишен период от време не са отчетени дейности по запазване 

на биоразнообразието на територията на Област Разград. 

 

Техническата инфраструктура на територията на Област Разград се поддържа с 

финансови средства по различни програми. Като цяло, водоснабдяването на 

населените места в областта е добро. Проблем е недоизградената канализационна 

мрежа в градовете и липсата на такава в селата. Съответно делът на населението 
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без канализация продължава да е висок. Телефонната мрежа е добре развита, 

постигната е висока степен на цифровизация на телефонните централи. 

Разширява се употребата на природния газ като алтернативен източник на 

топлина. На територията на областта няма значими промишлени замърсители, 

защото горивните инсталации на голяма част от предприятията работят на 

природен газ и не изхвърлят в атмосферата вредни вещества. Изграденото депо за 

битови отпадъци поема отпадъците от всички населени места в областта, а всички 

нерегламентирани сметища по селата са закрити. Въведена е системата за 

разделно събиране на отпадъци във всички общини с изключение на Община 

Завет. В областта се използват и възможностите на слънчевата енергия.  

6. Обществена оценка за състоянието на техническата/транспортната 

инфраструктура и опазването на околната среда 

 

Обществена оценка за състоянието на техническата/транспортната 

инфраструктура 

 

Домакинствата и фирмите в Област Разград  показват сравнително висока степен 

на удовлетвореност от състоянието на техническата и транспортната 

инфраструктура. Оценките им варират между добра и много добра. Състоянието на 

ВиК услугите се оценява от населението като добро – 4,11. Съответно най-висока 

оценка дават жителите на Община Завет (4,86) и Община Исперих (4,62), а най-ниска – 

респондентите в Община Цар Калоян (3,59). Представителите на бизнеса също поставят 

добра оценка на ВиК услугите – 3,92. Електроснабдяването получава от населението 

обща средна оценка добър 4,37. Най-високо се оценява този показател в общините 

Завет (4,84), Кубрат (4,84) и Исперих (4,75). Най-ниска оценка поставят 

интервюираните в Община Лозница (4,19). Малко по-ниска е оценката от фирмите – 

4,06. Състоянието на пътната инфраструктура се оценява от домакинствата като добро 

– 3,65. Съответно най-висока оценка поставят жителите на Община Кубрат (4,12), а 

най-ниска – на Община Разград (3,41). Относително по-ниска е оценката на фирмите – 

3,31. Организацията на градския и междуградския транспорт също се оценява като 

добра от населението – 3,93. Най-доволни са жителите на Община Завет (4,56), а най-



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
45 

ниска оценка дават респондентите в Община Лозница (3,26). Във връзка с 

телекомуникациите, общата средна, която запитаните лица поставят, е много добър 

4,61. Най-висока оценка 5,04 дават жителите на Община Кубрат, а най-ниска – на 

Община Лозница (3,96). Оценката на фирмите е 4,68. Данните показват най-висока 

степен на удовлетвореност от състоянието на техническата и транспортната 

инфраструктура на интервюираните жители на Община Завет и Община Кубрат, а най-

ниска – на жителите на Община Лозница. 
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 Каква е Вашата оценка за състоянието на: (домакинства) 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Водоснабдяването и канализацията 4.11 4.86 4.62  4.27 3.93 3.85 3.44 3.59 

Електроснабдяването 4.37 4.84 4.75  4.84 4.19 3.97 4.36 4.29 

Пътната инфраструктура 3.65 4.02 3.78  4.12 3.50 3.41 3.61 3.48 

Градския и междуградския транспорт 3.93 4.56 4.02  4.32 3.26 3.72 3.97 4.18 

Телекомуникациите 4.61 4.92 4.72  5.04 3.96 4.54 4.56 4.27 

 

Каква е Вашата оценка за състоянието на ........... в Общината, в която 

развивате бизнес? (МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ НА ВСЕКИ РЕД)(фирми) 

Средна 

оценка 

водоснабдяването и канализацията 3.92 

електроснабдяването 4.06 

пътната инфраструктура 3.31 

телекомуникациите (пощи, телефони, достъп до Интернет) 4.68 

банковите услуги 4.94 

застрахователните услуги 4.96 
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Респондентите са помолени да дадат оценка на различни показатели само на територията на общинския център. Като цяло, гр. Завет 

получава най-високите оценки, а гр. Цар Калоян остава на последно място с най-ниски оценки.     

 Каква е Вашата оценка за състоянието на: ВЪПРОСЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО 

ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР НАМИРАЩ СЕ В ОБЩИНАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕ 

ИНТЕРВЮИРАНОТО ЛИЦЕ 

Общо 
Гр. 

Завет 

Гр. 

Исперих 

Гр. 

Кубрат 

Гр. 

Лозница 

Гр. 

Разград 

С. 

Самуил 

Гр. Цар 

Калоян 

Указателните табели по улиците и спирките 4.50 5.29 5.13  5.06 3.92 4.24 3.52 3.55 

Пейките на обществени места 4.79 5.26 5.13  5.10 3.93 4.87 3.86 4.05 

Достъпността за инвалиди 3.78 3.94 3.89  4.11 2.98  3.91 3.36 3.15 

Детските площадки и градини 4.76 5.08 5.06  5.03 4.10 4.82 4.11 3.89 

Зелените площи (паркове, междубл.пространства) 4.65 4.93 4.99  4.87 3.69 4.77 3.67 4.01 

Алеите за велосипедите в км 3.51 3.58 3.64  3.78 2.32 3.81 3.66 2.00 

Хармоничната архитектура 3.63 3.89 3.77  4.04 2.76 3.76 3.91 2.15 

Броя улични часовници 3.31 3.37 3.42  3.73 2.28 3.55 3.14 2.00 

Централните (главните) улици 4.27 4.67 4.59  4.72 3.23 4.39 3.16 3.20 

Възможността за спорт в общинския център 3.94 4.08 4.26  4.28 3.09 4.19 3.04 2.42 

Обществените тоалетни 3.42 3.97 3.76  4.06 2.25 3.44 3.19 2.00 

Местата за паркиране 4.07 5.01 5.03  4.83 2.95 3.67 3.18 2.85 
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Обществена оценка за състоянието/опазването на околната среда 

Като цяло, състоянието на околната среда в Област Разград се определя като 

много добро – 4,60. Това показват данните, получени при проведеното представително 

изследване сред населението на седемте общини. 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). 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 получват 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. 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 Каква е Вашата цялостна оценка за състоянието (опазването) на....в общината, в която 

живеете? 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Околната среда 4.60 5.57 5.41  5.39 4.09 3.89 4.09 4.81 

Почвите 4.79 5.81 5.55  5.32 4.47 4.09 4.37 4.94 

Въздуха 4.74 5.84 5.59  5.54 4.99  3.73 4.51 4.96 

Водите 4.66 5.87 5.51  5.22 4.61 3.86 4.08 4.58 

Горите 4.93 5.87 5.60 5.33 4.70 4.41 3.98 5.05 

 

 

По отношение опазването на околната среда и по-конкретно чистотата и сметосъбирането, общата средна оценка, която поставят 

жителите на областта, е добър 4,17. Най-висока е оценката, поставена от интервюираните лица в Община Завет (4,82). В останалите 

общини тези показатели са оценени по-ниско. Представителите на бизнеса поставят малко по-висока оценка – 4,27. 

 

 Каква е Вашата оценка за състоянието на: (домакинства) 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Чистотата и сметосъбирането  4.17 4.82 4.31  4.10 3.79 4.16 3.82 3.80 
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По данни на РИОСВ-Русе, към 2011 г. система за разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци има въведена в населените места към общините Разград, 

Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян. При проведеното изследване се 

оказва, че за система за разделно събиране на отпадъци на територията на съответната 

община, са информирани по-малко от половината жители на общините Разград (45 %) и 

Лозница (44 %), един от пет запитани (21 %) в Община Самуил, едва 6 на сто от 

респондентите в Община Исперих и 3 на сто – в Община Кубрат.  

 

 Във Вашето населено място въведено ли е 

разделно събиране на отпадъци? 

Без отговор Да Не 

ОБЩО 1 % 24 % 75 % 

Община Завет 0 % 0 % 100 

Община Исперих 2 % 6 % 91 % 

Община Кубрат 0 % 3 % 97 % 

Община Лозница 0 % 44 % 56 % 

Община Разград 1 % 45 % 54 % 

Община Самуил 0 % 21 % 79 % 

Община Цар Калоян 0 % 0 % 100 % 
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ІV. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

 

1. Демографска характеристика.  

 

Териториално разпределение на населението 

От 1 до 28 февруари 2011 г. се състоя седемнадесетото поред преброяване на 

населението в демографската история на България. Според регистрираните данни, към 

1 февруари 2011 г. населението на Област Разград е 125 190 души, което 

представлява 14,5 % от населението на Северен централен район и 1,7 % от 

населението на страната, и я нарежда на 23-то място сред останалите области. В 

периода между двете преброявания (2001-2011 г.) населението на областта намалява 

с 27 227 души, или със 17,9 %. 

 

Фиг. Население към 1.02.2011 г. по Области и относителен дял на населението на 

Областите от общото за страната 

 

Източник:НСИ 

 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 

52 

Към 2011 г. Област Разград е трета по брой на населението в Северен централен район. 

Най-голяма е Област Велико Търново (258 494), следвана от Русе (235 252).  

 

Табл. Население към 1.02.2011 г. по статистически район, области, местоживеене и пол (брой) 

Страната 

Статистически район 

Област 

Общо В градовете В селата 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Общо за страната 7364570 3586571 3777999 5338261 2580734 2757527 2026309 1005837 1020472 

Северен централен  861112 419361 441751 573051 276874 296177 288061 142487 145574 

Велико Търново 258494 124936 133558 179200 86069 93131 79294 38867 40427 

Габрово 122702 59266 63436 100225 48399 51826 22477 10867 11610 

Разград 125190 61360 63830 59313 28531 30782 65877 32829 33048 

Русе 235252 114501 120751 180326 87495 92831 54926 27006 27920 

Силистра 119474 59298 60176 53987 26380 27607 65487 32918 32569 

Източник:НСИ 

Цялостно, динамиката на населението в Област Разград,  в годините от 2007 до 2011 

показва тенденция на устойчив спад, което е характерно и за страната. Намалението на 

населението на областта спрямо 2007 г. е с 10 872 души. Прави впечатление, че само за 

последните две години е регистрирано близо половината от него – през 2011 г. спрямо 

2010 г. населението е с 5 048 души по-малко. Тази разлика се обяснява с проведеното 

преброяване на населението и жилищния фонд  в Република България през 2011 г. 

Табл. Население по общини в периода 2007-2011 г. (брой) 

Общини 2007 2008 2009 2010 2011 

Абсолютен 

прираст 2007-

2011г. 

Абсолютен 

прираст 2010-

2011г. 

Общо за областта 136062 134485 132740 130238 125190 -10872 -5048 

Разград 55689 55305 54720 53918 51095 -4 594 -2823 

Исперих 23601 23261 22916 22418 22692 -909 274 

Кубрат 20795 20487 20198 19716 18355 -2 440 -1361 

Завет  11665 11537 11338 11110 10586 -1 079 -524 

Лозница 10045 9883 9732 9535 9265 -780 -270 

Самуил 7740 7600 7522 7339 7005 -735 -334 

Цар Калоян 6527 6412 6314 6202 6192 -335 -10 

Източник:НСИ 
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Населението на Област Разград е разпределено в 7 общини. Най-голяма по брой на 

населението е Община Разград, където към 2011 г. живеят 51 095 души, или 40,8 % от 

населението на областта. Въпреки това, в последните пет години, населението на 

Община Разград е намаляло с 4 594 души (от 55 689 през 2007 г.). Намалението спрямо 

2010 г. е най-високо – 2823 души (от 53918 през 2010 г.). Следващите по брой жители 

са общините Исперих и Кубрат. Към 2011 г. те представляват съответно 18,1 % и 14,7 % 

от населението на областта. Регистрираното намаление на населението в Община 

Кубрат, в сравнение с 2007 г., както и с 2010 г. е аналогично на характерното за 

областта. Важно е да се отбележи, че единствено в Община Исперих населението в 

последните две години от наблюдавания период (2010 г., спрямо 2011 г.) се е увеличило 

– с 274 души. Най-малобройно е населението на Община Цар Калоян. Към 2011 г. е 6 

192 души (4,9 %). 

 

Фиг. Население към 1.02.2011 г. по общини и относителен дял на населението на 

общините от общото за Област Разград 

 

18 355
14,7%

10 586
8,5%

22 692
18,1%

7 005
5,6%

9 265
7,4%

51 095
40,8%

6 192
4,9%

 

Източник:НСИ 
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Табл. Население към 1.02.2011 г. по местоживеене и общини 

 Общини 
Общо В градовете В селата 

брой % брой % брой % 

Общо за областта 125190 100,0 59313 100,0 65877 100,0 

Разград 51095 40,8 33880 57,1 17215 26,1 

Исперих 22692 18,1 8973 15,1 13719 20,8 

Кубрат 18355 14,7 7379 12,4 10976 16,7 

Завет  10586 8,5 3072 5,2 7514 11,4 

Лозница 9265 7,4 2230 3,8 7035 10,7 

Самуил 7005 5,6  -  - 7005 10,6 

Цар Калоян 6192 4,9 3779 6,4 2413 3,7 

 Източник:НСИ 

Населението на областта живее в 6 града и 97 села. В двата най-големи града на 

областта – Разград и Исперих, към 2011 г. живее една трета от населението на областта 

(34,2 %). В четири населени места живеят под 100 души. 

Към 2011 г. се запазва тенденцията на увеличаване на относителния дял на селското 

население и намаляване на населението в градовете. В градовете живеят 59 313 души, 

или 47,4 %, а в селата живеят 65 877 души, или 52,6 % от населението на областта. 

 

Табл. Население по местоживеене и пол в периода 2007-2011 (брой) 

Област Разград Общо В градовете В селата Мъже Жени 

2007 136 062 62 754 73 308 66 164 69 898 

2008 134 485 62 215 72 270 65 347 69 138 

2009 132 740 61 363 71 377 64 399 68 341 

2010 130 238 60 343 69 895 63 107 67 131 

2011 125 190 59 313 65 877 61 360 63 830 

Източник:НСИ 
 

И към 2011 г. (както и в целия наблюдаван период 2007-2011 г.) само в общините 

Разград и Цар Калоян преобладава градското население, съответно 66,3 % и 61,0 % от 

населението на съответната община. Във всички останали общини преобладава делът 

на населението, живеещо в селата. Към 2011 г. най-висок е относителният му дял в 
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общините Лозница – 75,9 %, и Завет – 71,0 %. Изцяло селска, т.е. в общината няма 

градове, е Община Самуил. 

Към 2011 г. мъжете в Област Разград са 61 360, а жените – 63 830, или на 1 000 мъже се 

падат 1 040 жени. 

 

Табл. Население по местоживеене, общини и пол (брой) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Общини 

В
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е 
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В
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В
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а
т

а
 

Pазград (общо) 35218 20 471 35007 20298 34592 20128 34157 19761 33880 17215 

мъже 16462  10124 16344  10048 16128 9962  15908  9773 16115 8523  

жени 18756 10347 18663 10250 18464 10166 18249 9988 17765 8692  

Исперих (общо) 9305 14 296 9156 14105 9017 13899 8829 13589 8973 13719 

мъже 4468 7173 4425 7077 4355 6977 4247 6835 4379 6907  

жени 4837  7123 4731  7028 4662  6922 4582  6754 4594 6812  

Kубрат (общо) 8285 12 510 8256 12231 8118 12080 7898 11818 7379 10976 

мъже 4017  6185 3985  6018 3895  5923 3784  5777 3565 5451  

жени 4268 6325 4271 6213 4223 6157 4114 6041 3814 5525  

Завет (общо)  3452 8 213 3436 8101 3371 7967 3316 7794 3072 7514 

мъже 1749 4018  1741 3958  1698 3888  1662 3790  1525 3711  

жени  1703 4195 1695 4143 1673 4079 1654 4004 1547 3803  

Лозница (общо) 2501 7 544 2441 7442 2409 7323 2361 7174 2230 7035 

мъже 1282 3701 1249 3656 1232 3601 1201 3534 1101 3512  

жени 1219  3843 1192  3786 1177  3722 1160  3640 1129 3523  

Самуил (общо) - 7 740 - 7600 - 7522 - 7339 - 7005 

мъже - 3 825 - 3758 - 3713 - 3615 - 3539 

жени - 3 915 - 3842 - 3809 - 3724 - 3466 

Цар Калоян 

(общо) 
3993 2 534 3919 2493 3856 2458 3782 2532 3779 2413 

мъже 1930 1230 1879 1209 1837 1190 1803 1178 1846 1186  

жени 2063  1304 2040  1284 2019  1268 1979 1354  1933 1227  

Източник:НСИ 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 

56 

Прираст на населението  

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са 

естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален 

аспект – и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните 

промени. 

 

Естествен прираст 

В Област Разград, естественият прираст за всички години от изследвания период (2007-

2011 г.) е отрицателен, като най-високи нива се регистрират в началото – през 2007 г. (-

906 души) и в края – през 2011 г. (-794 души). Общините Разград и Кубрат са с най-

неблагоприятни показатели в годините на наблюдение.  

 

Механично движение 

Аналогично на естествения прираст е и механичното движение на населението в 

Област Разград. В последните пет години броят на изселените лица надвишава този на 

заселените по общини. От 2007 г. до 2011 г. механичното движение е отрицателно. 

През 2011 г. броят на заселените е 1 241 души, а на изселените – съответно 2 216. Може 

да се каже, че ситуацията към края на изследвания период е по-благоприятна в 

сравнение с предходната 2010 г. (-1717), когато механичното движение надвишава 

близо два пъти регистрираното през 2011 г. (-975). В сравнение с началото на периода – 

2007 г., показателят е с близки до тези през 2011 г. стойности (-885). 

Почти през целия период общините Разград и Исперих са с най-високи отрицателни 

резултати за областта. Изключение се наблюдава единствено в 2008 г., когато двете 

водещи общини по показателя са Исперих и Кубрат. 
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Табл. Механично движение на населението в Област Разград и по общини (брой) 

Година 
Област 

Община 

Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2007 

Обл.Разград 2 744 1 187 1 557 3 629 1 651 1 978 -885 -464 -421 

Разград 914 387 527 1 331 611 720 -417 -224 -193 

Исперих 655 294 361 835 379 456 -180 -85 -95 

Кубрат 545 238 307 675 298 377 -130 -60 -70 

Завет 168 70 98 283 136 147 -115 -66 -49 

Лозница 116 44 72 217 106 111 -101 -62 -39 

Самуил 246 109 137 195 79 116 51 30 21 

Цар Калоян 100 45 55 93 42 51 7 3 4 

2008 

Обл.Разград 1853 747 1106 2848 1262 1586 -995 -515 -480 

Разград 898 379 519 1070 468 602 -172 -89 -83 

Исперих 207 80 127 458 183 275 -251 -103 -148 

Кубрат 339 132 207 554 264 290 -211 -132 -83 

Завет 166 67 99 244 114 130 -78 -47 -31 

Лозница 85 25 60 237 100 137 -152 -75 -77 

Самуил 107 44 63 181 78 103 -74 -34 -40 

Цар Калоян 51 20 31 104 55 49 -53 -35 -18 

2009 

Обл.Разград 1 889 802 1 087 3 044 1 369 1 675 -1 155 -567 -588 

Разград 817 363 454 1 227 544 683 -410 -181 -229 

Исперих 231 96 135 488 224 264 -257 -128 -129 

Кубрат 414 168 246 561 251 310 -147 -83 -64 

Завет 133 50 83 283 125 158 -150 -75 -75 

Лозница 101 46 55 207 95 112 -106 -49 -57 

Самуил 129 54 75 156 74 82 -27 -20 -7 

Цар Калоян 64 25 39 122 56 66 -58 -31 -27 

2010 

Обл.Разград 2189 1026 1163 3906 1861 2045 -1717 -835 -882 

Разград 1041 503 538 1609 757 852 -568 -254 -314 

Исперих 255 113 142 636 309 327 -381 -196 -185 

Кубрат 383 183 200 666 333 333 -283 -150 -133 

Завет 150 72 78 314 150 164 -164 -78 -86 

Лозница 124 60 64 268 131 137 -144 -71 -73 

Самуил 141 53 88 256 108 148 -115 -55 -60 

Цар Калоян 95 42 53 157 73 84 -62 -31 -31 

2011 

Обл.Разград 1 241 524 717 2 216 1 042 1 174 -975 -518 -457 

Разград 575 243 332 968 482 486 -393 -239 -154 

Исперих 173 84 89 396 200 196 -223 -116 -107 

Кубрат 204 76 128 330 150 180 -126 -74 -52 

Завет 91 37 54 183 77 106 -92 -40 -52 

Лозница 81 40 41 109 40 69 -28 0 -28 

Самуил 75 29 46 135 52 83 -60 -23 -37 

Цар Калоян 42 15 27 95 41 54 -53 -26 -27 

Източник:НСИ 

 

Възрастова структура на населението 

Налице е продължаващ процес на демографско застаряване, който се изразява в 

намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и 

увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Разпределението на 
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населението на Област Разград по възрастови групи е близко до това за страната. Към 

2011 г. лицата под 15-годишна възраст в областта са 17 307 души, или 13,8 % от 

населението й. Представителите на възрастовата група 15-64 години са 85 879 (68,6 %), 

а на 65 и повече години са 22 004 души (17,6 %). 

Няма съществени различия между възрастовата структура на населението по общини. С 

най-голям относителен дял на младото население (до 15-годишна възраст) е Община 

Исперих – 15,1 %, следвана от общините Лозница (14,5 %) и Завет (14,4 %). С най-

неблагоприятна възрастова структура е населението в Община Кубрат, където 20,9 % от 

населението е над 64 години, следвана от Община Цар Калоян (20,2 %). 

 

Фиг. Възрастова структура на населението към 1.02.2011 г. общо за страната, 

Област Разград и по общини ( %) 

 

Източник:НСИ 

Общият коефициент на възрастова зависимост за страната към 2011 г. е 46,5 %, т.е. на 

100 лица във възрастовата група 15-64 навършени години се падат близо 47 лица под 15 

и на 65 и повече години. За Област Разград това съотношение е абсолютно идентично 

(46,5 %). Към 2011 г. най-висок е този коефициент в общините Кубрат (51,4 %) и Цар 
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Калоян (48,8 %). Общините от областта, в които това съотношение е по-благоприятно, 

са Лозница (44,3 %) и Разград (45,2 %).  

В рамките на разглеждания период, коефициентът на възрастова зависимост бележи 

различия. Конкретно съотношението 0-14г. ,65+г. /15-64г. в сравнение с 2007 г., когато 

е 43,7 % за областта, нараства на 46,5 % през 2011 г. или близо с три пункта. 

Увеличението му в сравнение с 2010 г. е близо два пункта (от 44,8 % на 46,5 %). 

Цялостно, най-благоприятно е развитието му в Община Разград, а най-неблагоприятно 

– в Цар Калоян. В периода 2007-2010 г. нивата на коефициента са по-високи от средния 

за областта за общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян. 
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Табл. Възрастови съотношения в Област Разград и по общини ( %) 

Година Общини Съотношения 

0-14/ 

15-64 

65+/ 

15-64 

0-14,65+/ 

15-64 

65+/ 

0-14 

60-64/ 

15-19 

2007 

Общо за областта 21,3 22,3 43,7 104,8 90,3 

Разград 19,6 19,8 39,4 100,6 111,1 

Исперих 23,8 22,1 45,9 92,7 82,1 

Кубрат 20,3 27,2 47,5 133,9 100,1 

Завет 24,5 21,9 46,4 89,3 79,8 

Лозница 23,1 22,9 46,0 98,8 85,2 

Самуил 21,7 24,2 45,9 111,8 87,7 

Цар Калоян 21,6 29,0 50,6 134,3 133,6 

2008 

Общо за областта 21,0 22,7 43,7 108,3 97,0 

Разград 19,3 20,4 39,7 105,4 94,3 

Исперих 23,9 22,2 45,6 95,1 90,5 

Кубрат 20,3 27,7 48,0 136,7 112,7 

Завет 23,6 22,1 45,7 93,5 86,2 

Лозница 22,5 23,2 45,7 103,2 86,6 

Самуил 21,4 24,1 45,5 112,7 97,3 

Цар Калоян 21,3 28,5 49,8 133,5 142,3 

2009 

Общо за областта 20,8 23,3 44,1 112,2 104,3 

Разград 19,4 20,9 40,3 107,6 105,5 

Исперих 22,6 22,8 45,3 101,0 93,6 

Кубрат 20,4 28,4 48,8 139,2 122,2 

Завет 23,1 22,8 45,8 98,8 95,5 

Лозница 22,3 23,2 45,6 104,0 93,3 

Самуил 21,1 25,2 46,3 119,5 94,5 

Цар Калоян 20,8 30,0 50,9 144,2 134,5 

2010 

Общо за областта 20,6 24,2 44,8 117,1 108,2 

Разград 19,7 21,8 41,5 111,1 112,9 

Исперих 22,2 23,6 45,9 106,2 95,6 

Кубрат 20,0 29,2 49,1 146,1 124,8 

Завет 22,7 23,5 46,2 103,4 98,4 

Лозница 21,6 24,0 45,6 110,9 91,9 

Самуил 20,4 25,7 46,1 125,8 98,1 

Цар Калоян 20,5 31,3 51,8 153,0 132,6 

2011 

Общо за областта 20,1 26,4 46,5 131,0 126,4 

Разград 19,7 25,4 45,2 128,9 134,2 

Исперих 21,8 24,7 46,5 113,4 108,2 

Кубрат 19,4 32,1 51,4 165,5 153,7 

Завет 20,7 24,7 45,4 119,7 115,6 

Лозница 20,7 23,6 44,3 114,0 102,5 

Самуил 19,3 26,6 45,9 137,6 119,3 

Цар Калоян 18,3 30,5 48,8 166,3 137,2 

Източник:НСИ 
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Население под, във и над трудоспособна възраст 

Тенденцията на застаряване на населението води до промени в неговата основна 

възрастова структура – разпределението на населението под, във и над трудоспособна 

възраст. Към 2011 г. 62,2 % от населението в Област Разград, или 77 856 души, са в 

трудоспособна възраст. 53,0 % (41 273) от тях са мъже, а останалите 47,0 % (36 583) – 

жени. 64,4 % от населението в градовете на областта е в трудоспособна възраст, а в 

селата – 60,2 %. 

Населението под трудоспособна възраст е 18 710 души (14,9 %), а над трудоспособна 

възраст – 28 624 души (22,9 %). С най-висок относителен дял на населението в 

трудоспособна възраст е Община Лозница (63,4 %), следвана от Община Разград (63,2 

%). С най-нисък дял на населението в трудоспособна възраст са общините Кубрат (59,5 

%) и Цар Калоян (60,2 %). 

 

Табл. Население под, във и над трудоспособна възраст в Област Разград 2007-20011 

година 

Година 
Под 

трудоспособна 

възраст 

В 

трудоспособна 

възраст 

Над 

трудоспособна 

възраст 

2007 22017 85468 28577 

2008 21415 84739 28331 

2009 20 762 83 933 28 045 

2010 20059 82006 28173 

2011 18710 77856 28624 

Разлика 2007-2011г. -3307 -7612 47 

Разлика 2010-2011г. -1349 -4150 451 

Източник:НСИ 

 

В сравнение с началото на наблюдавания период – 2007 г., населението под 

трудоспособна възраст в Област Разград към 2011 г. е с 3 307 души по-малко, а в 

трудоспособна възраст – с 7612. През 2010 г. лицата от първата група (под 

трудоспособна) са били с 1 349 повече, отколкото през 2011 г., а тези от втората (в 

трудоспособна) – с 4 150. Единствено лицата над трудоспособна възраст са увеличили 
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своя брой – за 2007 г. спрямо 2011 г. – с 47, а през 2011 г. спрямо 2010 г. – с 451 души. 

Тези промени се обясняват с демографските процеси, протичащи в областта. 

Прегледът по общини показва, че през целия наблюдаван период, с най-висок 

относителен дял на населението в трудоспособна възраст, са общините Разград и 

Лозница, съответно с най-нисък – Кубрат и Цар Калоян. 

Задълбоченият прочит на данните регистрира намаление на трудоспособното население 

в Община Разград през 2011 г. в сравнение с 2007 г. – с два пункта (от 65,1 % на 63,2 

%). Важно е да се отбележи, че в Община Лозница се наблюдава увеличение в дела на 

трудоспособните, в сравнение с началото на изследвания времеви период с 1,4 пункта – 

62,0 % през 2007 г. на 63,4 % през 2011 г. В сравнение с 2010 г., намалението и в двете 

общини е незначително. 

Въпреки че Цар Калоян е сред общините с най-нисък дял на население в трудоспособна 

възраст за петте наблюдавани години, последното се увеличава – от  58,0 % през 2007 

г., на 60,2 % през 2011 г. 

 

Табл. Население под, във и над трудоспособна възраст в Област Разград и по общини 

през 2007 г. 

Област 

Община 

Общо 

(брой) 

В трудоспособна 

възраст 

(брой) 

Относителен дял на 

населението в 

трудоспособна възраст 

(%) 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Обл.Разград 136 062 66 164 69 898 85468 44609 40859 62,8 67,4 58,5 

Разград 55689 26586 29103 36258 18394 17864 65,1 69,2 61,4 

Исперих 23601 11641 11960 14588 7667 6921 61,8 65,9 57,9 

Кубрат 20795 10202 10593 12648 6751 5897 60,8 66,2 55,7 

Завет 11665 5767 5898 7182 3822 3360 61,6 66,3 57,0 

Лозница 10045 4983 5062 6232 3364 2868 62,0 67,5 56,7 

Самуил 7740 3825 3915 4774 2558 2216 61,7 66,9 56,6 

Цар Калоян 6527 3160 3367 3786 2053 1733 58,0 65,0 51,5 

 Източник:НСИ 
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Табл. Население под, във и над трудоспособна възраст в Област Разград и по общини 

през 2010 г. 

Област 

Община 

Общо 

(брой) 

В трудоспособна 

възраст 

(брой) 

Относителен дял на 

населението в 

трудоспособна възраст 

(%) 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Обл.Разград 130238 63107 67131 82006 42503 39503 63,0 67,4 58,8 

Разград 53918 25681 28237 34928 17643 17285 64,8 68,7 61,2 

Исперих 22418 11082 11336 14041 7397 6644 62,6 66,7 58,6 

Кубрат 19716 9561 10155 11960 6299 5661 60,7 65,9 55,7 

Завет 11110 5452 5658 6884 3635 3249 62,0 66,7 57,4 

Лозница 9535 4735 4800 5985 3174 2811 62,8 67,0 58,6 

Самуил 7339 3615 3724 4563 2425 2138 62,2 67,1 57,4 

Цар Калоян 6202 2981 3221 3645 1930 1715 58,8 64,7 53,2 

 Източник:НСИ 

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60-64  г.). Към 2011 г. общо за страната това отношение е 70. За Област 

Разград то е по-благоприятно – 84, т.е. за всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна 

възраст, се заместват от 84 млади хора – влизащи в трудоспособна възраст . 
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Табл. Население под, във и над трудоспособна възраст в Област Разград и по общини (брой) 

Година 
Област 

Община 

Общо 
Под трудоспособна 

възраст 
В трудоспособна възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

2007 

Обл.Разград 136 062 66 164 69 898 22017 11357 10660 85468 44609 40859 28577 10198 18379 

Разград 55689 26586 29103 8553 4376 4177 36258 18394 17864 10878 3816 7062 

Исперих 23601 11641 11960 4193 2225 1968 14588 7667 6921 4820 1749 3071 

Кубрат 20795 10202 10593 3125 1610 1515 12648 6751 5897 5022 1841 3181 

Завет 11665 5767 5898 2129 1106 1023 7182 3822 3360 2354 839 1515 

Лозница 10045 4983 5062 1737 887 850 6232 3364 2868 2076 732 1344 

Самуил 7740 3825 3915 1259 642 617 4774 2558 2216 1707 625 1082 

Цар Калоян 6527 3160 3367 1021 511 510 3786 2053 1733 1720 596 1124 

2008 

Обл.Разград 134485 65347 69138 21415 11049 10366 84739 44037 40702 28331 10261 18070 

Разград 55305 26392 28913 8376 4305 4071 36059 18216 17843 10870 3871 6999 

Исперих 23261 11502 11759 4060 2150 1910 14427 7578 6849 4774 1774 3000 

Кубрат 20487 10003 10484 3050 1544 1506 12472 6628 5844 4965 1831 3134 

Завет 11537 5699 5838 2053 1066 987 7152 3787 3365 2332 846 1486 

Лозница 9883 4905 4978 1676 873 803 6144 3280 2864 2063 752 1311 

Самуил 7600 3758 3842 1209 614 595 4729 2538 2191 1662 606 1056 

Цар Калоян 6412 3088 3324 991 497 494 3756 2010 1746 1665 581 1084 

2009 

Обл.Разград 132 740 64 399 68 341 20 762 10 758 10 004 83 933 43 405 40 528 28 045 10 236 17 809 

Разград 54 720 26 090 28 630 8 196 4 225 3 971 35 706 17 970 17 736 10 818 3 895 6 923 

Исперих 22 916 11 332 11 584 3 900 2 056 1 844 14 310 7 518 6 792 4 706 1 758 2 948 

Кубрат 20 198 9 818 10 380 2 962 1 513 1 449 12 333 6 503 5 830 4 903 1 802 3 101 

Завет 11 338 5 586 5 752 1 934 1 020 914 7 085 3 725 3 360 2 319 841 1 478 

Лозница 9 732 4 833 4 899 1 623 851 772 6 101 3 234 2 867 2 008 748 1 260 

Самуил 7 522 3 713 3 809 1 180 611 569 4 689 2 487 2 202 1 653 615 1 038 

Цар Калоян 6 314 3 027 3 287 967 482 485 3 709 1 968 1 741 1 638 577 1 061 

2010 

Обл.Разград 130238 63107 67131 20059 10365 9694 82006 42503 39503 28173 10239 17934 

Разград 53918 25681 28237 8042 4115 3927 34928 17643 17285 10948 3923 7025 

Исперих 22418 11082 11336 3689 1956 1733 14041 7397 6644 4688 1729 2959 

Кубрат 19716 9561 10155 2875 1462 1413 11960 6299 5661 4881 1800 3081 

Завет 11110 5452 5658 1878 981 897 6884 3635 3249 2348 836 1512 

Лозница 9535 4735 4800 1542 812 730 5985 3174 2811 2008 749 1259 

Самуил 7339 3615 3724 1123 583 540 4563 2425 2138 1653 607 1046 

Цар Калоян 6202 2981 3221 910 456 454 3645 1930 1715 1647 595 1052 

2011 

Обл.Разград 125190 61360 63830 18710 9656 9054 77856 41273 36583 28624 10431 18193 

Разград 51095 24638 26457 7468 3813 3655 32275 16733 15542 11352 4092 7260 

Исперих 22692 11286 11406 3699 1942 1757 14136 7555 6581 4857 1789 3068 

Кубрат 18355 9016 9339 2536 1314 1222 10917 5897 5020 4902 1805 3097 

Завет 10586 5236 5350 1673 864 809 6582 3551 3031 2331 821 1510 

Лозница 9265 4613 4652 1470 746 724 5873 3163 2710 1922 704 1218 

Самуил 7005 3539 3466 1031 556 475 4346 2364 1982 1628 619 1009 

Цар Калоян 6192 3032 3160 833 421 412 3727 2010 1717 1632 601 1031 

Източник:НСИ 

 

Семейно положение 

В периода 2007-2011 г. са настъпили изменения в структурата на населението на 

Област Разград по семейно положение, които най-общо се изразяват в намаляване на 
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дела на женените/омъжените, за сметка на увеличаване на дела на 

неженените/неомъжените, разведените и овдовелите лица. 

Към 2011 г. от всички преброени лица в областта, 45 960 (36,7 %) са 

неженени/неомъжени, 59 257 (47,3 %) са женени/омъжени, 13 720 (11,0 %) са овдовели 

и 6 253 (5,0 %) са разведени. 

Няма разлика в дяловете на неженените/неомъжените лица и на лицата със сключен 

юридически брак по местоживеене. Сред населението в селата, делът на овдовелите 

(11,9 %) е по-голям от съответния дял в градовете (9,9 %). 

Живеещите в селата значително по-рядко се развеждат отколкото живеещите в 

градовете. Относителният дял на разведените в селата (3,8 %) е 1,7 пъти по-малък от 

този в градовете (6,3 %). 

Най-висок е делът на неженените/неомъжените в Община Лозница – 41,9 %, а най-

нисък е в Община Цар Калоян – 32,2 %. Цар Калоян е общината с най-висок дял на 

лицата със сключен юридически брак (52,2 %), а в Община Лозница този дял е най-

нисък (44,7 %). Делът на овдовелите в областта е между 10,2 % в Община Разград и 

13,0 % в Община Кубрат.  
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Най-висок е делът на разведените, живеещи в Община Разград (6,4 %), а най-нисък – на 

разведените, живеещи в Община Лозница (2,9 %). 

Фиг. Структура на населението по юридическо семейно положение към 1.02.2011 г. 

общо за страната, Област Разград и по общини ( %)  

 

Източник:НСИ 

През последните пет години се увеличава броят на фактическите семейни двойки без 

сключен юридически брак. Към 2011 г. 9 288 души в областта живеят в съжителство без 

брак, като техният относителен дял е 7,4 % и е близък до средния за страната (7,9 %).  

Броят на фактическите бракове в областта е 4 644. От тях 42,4 % са сред градското 

население и 57,6 % – сред населението в селата, за разлика от по-голямата част от 

областите, където това съотношение е в полза на градовете. Според юридическото им 

семейно положение 73,0 % от живеещите в съжителство без брак лица, са 

неженени/неомъжени, близо 16,0 % са разведени, 6,3 % – женени/омъжени, и 4,7 % – 

овдовели. 

Младите хора все повече предпочитат съвместното съжителство, без да сключват 

граждански брак. От всички съжителства без брак, 61,9 % са сред младите възрастови 
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групи от 20 до 39 години. С увеличаване на възрастта, този дял намалява, като сред 

лицата над 50-годишна възраст той е 16,3 %. Най-висок е относителният дял на 

живеещите в съжителство без брак в Община Лозница (9,3 %). По-нисък от средния за 

областта е този дял в общините Разград (7,2 %) и Самуил (6,6 %), а най-нисък е в 

Община Цар Калоян (3,3 %). 

 

Образователна структура 

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително 

се подобрява през 2011 г. в сравнение с предходните години, следвайки ясно изразената 

тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и средно образование, 

при същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-ниско образование. 

Въпреки това, в регионален аспект, най-образовани са жителите на Област София 

(столица), където всеки трети (36,8 %) е с висше образование, което е и почти два пъти 

по-високо от средния дял за страната. Следват областите Варна и Пловдив, където 

относителният дял на висшистите е съответно 23,7 и 19,4 %. С най-неблагоприятна 

образователна структура по отношение на дела на лицата с висше образование са 

областите Кърджали (10,3 %), Търговище (11,5 %) и Разград (11,6 %). 

Към 2011 г. броят на лицата с висше образование в Област Разград е 13 611 души, или 

всеки девети (11,6 %) е висшист, a лицата, завършили средно образование, са 41 215 

(35,1 %). Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 19,9 %. 

За първи път при настоящото преброяване е включена категорията „лица, никога 

непосещавали училище”. Броят на тези лица е 1796 или 1,5 % от населението на 7 и 

повече навършени години. Тревожен е фактът, че те никога не са били включвани в 

образователната система.  

Значителни са различията в образователната структура по местоживеене – около две 

трети от жителите на градовете (65,1 %) са със завършено най-малко средно 

образование, докато за жителите на селата този относителен дял е над два пъти по 

нисък – 30,1 %. 
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Табл. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование 

към 01.02.2011 година в Област Разград, общини и местоживеене (брой) 

Област 

Община 

Местоживеене 

Общо Висше Средно Основно Начално 

Незавър

шено 

начално 

Никога 

не 

посещава

ли 

училище 

Дете 

ОБЛ.РАЗГРАД 117381 13611 41215 39213 14337 7003 1796 206 

В градовете 55607 11385 24835 12456 3843 2577 422 89 

В селата 61774 2226 16380 26757 10494 4426 1374 117 

РАЗГРАД 47854 8791 20789 12126 3391 2293 376 88 

В градовете 31739 7990 15447 5470 1434 1221 128 49 

В селата 16115 801 5342 6656 1957 1072 248 39 

ИСПЕРИХ 21158 1838 6353 7682 3413 1449 391 32 

В градовете 8380 1463 3481 2054 808 465 97 12 

В селата 12778 375 2872 5628 2605 984 294 20 

КУБРАТ 17280 1462 5131 6567 2487 1217 389 27 

В градовете 6932 1162 2704 1939 659 375 79 14 

В селата 10348 300 2427 4628 1828 842 310 13 

ЗАВЕТ 9961 495 2665 4065 1742 762 213 19 

В градовете 2893 261 988 982 363 222 72 5 

В селата 7068 234 1677 3083 1379 540 141 14 

ЛОЗНИЦА 8680 417 2870 3390 1323 518 147 15 

В градовете 2094 216 1011 580 174 99 12 .. 

В селата 6586 201 1859 2810 1149 419 135 13 

САМУИЛ 6592 238 1629 2853 1187 460 212 13 

В градовете - - - - - - - - 

В селата 6592 238 1629 2853 1187 460 212 13 

ЦАР 

КАЛОЯН 

5856 370 1778 2530 794 304 68 12 

В градовете 3569 293 1204 1431 405 195 34 7 

В селата 2287 77 574 1099 389 109 34 5 

Източник:НСИ 
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Към 2011 г. най-образовани са жителите на Община Разград, където всеки пети (18,4 %) 

е с висше образование, следвана от общините Исперих (8,7 %) и Кубрат (8,5 %). С най-

неблагоприятна образователна структура по отношение на дела на лицата с висше 

образование, са общините Самуил (3,6 %), Лозница (4,8 %) и Завет (5,0 %). 

 

1.1. Репродуктивен модел 

Смятаният за норма от групата на домакинствата в Област Разград семеен модел 

съответства на традиционното за България семейство с две деца. Нито възможността 

едно семейство изобщо да няма деца, нито пък да има повече от три, са приемливи 

варианти за разбиранията на респондентите. Най-голяма част от тях (74 %) посочват 

две деца като подходящия брой за съвременното българско семейство. Всеки десети 

отговорил, посочва три деца (13 %). С приблизително същата честота (9 %) е 

отговаряно, че едно дете е добър вариант.  

Домакинствата в Община Разград заявяват малко по-слаби предпочитания (69 %) към 

семейството с две деца и малко по-силни към модела с три деца (14 %), също и с едно 

(11 %), но е очевидно, че и според тях „добрият” модел на семейство е с две деца. 

Подобни са нагласите и на лицата от Община Завет. 

Запитаните от общините Самуил и Цар Калоян са съвсем категорични – съответно 82 % 

и 80 % са за модела с две деца.  
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Данните за домакинствата от общините Исперих и Кубрат се доближават до общите 

стойности. Все пак е важно е да се отбележи, че в Община Кубрат е най-силно 

подкрепен модел на семейство с едно дете (14 %). 

Перспективата едно семейство да е бездетно, се приема като нормална едва от 2 % от 

всички отговорили членове на домакинства. Същата подкрепа получава вариантът на 

семейство с 4 деца (2 %). Последният модел получава пет пъти по-висока подкрепа в 

Община Лозница (11 %). 

 

 

 По ваше мнение, колко деца трябва да има съвременното 

българско семейство? 

Нито едно Едно Две Три Четири 

ОБЩО 2 % 9 % 74 % 13 % 2 % 

Община Завет 0 % 7 % 71 % 18 % 4 % 

Община Исперих 4 % 7 % 77 % 8 % 3 % 

Община Кубрат 2 % 14 % 76 % 8 % 0 % 

Община Лозница 2 % 3 % 75 % 8 % 11 % 

Община Разград 2 % 11 % 69 % 17 % 1 % 

Община Самуил 0 % 3 % 82 % 14 % 0 % 

Община Цар Калоян 5 % 6 % 80 % 8 % 0 % 

 

Желаният от респондентите брой деца леко се разминава с идеалната им представа за 

съвременното българско семейство. Въпреки че и най-желан, както и смятаният за 

подобаващ брой деца е две (73 %), делът на посочилите този отговор намалява, за 

сметка на нарастването на броя на искащите едно дете (12 %). Съвсем същата 

зависимост се наблюдава и в данните по общини. Изключение от общата картина се 

наблюдава само в общините Самуил и Цар Калоян, където желаещите две деца са с 14 

пункта повече от средното за областта – съответно по 87 %. Може да се заключи, че 

представата на респондентите за това какво би трябвало да представлява съвременното 

българско семейство и визията им за тяхното собствено се разминават, и вероятно се 

обуславят от различни фактори. 
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Също както и в случая на желаещите две деца, и респондентите, които искат три, също 

намаляват – 8 % посочват този отговор.  

 

 Колко деца желаете общо да имате през живота си? 

Нито 

едно 

Едно Две Три Четири Без 

отговор 

ОБЩО 2 % 12 % 73 % 8 % 3 % 0 % 

Община Завет 0 % 13 % 65 % 18 % 4 % 0 % 

Община Исперих 7 % 12 % 71 % 4 % 6 % 0 % 

Община Кубрат 6 % 14 % 72 % 7 % 1 % 0 % 

Община Лозница 0 % 11 % 75 % 9 % 5 % 0 % 

Община Разград 0 % 15 % 71 % 10 % 3 % 0 % 

Община Самуил 4 % 3 % 87 % 6 % 0 % 0 % 

Община Цар Калоян 0 % 6 % 87 % 0 % 0 % 7 % 
 

Сред попадналите в изследването лица, над две пети (42 %) заяват, че децата им са над 

18 години, а други 25 на сто – все още нямат такива. Този факт се обяснява с 

възрастовата структура на населението в областта.  
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Запитани за бъдещото местоживеене на собствените им деца, 8 % от групата на 

домакинствата изказват предпочитание децата им да останат да живеят в същата 

община, където живеят те самите. 12 на сто смятат, че би било по-добре децата им да се 

преместят другаде в България, а други 11 % смятат, че някъде в чужбина за децата им 

ще е най-добре. Отговорите в различните общини, следват резултатите сред всички, с 

известни отклонения. Изключение прави Община Лозница, където нагласите децата да 

се преместят другата в България или чужбина, са близо два пъти по-високи от 

регистрираните средни за областта. 

 

След като навършат 18 години, къде би било най-добре за децата Ви да живеят? 

 

ОБЩО 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Без отговор 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 6 % 0 % 

Да останат да 

живеят на 

територията на 

общината 

8 % 3 % 9 % 12 % 0 % 11 % 6 % 9 % 

Да се преместят 

другаде в 

България 

12 % 11 % 5 % 10 % 20 % 12 % 31 % 12 % 

Да се преместят в 

чужбина 
11 % 3 % 8 % 12 % 20 % 10 % 12 % 24 % 

Децата ми са над 

18 години 
42 % 43 % 53 % 39 % 50 % 39 % 31 % 31 % 

Все още нямам 

деца 
25 % 39 % 26 % 27 % 10 % 27 % 13 % 24 % 

 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 

73 

Визията на домакинствата за това къде за децата им е най-добре да учат, е близка до 

тези за местоживеенето. При отговорите на всички респонденти, 4 % смятат, че децата 

им е добре да учат в общината, в която живеят и/или учат и сега. 18 % виждат по-добър 

вариант за развитие някъде из страната. 8 % смятат чужбина за по-привлекателна. 

 

След като навършат 18 години, къде би било най-добре за децата Ви да продължат 

образованието си? 

  

ОБЩО 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Без отговор 2 % 4 % 0 % 1 % 0 % 1 % 21 % 0 % 

Да останат да учат 

на територията на 

общината 

4 % 0 % 8 % 2 % 0 % 2 % 9 % 13 % 

Да отидат да учат 

другаде в 

България 

18 % 14 % 9 % 19 % 23 % 20 % 21 % 21 % 

Да отидат да учат 

в чужбина 
8 % 0 % 4 % 11 % 17 % 10 % 4 % 11 % 

Децата ми са над 

18 години 
42 % 43 % 53 % 39 % 50 % 39 % 31 % 31 % 

Все още нямам 

деца 
25 % 39 % 26 % 27 % 10 % 27 % 13 % 24 % 

 

Според представителите на домакинствата от Област Разград, децата са 

задължителна част от съвременното българско семейство, но не повече от три – 

вариантът на семейство с 4 или повече деца изглежда за респондентите извън 

нормата. Най-желан е двудетният модел. 

Представата на респондентите за „нормалното” обаче, се разминава с желания 

брой деца. Увеличава се делът на желаещите едно дете, а този на желаещите три и 

две деца намалява.  

Според респондентите, за децата им би било най-добре да учат и живеят извън 

общината – по-често другаде в България, отколкото в чужбина. 
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2. Заетост, икономическа активност и безработица 

 

Работна сила и коефициент на икономическа активност. 

Работната сила (текущото икономически активно население) в Област Разград запазва 

сравнително стабилни показатели през изследвания период (2007-2011 г.), като се 

формира средно от 54,6 хиляди души. Съответно коефициентът на икономическа 

активност също запазва високи стойности – около 60 %. Коефициентът на заетост 

регистрира леко покачване през 2008 г. (с близо 4 пункта повече в сравнение с 2007 г.), 

но постепенно слабо намалява, за да стигне през 2010 г. равнището си от 2007 г. (46 %). 

През 2011 г. отново се регистрира покачване (49 %).  Коефициентът на безработица в 

областта през 2010 г. (23 %) намалява с два пункта през 2011 г. (21 %). Рязък спад при 

този коефициент се наблюдава през 2008 г. (15 %), след което се очертава тенденция да 

нараства с 3-4 пункта годишно, която е прекратена от намаляването през 2011 г. 

Въпреки вътрешната положителна тенденция, коефициентът на безработица за Област 

Разград си остава трайно висок спрямо средния и за страната, и за Северния централен 

район. Това налага насочване на усилия в областта на включването на работната сила в 

пазара на труда.  

Област РАЗГРАД - Работна сила и 

коефициент на икономическа 

активност 

2007 2008 2009 2010 2011 

Средно 

за 

периода 
Работна сила - в хиляди       

Всичко  56,0 54,9 55,2 53,5 53,5 54,6 

Заети 42,8 46,7 45,2 41,5 42,5 43,7 

Безработни 13,3  8,2 9,9 12,1 11,0 10,9 

Лица извън работната сила - хиляди 37,0 39,0 37,5 35,8 33,4 36,5 

Коефициент на икономическа активност - % 60,2 % 58,5 % 59,5 % 59,9 % 61,6 %  

Коефициент на заетост ( %) 46,0 % 49,7 % 48,8 % 46,4 % 48,9 %  

Коефициент на безработица ( %) 23,7 % 15,0 % 18,0 % 22,6 % 20,6 %  

Коефициент на безработица средно за 

страната ( %) 
6,9% 5,6% 6,8% 10,2% 11,3%  

Коефициент на безработица  - Северен 

централен регион 
10,7% 8,5% 8,4% 11,5% 13,0%  
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Работната сила на територията на Област Разград е слабо доминирана от мъжете – през 

всички години на изследвания период те варират между 55-57 % от общата работна 

сила, което е малко по-високо от средното за страната. Приблизително същата е 

структурата по пол на безработните. Днес в Област Разград те са 11 000 души, с 2300 

по-малко от 2007 г., когато са били 13,3 хил.  

Коефициентът на икономическа активност на населението 15-64 г. обаче показва, че 

стойностите в Област Разград са по-ниски от средното за страната. Това е предизвикано 

най-вече от по-ниската заетост сред икономически активните жени в областта. Докато 

коефициентът на заетост сред мъжете достига равнището на националния за 2011 г. (70 

%), то този сред жените остава с 8 пункта по-малко от средното за страната. 

Коефициентът на безработица през 2011 (21 %) е по-нисък от равнищата през 2007 г. 

(24 %), особено сред мъжете (2011 г. – 20%).
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Население на 15 - 64 

навършени години по 

икономическа активност в 

Област Разград за периода 

2007-2011 година
1
 

 

Работн

а сила 

- 

хиляд

и 

Заети – 

хиляди (в % 

дял 

мъже/жени) 

Безработни – 

хиляди (в % дял 

мъже/жени) 

Лица извън 

работната 

сила – 

хиляди (в % 

дял 

мъже/жени) 

Коефицие

нт на 

икономиче

ска 

активност 

- % - Обл. 

Разград/С

траната 

Коефицие

нт на 

заетост - 

% 

Коефицие

нт на 

безработи

ца - % 

2007 Общо 56,0 42,7 13,3 37,0 60,2/66,3 46,0 23,7 

Мъже 30,9 23,6 (55,3%) 7,3 (54,9%) 15,2 (41,1%) 67,1/70,6 51,2 23,6 

Жени 25,1 19,1 (44,7%) 6,0 (45,1%) 21,8 (58,9%) 53,6/62,1 40,8 23,8 

2008 Общо 54,9 46,6  8,2 39,0 58,5/67,8 49,7 15,0 

Мъже 30,4 25,8 (55,4%) 4,6  (-2,7)  (55,4%)  15,9 (40,8%) 65,7/72,5 55,8 15,0 

Жени 24,5 20,8 (44,6%) 3,7 (-2,3) (44,6%) 23,1 (59,2%) 51,4/63,1 43,7 15,1 

2009 Общо 55,2 45,2 9,9 37,5 59,5/67,2 48,8 18,0 

Мъже 30,7 25,2 (55,7%) 5,5 (+0,9) (55%) 15,0 (40%) 67,1/72,0 55,2 17,8 

Жени 24,5 20,0 (44,2%) 4,5  (+0,8) (45%) 22,5 (60%) 52,2/62,5 42,7 18,2 

2010 Общо 53,5 41,5 12,1 35,8 59,9/66,5 46,4 22,6 

Мъже 30,1 23,3 (56,1%) 6,8  (+1,3) (56,2%) 14,8 (41,3%) 67,0/70,8 51,8 22,7 

Жени 23,5 18,2 (43,9%) 5,3 (+0,8) (43,8%) 21,0 (58,7%) 52,7/62,3 40,9 22,5 

2011 Общо 53,5 42,5 11,0 33,4 61,6/66,0 48,9 20,6 

Мъже 30,0 24,1 (56,7%) 5,9 (-0,9) (53,6%) 13,1 (39,2%)  69,6/69,6 55,9 19,7 

Жени 23,5 18,4 (43,3%) 5,1 (+0,6) (46,4%) 20,3 (60,8%) 53,7/62,4 42,0 21,7 

Източник: НСИ 

                                                           
1
 Поради малкия обем на извадката, данните на ниво Област са обременени с голяма стохастична грешка. 
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Средна годишна работна заплата (СГРЗ) за областта.  

 

Средната работна заплата в Област Разград постепенно нараства през наблюдаваните 

пет години. Нарастването през 2011 г. спрямо това от 2007 г. е значително – 51 % или 

днес се получават средно 2160 лв. повече. Отчитат се три водещи позитива:  

- СГРЗ нараства с над 51 % през изследвания период. 

- С изключение на 2010 г., средната годишна работна заплата в Област Разград се 

увеличава с темпове, сходни на тези за страната. 

- Може да се предполага, че през 2012 г. нарастването на СГРЗ в областта ще се 

окаже по-високо от миналогодишното.  

Обезпокоителна е тенденцията в Област Разград да се поддържа стабилна разлика в 

стойността на СГРЗ спрямо тази в страната. Тази разлика е особено голяма през 2010 г. 

(22 %) и 2011 г. (24 %) – т.е., през 2011 г. работещите по трудово правоотношение в 

Област Разград са получавали около една четвърт по-малко от средното за страната. 

Може да се предполага обаче, че през 2012 г. данните ще се окажат по-позитивни.  

Табл.  Средна годишна работна заплата за Област Разград 

Средна годишна работна заплата  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Страната 5050 6198 7021 7700 8372 9032
2
 

Страната (Дял на нарастване спрямо 

предходната година) 

 
22,7% 13,2% 9,6% 8,7% 7,8% 

Област Разград 4202 5284 5924 6014 6362 7338
3
 

Област Разград (Дял на нарастване спрямо 

предходната година) 

 25,7 % 12,1 % 1,5 % 5,7 % 15,3% 

Разлика в % между стойността за страната и 

Област Разград 

-16,8 -14,7% -15,6% -21,9% -24,0% -18,7% 

Област Разград (Дял на нарастване през 2011 г. спрямо  

2007 г.) 
51,4 %   

Източник: НСИ 

Разпределението според различните икономически сектори и области показва, че най-

високо в Област Разград се заплаща работата в сферата на финансово посредничество 

(средно за годините, за които има налични данни: 9681,3 лв. годишно), следвани от 

държавните служби (7233 лв. на година) и работата в образователния сектор (6063,7 лв. 

                                                           
2
 Данните за последните три месеца на 2012 г. все още не са достъпни в НСИ, така че средната работна 

заплата за страната е формирана въз основа на средния процент нарастване на работната заплата през 

първите девет месеца на годината 
3
 Данните за четвъртото тримесечие на 2012 г. все още не са достъпни в НСИ, така че средната работна 

заплата за област Разград е формирана въз основа на средния процент нарастване на работната заплата 

през първите три тримесечия на годината 
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на година). Най-ниско платени са заетите в секторите на хотелиерството и 

ресторантьорството (3209,7 лв. на година) и търговия, ремонт на автомобили, лични 

вещи и стоки за домакинството (3581,7 лв. на година).  

 

Табл. Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

икономически дейности и област 

Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по 

икономически дейности и Област (Лева) 

област РАЗГРАД  

Икономически дейности 2007 2008 2009 2010 Средно 

на 

година 

Общо 4202 5172 5721 6071 5622 

финансово посредничество 8670 10200 9852 10174 10075 

държавно управление; задължително 

обществено осигуряване 

6013 7212 7609 8474 7765 

Образование 4687 6245 6763 7259 6756 

операции с недвижими имоти и бизнес услуги 3230 4131 4934 6519 5195 

здравеопазване и социални дейности 5008 5529 6435 6518 6161 

преработваща промишленост 4416 5514 5936 6472 5974 

професионални дейности и научни изследвания ..
4
 .. 5087 6234 5661 

дейности, свързани с води; управление на 

отпадъци и възстановяване 

.. .. 6667 6219 6443 

селско, ловно, горско и рибно стопанство 4002 5100 5568 5877 5515 

строителство 4183 5371 6083 5685 5713 

транспорт, складиране и съобщения 3959 4765 5293 5243 5100 

култура, спорт и развлечения   5185 4760 4973 

търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 

стоки за домакинствата 

2845 3358 4280 4542 4060 

други дейности, обслужващи обществото и 

личността 

2914 3724 4181 4489 4131 

добивна промишленост 3567 3784 3855 3850 3830 

хотели и ресторанти 2667 3303 3354 3659 3439 

административни и спомагателни дейности   3363 3503 3433 

производство и разпределение на 

електроенергия, газ и вода 

5985 6275 .. .. 6275 

 

 

Равнище на заетост, в т.ч. мъже и жени във възрастова група 50-64 г. и хора в 

неравностойно положение 

 

Общо при наетите лица по трудово или служебно правоотношение се регистрира 

постепенно намаляване на контингента работещи.  Въпреки липсата на данни за 2009 г. 

и 2011 г., от наличната информация се установява, че през 2010 г. има 14 % намаляване 

                                                           
4
 данните са конфиденциални 
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на броя на общо наетите спрямо 2007 г. и 2008 г. В редица икономически дейности се 

регистрира значително намаление, най-силно в сферата „други дейности, обслужващи 

обществото и личността”, където намалението на персонал достига дял от 86 %. 

Секторите на преработваща промишленост, строителството, държавното управление и 

търговията губят между 19 и 21 % персонал.   

 

Наети лица по трудово или служебно правоотношение по икономикически дейности и 

област (Среден годишен брой) 

Област Разград 

Икономически дейности 2007 2008 2009 2010 

общо 30 444 30410   26239 

други дейности, обслужващи обществото и 

личността 

1 708 338   233 (-86 %) 

селско, ловно, горско и рибно стопанство 2 384 2584   2543 (+7 %) 

добивна промишленост 65 49   69 

преработваща промишленост 8 397 8238   6662 (-21 %) 

производство и разпределение на 

електроенергия, газ и вода 

574     .. 

дейности, свързани с води; управление на 

отпадъци и възстановяване 

      650 

строителство 1 990 2206   1577 (-21 %) 

търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 

стоки за домакинствата 

4 580 4303   3719 (-19 %) 

хотели и ресторанти 726 718   654 (-10 %) 

информационни и далекосъобщителни услуги       80 

транспорт, складиране и съобщения 1 373 1281   1252 (-9 %) 

финансово посредничество 188 220   250 (+33 %) 

операции с недвижими имоти и бизнес услуги 702      

професионални дейности и научни изследвания       258 

административни и спомагателни дейности       873 

държавно управление; задължително 

обществено осигуряване 

2 306 2251   1841 (-20 %) 

образование 3 519 3276   3049 (13 %) 

здравеопазване и социални дейности 1932 2069   1916  (-2 %) 

култура, спорт и развлечения       403 

 

През последните две години най-ниско участие в пазара на труда се регистрира за 

възрастовата група 55-64 г., като коефициентът на заетост в тази група рязко нараства 

през 2011 г. (от 26 % през 2010 г. до 38 % през 2011 г.). Нарастване, макар и не толкова 

голямо, се наблюдава също и в групата 45-54 (от 58 % на 64 %). В групата на 35-44 
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годишните се регистрира лек спад от 3 пункта на коефициента на заетост (от 71 % на 68 

%), а при по-младите (25-34 г.) запазва същите равнища. Леко намаляване на 

коефициента на заетост (3 пункта) се забелязва и сред 15-24 годишните, но данните в 

тази група не претендират за пълна точност, поради малкия обем на извадката. Тези 

резултати показват, че в последните две години, по-възрастните се адаптират по-

успешно към условията на пазара на труда в Област Разград. 

 

Заети лица - хиляди 

 Общо 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 

2010 41,5 (3.2)5 8,6 14,2 11,2 4,2 

2011 42,5 (2.5) 7,5 13,7 12,2 6,4 

Коефициент на заетост - % 

2010 46,4 (18.2) 53,5 71,2 57,7 25,8 

2011 48,9 (15.2) 53,5 67,9 64,1 38,2 

 

По степен на образование, заетите в Област Разград се разпределят за изследвания 

период както следва: между 18 % и 20 % висшисти, 56 % със средно образование и 24-

26 % с основно и по-ниско образование. През различните години, за които са налични 

данни към момента, между 77 % и 82 % от заетите със средно образование, имат 

професионално образование.  

 

Заети лица по степен на образование по област (хиляди и %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Общо 43 47,1   41,8  

По степен на образование          

Висше 8,3 (19,3 %) 9,3 (19,7 %)   7,6 (18,2 %)  

Средно 

Общо 24,2 (56,3 %) 26,3 (55,8 %)   23,3 (55,7 %)  

В т.ч.: професионално 18,6 (76,9 %)  20,9 (79,5 %)   19 (81,5 %)  

Основно и по-ниско 10,5 (24,4 %) 11,5 (24,4 %)   10,9 (26,1)   

 

 

                                                           
5
 Поради малкия обем на извадката, данните, оградени в скоби, не са достатъчно точни.  
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Равнище на безработица в областта и по общини 

Средното равнище на безработица в Област Разград в периода 2007-2010 г. е 12,2 %. 

Лек спад се наблюдава през 2008 г., докато през 2010 г. равнището вече е с 1,7 пункта 

над средното – 13,9 %.  Най-сериозна е ситуацията в Община Самуил, където за 

периода 2007-2010 г. се регистрира средно равнище на безработица от 26 %. В Самуил 

се регистрира и най-голяма положителна разлика между  2007 и 2010 г., но при много 

високо равнище на безработица.  

Като областен център, Община Разград запазва най-ниското равнище на безработица 

през целия наблюдаван период.  

 

Средно равнище на безработицата за периода 

2007-2010 по общини 
 % 

Разлика 

между 

2007 и 

2010 ( %) 

Област Разград 12,7 1,5 

Община Разград 7,5 2,4 

Община Исперих 16,6 3,3 

Община Кубрат 13,2 -0,2 

Община Завет 10,2 0,8 

Община Лозница 16,8 0,1 

Община Самуил 25,7 -3,1 

Община Цар Калоян 12,8 2,9 

 

 

Процент на безработните лица, участващи в активни мерки и програми на пазара 

на труда 

Данните за дела на безработните, участващи в активни мерки и програми на пазара на 

труда, варират в различните общини и години. Стабилна е тенденцията в Бюро по труда 

Исперих (отговарящо и за Самуил), според която на практика в активните мерки и 

програми на пазара на труда участват само безработни граждани. В Община Разград 

през 2007 г. делът на безработните е 34 %, нараства на 48 % през 2008 г., и спада на 20 

% през 2009 г. и на 13 % През 2010 г. се регистрира най-ниската стойност за периода – 

13 %. В Лозница тенденцията е подобна – най-висока стойност през 2008 г. (46 %), и 

най-ниска – през 2010 г. (13 %). В Цар Калоян ситуацията е по-специфична – делът на 

безработните в първите две години от периода е 58-59 %, спада на 27 % през 2009 г. и 

на 16 % през 2010 г.  



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 

82 

Вероятно разликите се дължат на различните програми и мерки на пазара на труда, 

както и на различния дял попаднали в тях.  

 

Табл. Процент на безработни лица, участващи в активни мерки и програми на пазара 

на труда за периода 2007-2011г. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград 33,5 47,8 20,0 13,0 н.и. 

Община Исперих
6
 99,0 99,0 99,0 99,0 н.и. 

Община Кубрат
7
 99 116 29 0 0 

Община Завет
8
 59 54 11 0 0 

Община Лозница 29,6 46,0 39,4 12,6 н.и. 

Община Самуил      

Община Цар Калоян 58,0 58,7 26,8 16,1 н.и. 

Източник: Териториални бюра по труда 

 

Общ доход на домакинства и на лице – общо за областта и по източници. 

Като цяло, общият доход на домакинствата в Област Разград е по-нисък от този за 

страната през периода 2007-2011 г. Средният общ доход за страната през изследвания 

период е 8780 лв., а в Област Разград – 7700 – с 1080 лв. разлика. Най-високият общ 

доход в Област Разград е регистриран през 2009 г. – 8595 лв. средно на домакинство, 

когато е и най-малка разликата в общия доход на областта и в страната (-527 лв.).  

                                                           
6
 Данните за Община Исперих се отнасят и за Община Самуил. 

7
 Безработни лица, завършили обучение за професионална квалификация 

8
 Безработни лица, завършили обучение за професионална квалификация 
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През 2010 и 2011 г. общият доход и в Област Разград, и в страната постепенно се 

покачва, но се наблюдават и най-големите разлики между двете стойности (2010 г. – 

1470 лв., 2011 г. – 1490 лв.), което показва, че Област Разград по-трудно се съвзема от 

ефектите на икономическата криза. 

 

Общ доход средно за домакинствата 2007-2011 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Общо 

за 

периода 

Средно на 

година за 

периода 

Общо за 

страната 

8429 9297 9550 9427 9629 46332 9266,4 

Общо - 

Област 

Разград 

7921 8017 9238 7677 8045 40898 8179,6 

Общ 

доход за 

страната 

7818 8686 9122 9023 9251 43900 8780 

Общ 

доход - 

Област 

Разград 

7043  
(-775/9,9 %) 

7548  

(-1138/13,1 %) 

8595 
(-527/5,7 %) 

7553 
(-1470, 16,3 %) 

7761 
(-1490, 16,1 %) 

38500 7700 
(-1080, 12,3 %) 

 

Общият доход средно на домакинства по източници показва, че има източници на 

приходи в Област Разград, които донасят повече от средното за страната. В областта 

има по-високи доходи извън работната заплата (средно на година за периода 428,2 лв. в 

Област Разград към 303,2 лв. за страната), както и приходи, определени като „други” 

(средно на година за периода 457,6 лв. в Област Разград към 428,8 лв. за страната). 

Особено се отличава приходът от домашното стопанство, който е със средно 174,6 лв. 

на година по-висок от този за страната. Тези приходи обаче не могат да компенсират 

ниските стойности на доходите от работна заплата (средно на година за периода 3543,4 

лв. в Област Разград към 4476 лв. за страната) и предприемачество (средно на година за 

периода 277 лв. в Област Разград към 464,6 лв. за страната). 
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Структурата показва, че, както и в страната, така и в Област Разград, основните 

източници на общия доход за домакинствата са работната заплата (46 %) и пенсиите (28 

%), следвани с голяма разлика от домашното стопанство, други приходи и приходи 

извън работната заплата с по 6 % принос.  

 

 

Общият доход средно на лице, също както и при домакинствата, се покачва постепенно 

през 2007 и 2008 г., има пик през 2009 г., осезаем спад през 2010 г. и плавно покачване 

през 2012 г. През периода, общият доход средно на лице се движи средно с 24 % по 

Общ доход средно на домакинство по източници в лв. (Обл.Разград/Страната) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Структура 

за целия 

период ( 

%) 

Средно на 

година за 

периода 

(лв.) 

Общ доход - 

Област 

Разград/Страната 

7043 

/7818 

7548 

/8686 

8595 

/9122 

7553 7761  7700/8780 

Работна заплата 3009 

/3732 

2767 

/4505 

4305 

/4762 

3665 

/4592 

3971 

/4793 

46,0/51,0 3543,4/4476 

Извън работната 

заплата 

257 

/364 

706 

/346 

476 

/387 

434 

/202 

268 

/127 

5,6/3,4 428,2/303,2 

От 

предприемачество 

508/ 

428 

376/ 

441 

186/ 

434 

158/ 

430 

157/ 

590 

3,6/5,3 277/464,6 

От собственост 74/76 39/77 10/59 1/69 14/61 0,4/0,8 27,6/68,4 

Обезщетения на 

безработни 

34/24 0/17 55/50 64/57 38/65 0,5/0,5 38,2/42,6 

Пенсии 1278/ 

1724 

1838/ 

2011 

2587/ 

2519 

2526/ 

2791 

2488/ 

2789 

27,8/27,0 2143,4/2366,8 

Семейни добавки 

за деца 

49/42 145/57 103/84 79/81 66/78 1,1/0,8 88,4/68,4 

Други обезщетения 

и помощи 

239/191 302/266 141/164 117/162 88/158 2,4/2,1 177,4/188,2 

От домашното 

стопанство 

981/624 523/337 461/283 243/185 256/162 6,3/3,6 492,8/318,2 

От продажба на 

имущество 

107/126 3/88 19/12 4/37 -/10 0,4/0,6 26,6/54,6 

Други приходи 507/487 851/452 251/368 262/418 417/419 5,9/4,9 457,6/428,8 

Приходи от 

спестявания 

574/321 333/320 257/276 117/310 157/277  287,6/300,8 

Взети заеми и 

кредити 

286/275 133/276 386/142 7/88 93/82  178,8/174,8 

Върнати заеми 18/15 4/15 -/11 -/6 46/8  13,6/11 
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ниско от средното за страната. Най-малка разликата е била през 2007 г. (571 лв. или 18 

%). Това показва, че общият доход средно на лице в страната като цяло се покачва с по-

високи темпове, отколкото доходите в Област Разград.  

 

Общ доход средно за лице 2007-2011 

 2007 2008 2009 2010 2011 Общо 

за 

периода 

Средно на 

година за 

периода 

Общо за 

страната 
3347 3748 3867 3812 3937 18711 3742,2 

Общо - 

Област 

Разград 

2850 2707 3208 2664 2853 14282 2856,4 

Общ 

доход за 

страната 

3105 3502 3693 3648 3782 17730 3546 

Общ 

доход - 

Област 

Разград 

2534 
(-571, 18,3 %) 

2549 
(-953, 27,2 %) 

2985 
(-708/19,2 %) 

2621 
(-1027/28,1 %) 

2753 
(-1029/27,2 %) 

13442 
2688,4 

(-857,6/24,2 %) 

 

Както и при формирането на общия доход на домакинствата, така и при дохода средно 

на лице се установява, че в Област Разград за изследвания период доходите от 

домашното стопанство формират по-висок дял от общия доход от този за страната (6,4 

% в Област Разград към 3,6 % за страната). Доходите извън работна заплата (6 % към 3 

%), както и други, неуточнени доходи, също имат дял, по-висок от този за страната (6 % 

към 3 % и други – 6 % към 5 %).  
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Общ доход средно на лице по източници в лв. (Обл.Разград/Страната) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 
Структура за 

целия период ( %) 

Средно на 

година за 

периода (лв.) 

Общ доход - Област 

Разград/Страната 

2534 

/3105 
2549 

/3502 

2985 

/3693 

2621 

/3648 
2753 

/3782 

  

Работна заплата 1083 

/1482 
934 

/1816 

1495 

/1928 
1272 

/1857 
1409 

/1960 

46,1/51,0 1238,6/1808,6 

Извън работната заплата 92 238 165 150 95 5,5/3,4 148/122 

От предприемачество 183 127 65 55 56 3,6/5,3 97,2/187,7 

От собственост 27 13 4 0 5 0,3/0,8 9,8/27,6 

Обезщетения на 

безработни 

12 - 19 22 14 0,5/0,5 13,4/17,2 

Пенсии 460 621 898 877 882 27,8/27,0 747,6/956,8 

Семейни добавки за деца 17 49 36 28 23 1,1/0,8 30,6/27,8 

Други обезщетения и 

помощи 

86 102 49 41 31 2,3/2,1 61,8/76 

От домашното 

стопанство 

353 177 160 84 91 6,4/3,6 173/128 

От продажба на 

имущество 

38 1 6 1 - 0,3/0,6 9,2/22 

Други приходи 183 287 87 91 148 5,9/4,9 159,2/173 

Приходи от спестявания 207 113 89 41 56  101,2/121,2 

Взети заеми и кредити 103 45 134 2 29  62,6/70 

Върнати заеми 6 1 - - 16  4,6/4,4 
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Брой на малките и средните предприятие, получили финансова помощ за 

обучение/квалификация 

Получени са данни за 4 общини, които показват динамиката на получаване на 

финансова помощ за обучение или квалификация от малките и средните предприятия в 

Област Разград. Пик на получаване на такава финансова помощ се регистрира през 

2008 г. (173) и 2007 г. (139). В годините 2009 и 2010 има тенденция на спад (51 – 2009, 

31 – 2010 г.), и отново леко нарастване през 2011 г.  Безспорен лидер са СМЕ в Община 

Кубрат – по 85 през 2007 и 2008 г., 35 за 2009 г, 23 за 2010 г. и 53 за 2011 г. Община 

Завет и Община Лозница имат еднакви показатели за всички години. В Община 

Исперих и Община Самуил само през 2007 г. 8 предприятия са получили подобна 

финансова помощ.  

 

Табл. Брой на малките и средни предприятия, получили финансова помощ за 

обучение/квалификация 

Брой на малките и средни предприятия, 

получили финансова помощ за 

обучение/квалификация 

2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград - - - - - 

Община Исперих9 8     

Община Кубрат
10

 85 85 35 23 53 

Община Завет
11

 23 44 8 4 11 

Община Лозница 23 44 8 4 11 

Община Самуил      

Община Цар Калоян - - - - - 

ОБЩО за областта по години 139 173 51 31 75 

Източник: Териториални бюра по труда 

                                                           
9
 Данните от Бюро по труда – Исперих са валидни и за Община Самуил, която бюрото обслужва. 

10
 Брой на работодателите, сключили договор за ползване средства за професионална квалификация 

и/или заетост 
11

 Брой на работодателите, сключили договор за ползване средства за професионална квалификация 

и/или заетост 
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Според подадените данни, реализираните програми за обучение или квалификация са 

общо 47 в изследвания период. Те регистрират пик през 2010 г в Община Разград (35 на 

брой). През 2007 г. подобни програми или проекти има в четири общини – Разград (5), 

Исперих и Самуил (2) и Лозница (4). Няма данни за образователни или 

квалификационни програми и проекти за годините 2009 и 2011 г.  

 

Табл. Брой реализирани програми/проекти за обучение/квалификация 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград 5 4  -  35  

Община Исперих12 2 -  -  -   - 

Община Кубрат -  -  -  -   - 

Община Завет - - - - - 

Община Лозница 1 -  -  -   - 

Община Самуил           

Община Цар Калоян  -  - -  -  -  

Източник: Териториални бюра по труда 

Общо 84 лица от Област Разград са били включени в програми за ограмотяване в 

изследвания период. Те се разпределят равномерно през първите две години от периода 

(43 – 2007 г. и 41 2008 г.) между три общини. Най-висок е броят в Община Исперих – 

общо 46 лица, следвана от Община Кубрат с 29, и Община Разград с 11 лица. Няма 

данни за такива лица в периода 2009-2012 г.  

 

Табл. Брой лица включени в програми за ограмотяване за периода 2007-2011 

Брой лица включени в програми за ограмотяване за периода 

2007-2011 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград 11 0 0 0 0 

Община Исперих
13

 20 26 0 0 0 

Община Кубрат 12 15 0 0 0 

Община Завет 0 0 0 0 0 

Община Лозница 0 0 0 0 0 

Община Цар Калоян 0 0 0 0 0 

Община Самуил      

Източник: Териториални бюра по труда 

                                                           
12

 Данните от Бюро по труда – Исперих са валидни и за община Самуил, която бюрото обслужва. 
13

 Данните от Бюро по труда – Исперих са валидни и за Община Самуил, която бюрото обслужва 
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Лицата, които са били включени в заетост след преминато обучение в Област Разград 

през изследвания период са общо 1138, съсредоточени в последните три години от 

периода (2010-2012 г.). Тенденцията е възходяща – броят на лицата нараства с всяка 

изминала година, със стремглаво покачване през 2011 г. (488), когато стават с 12,5 

пъти повече от 2010 г. (36). Нарастването продължава и през 2012 г. , с още 126 души 

или 26 % повече от 2011г. Сходна тенденция се наблюдава и по общини. Инициативи за 

включване на лица в пазара на труда след курсове по професионална квалификация са 

били проведени в общо 5 общини. Лидер е Община Разград с общо 379 души. Община 

Лозница успешно конкурира областния център с 374 души. Това е сериозен успех за 

Община Лозница, като се има предвид, че тя е третата най-малка по население в 

областта, и втората по най-високо средно равнище на безработица и такива мерки там 

са наложителни. Успешно се работи и в Община Цар Калоян, където включените в 

заетост лица са 243 с тенденция да нарастват. В Община Кубрат и Община Завет са 

регистрирани съответно 121 и 21 лица за 2011 г.  

 

Табл. Включени в заетост лица след преминато обучение за професионална 

квалификация: 

Включени в заетост лица след преминато обучение за професионална 

квалификация 

Общо за 

изследвания 

период 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Община Разград    10 116 253 379 

Община Исперих       0 

Община Кубрат     121  121 

Община Завет     21  21 

Община Лозница    1 162 211 374 

Община Самуил       0 

Община Цар Калоян    25 68 150 243 

Общо за областта по години    36 488 614 1138 

Източник: Териториални бюра по труда 

Данни за работните места във възрастовата група над 50 г. и хората в неравностойно 

положение са достъпни за Община Кубрат и Община Завет. В Община Кубрат се 

установява намаляване на работните места във всички групи през проучвания период.  

Най-много са работните места на лицата на социално подпомагане, сред които се 

наблюдава рязък спад през последните две години – през 2010 г. намаляват с 21 % 

спрямо 2009 г. (от 417 на 328 работни места), а през 2011 г. спадът е цели 58 % (от 328 
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на 138 работни места). Работните места на хора с трайно намалена работоспособност 

намаляват от 13 през 2007 и 2008 до 2 през 2010 и 2011 г. Сред лицата над 50 години 

тенденцията е променлива, но отново се характеризира общо намаляване – от 25 и 31 

работни места през 2007 г. и 2008 г. – до 3 (2009), 0 (2010) и 8 за 2011 г. Тенденциите в 

Община Завет отново показват спад на работните места и сред трите групи, макар и с 

по-динамични показатели. Сред лицата на социално подпомагане през 2011 г. (59 

места) се регистрира намаляване с над две трети (68 %) спрямо 2007 г. (187 места). 

Местата за хора с трайно намалена работоспособност спадат от 6 през 2007  г. на 3 през 

2011 г., а местата за лица над 50 години – от 4 (2007) на 1 (2011). 

 

Табл. Брой работни места във възрастова група над 50 г. и хора в неравностойно 

положение 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград
14

      

Община Кубрат           

Лица с трайно намалена работоспособност 13 13 4 2 2 

Лица над 50 годишна възраст 25 31 3 0 8 

Лица на социално подпомагане 471 406 417 328 138 

Община Завет      

Лица с трайно намалена работоспособност 6 7 0 2 3 

Лица над 50 годишна възраст 4 14 5 0 1 

Лица на социално подпомагане 187 14 186 122 59 

Източник: Териториални бюра по труда 

 

                                                           
14

 БТ Разград нямат информация за тази възрастова група, тъй като в заявките не се допуска изискване за 

възраст. 
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2.1. Източници на доход. Възможности за професионална реализация и тенденции 

към миграция 

 

Източници на доход. Възможности за професионална реализация 

Респондентите от групата на домакинствата гледат песимистично на 

възможностите за реализация в общината, в която живеят. Две трети (66 %) 

оценяват шансовете за реализация като лоши. 26 на сто ги определят като 

задоволителни. Оптимистите са едва 7 % от респондентите.  

 Според Вас, какви са възможностите за реализация на 

хората в общината, в която живеете? 

Без отговор Лоши Задоволителни Добри 

ОБЩО 1 % 66 % 26 % 7 % 

Община Завет 0 % 71 % 23 % 5 % 

Община Исперих 0 % 69 % 23 % 7 % 

Община Кубрат 2 % 75 % 12 % 11 % 

Община Лозница 0 % 75 % 21 % 4 % 

Община Разград 1 % 63 % 27 % 8 % 

Община Самуил 0 % 23 % 70 % 7 % 

Община Цар Калоян 2 % 75 % 23 % 0 % 
 

Като основни пречки пред реализацията на хората, групата на домакинствата спонтанно 

посочва недостига на работни места (72 %), слабо развитата икономика (15 %) и 

ниското заплащане (10 %). Недостигът на работни места е особено чувствителен въпрос 

за жителите на общините Исперих и Завет, в които на практика всички респонденти – 

съответно 95 % и 94 % го посочват. Слабо развитата икономика е посочена на първо 

място от интервюираните жители в Община Цар Калоян (46 %). Недоволството от 

ниското заплащане идва предимно от Община Разград, където е посочено от 17 % от 

отговорилите представители на домакинствата в общината.  
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На въпроса „Вие лично, работите ли в момента?”, повече от половината запитани 

(55 %) отговарят положително. Неработещите сред респондентите са 45 на сто, като 

основна причина се изтъква недостигът на работни места (6 %). Работещите разчитат 

предимно на заплатата като основен източник на доходи – 51 %, а за 27 на сто 

решаваща е пенсията. 

  

 Вие лично, работите ли в момента? 

Да 
Не, 

защото... 

Не, липса 

на 

подходяща 

работа 

Недостиг 

на 

работни 

места 

Липса на 

възможности 

за почасова 

работа 

ОБЩО 55 % 45 % 0 % 6 % 0 % 

Община Завет 57 % 43 % 0 % 0 % 0 % 

Община Исперих 52 % 48 % 0 % 3 % 0 % 

Община Кубрат 58 % 42 % 0 % 16 % 0 % 

Община Лозница 51 % 49 % 0 % 8 % 0 % 

Община Разград 55 % 45 % 1 % 6 % 1 % 

Община Самуил 65 % 35 % 0 % 4 % 0 % 

Община Цар Калоян 52 % 48 % 0 % 9 % 0 % 
 

Изчислената средна работна заплата, която запитаните респонденти в областта са 

получили последно, е 425 лв. Съответно, желаната заплата съществено надхвърля 

размера на действителната – 767 лв.  
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Какъв е размерът на 

брутната работна 

заплата, която 

получихте последно? 

425 360 392 359 505 464 383 491 

А според Вас каква 

заплата, трябва да 

получава човек, 

заемащ настоящата 

Ви длъжност? 

767 589 694 663 819 908 580 802 
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Изследването регистрира относително ниска степен на удовлетвореност на 

респондентите от получаваното работно възнаграждение. Една трета (33 %) от 

домакинствата отговарят, че са по-скоро удовлетворени. Напълно удовлетворени са 

малка част – 3 % от всички респонденти. По-скоро неудовлетворени от заплащането си 

са 39 % от интервюираните. Всеки пети (22 %) споделя, че изобщо не е доволен от 

заплатата, която получава.  

 Каква е Вашата удовлетвореност от заплащането, което 

получавате? 

Без отговор 

Напълно 

съм 

удовлетво

рен/а 

По-скоро 

съм 

удовлетвор

ен/а 

 

По-скоро 

не съм 

удовлетво

рен/а 

Напълно 

съм 

неудовлетв

орен/а 

ОБЩО 3 % 3 % 33 % 39 % 22 % 

Община Завет 0 % 5 % 41 % 37 % 16 % 

Община Исперих 0 % 4 % 56 % 21 % 19 % 

Община Кубрат 11 % 5 % 32 % 23 % 29 % 

Община Лозница 0 % 6 % 28 % 40 % 26 % 

Община Разград 1 % 2 % 20 % 50 % 27 % 

Община Самуил 5 % 0 % 43 % 52 % 0 % 

Община Цар Калоян 9 % 7 % 27 % 39 % 18 % 

 

Половината от респондентите (49 %) са заети в частния сектор. Други 40 % са в 

държавната администрация. Най-много (26 %) от интервюираните споделят, че се 

занимават с други дейности извън останалите конкретизирани икономически сектори. 

Съответно, всеки четвърти (24 %) е ниско квалифициран работник, един от всеки пет 

(21 %) работи в сферата на услугите, охраната и търговията. Други професии с по-

големи натрупвания са: приложен специалист (14 %), аналитичен специалист (8 %), 

квалифициран производствен работник (8 %) и ръководен служител (7 %). 

Същевремменно 87 % споделят, че не са участвали в програми или курсове за 

повишаване на квалификацията или за преквалификация. 

Въпреки неудовлетвореността от заплащането и относително песимистичната 

нагласа на домакинствата към възможностите за реализация в общините им, 

емиграцията не е решение на всяка цена. В преобладаващата част от изследваните 

домакинства няма работещи в чужбина (89 %) и другаде в България (94 %). Сред 

тези, които са посочили, че членове на семейството вече се трудят в чужбина (11 %), 
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най-честата дестинация се оказва Германия, а сред тези другаде в страната с паритетни 

стойности от по 1 % са посочени Варна, София, Русе и Шумен.   

 

Tенденции към миграция 

Като цяло, 73 на сто от попадналите в проучването лица се чувстват удовлетворени от 

условията на живот в общината, в която живеят, и не планират да живеят другаде. 7 на 

сто, макар и да не са напълно сигурни, предпочитат да останат да живеят в същата 

община. 10 % заявяват бъдещи намерения за преместване в друг район на страната, а 

други също толкова (9 %) – извън границите на България. По-високи от средната 

тенденции към емиграция се регистрират в общините Исперих (14 %) и Цар Калоян (13 

%).  

 Кое твърдение е по-близко до Вашите намерения като цяло? 

Без 

отговор 

Нямам 

намерение да 

напускам 

общината и не 

планирам да 

живея другаде 

Макар да не 

съм напълно 

сигурен/на 

предпочитам 

да остана да 

живея в 

общината 

Имам 

намерение да 

се преместя да 

живея в друг 

район на 

страната 

Имам 

намерение 

да 

емигрирам 

/ да живея 

извън 

страната 

ОБЩО 1 % 73 % 7 % 10 % 9 % 

Община Завет 0 % 77 % 8 % 7 % 8 % 

Община Исперих 0 % 84 % 0 % 2 % 14 % 

Община Кубрат 0 % 77 % 4 % 10 % 8 % 

Община Лозница 0 % 76 % 6 % 9 % 9 % 

Община Разград 2 % 67 % 9 % 14 % 7 % 

Община Самуил 0 % 47 % 30 % 19 % 4 % 

Община Цар Калоян 0 % 70 % 8 % 9 % 13 % 

 

Намеренията на респондентите за следващите две години, що се касае до бъдеща 

работа, не са насочени към емиграция или преместване за работа в друго населено 

място в България. 64 % от интервюираните членове на домакинства заявяват, че за тях 

по-близка е перспективата да останат да работят в общината, в която живеят. Работно 

място в друга част на България биха потърсили 9 на сто. Възможна емиграция с цел 

работа все пак не е категорично изключена – също 9 % от запитаните членове на 

домакинства са солидарни с твърдението „Ще си потърся работа в чужбина”.  
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Домакинствата от седемте общини обаче трудно посочват конкретна дестинация. Все 

пак са посочени 5 държави от Европейски съюз (Франция, Германия, Белгия, Австрия, 

Испания), както и САЩ, и Турция. За България посочванията са: гр. Варна, гр. София, 

гр. Търговище и гр. Разград. 

 

Кое твърдение е по-близко до Вашите намерения за следващите две години: 

  

ОБЩО 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Без отговор 8 % 11 % 15 % 6 % 0 % 7 % 7 % 9 % 

Ще остана да 

работя в общината, 

в която живея 

64 % 73 % 68 % 69 % 62 % 59 % 61 % 65 % 

Ще си потърся 

работа другаде в 

България 

9 % 5 % 2 % 10 % 9 % 12 % 19 % 13 % 

Ще си потърся 

работа в чужбина 
9 % 8 % 13 % 8 % 11 % 7 % 4 % 13 % 

 

Отговорилите, че имат намерение да емигрират или да сменят местожителството си в 

България, са запитани за причините, които за домакинствата са свързани най-вече със 

стремеж към финансово благосъстояние и професионална реализация. 71 % от 

възможните емигранти и имигранти са движени от материалното благосъстояние, а 

други 13 % виждат възможност за реализация в професионален план. Единствено в 

Община Разград е посочено получаването на по-добро образование като причина за 

емиграция или преместване (3 %), а за да живеят със семействата си биха го направили 

други 5 на сто.  
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Последните са представители на общините Самуил (17 %), Лозница (16 %), Кубрат (10 

%) и Исперих (8 %).  

 

 Защо бихте искали да е/имигрирате? 

По 

финансови 

причини 

За да се 

реализирам 

професионално 

За да 

получа по-

добро 

образование 

 

За да живея 

със 

семейството 

си, част от 

което вече е 

там 

ОБЩО 71 % 13 % 1 % 5 % 

Община Завет 46 % 54 % 0 % 0 % 

Община Исперих 92 % 0 % 0 % 8 % 

Община Кубрат 90 % 10 % 0 % 10 % 

Община Лозница 84 % 0 % 0 % 16 % 

Община Разград 63 % 12 % 3 % 0 % 

Община Самуил 22 % 22 % 0 % 17 % 

Община Цар Калоян 85 % 19 % 0 % 0 % 

 

Потенциалните мигранти биха се върнали в сегашните си домове в случай, че са 

постигнали основното, за което ще заминат – материалното благосъстояние. Това е 

валидно за 31 % от всички респонденти, които заявяват, че биха мигрирали.  
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Тук трябва да се има предвид, че 17 % от запитаните респонденти, които са изразили 

намерение да мигрират, не са отговорили на този въпрос.  

 

 В кой от случаите бихте се върнали? 

Без 

отго

вор 

След 

като 

постигна 

материал

ното 

благосъст

ояние, 

към 

което се 

стремя 

Ако 

условията на 

живот в 

общината се 

подобрят 

Ако ми 

предложа

т добра 

работа и 

изгодни 

условия 

Ако не успея 

да се 

приспособя 

към 

условията и 

начина на 

живот там 

Не бих се 

върнал 

при 

никакви 

условия и 

обстоятелс

тва 

ОБЩО 17 % 31 % 27 % 11 % 9 % 6 % 

Община Завет 0 % 21 % 43 % 0 % 36 % 0 % 

Община Исперих 0 % 69 % 12 % 11 % 0 % 8 % 

Община Кубрат 0 % 53 % 32 % 15 % 0 % 0 % 

Община Лозница  12 % 11 % 26 % 0 % 35 % 16 % 

Община Разград  25 % 24 % 28 % 12 % 6 % 4 % 

Община Самуил 61 % 0 % 0 % 22 % 0 % 17 % 

Община Цар Калоян 15 % 20 % 49 % 15 % 0 % 0 % 

 

При постигане на желаното материално благосъстояние, успелите биха го инвестирали 

приоритетно в закупуването на жилище – близо две трети (63 %) отговарят така. Всеки 

четвърти (23 %) ще инвестира в собствен бизнес. На малко по-задна позиция остава 

образованието на децата – 16 на сто заявяват подобна позиция. 4 % посочват 

инвестиции в своето образование/професионална квалификация. 

6 % от всички отговорили заявяват, че не биха се върнали при никакви условия и 

обстоятелства, и вероятно точно те биха превърнали намерението си в реални действия.  

Евентуалното подобряване на условията на живот в съответна Община обаче се оказва 

силен мотив за завръщане. 27 на сто смятат, че това може да ги накара да се върнат 

обратно там. 
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Предложение за добра работа и изгодни условия би върнало 11 % от всички 

отговорили. В случай, че не успеят да се приспособят към условията и начина на живот 

на мястото, на което отидат, 9 % от всички отговорили също биха поели обратният път 

към дома. 

 

 В какво бихте искали да вложите спечелените средства? 

(Посочван е повече от един отговор) 

Ще 

инвестира

м в 

закупуване

то на 

жилище 

Ще 

инвестир

ам в 

собствен 

бизнес 

Ще инвестирам в 

собственото си 

образование/проф

есионална 

квалификация 

Ще 

инвестирам в  

образованиет

о на децата 

ми 

Друго 

ОБЩО 62 % 23 % 4 % 16 % 4 % 

Община Завет 100 0 % 0 % 100 0 % 

Община Исперих 64 % 11 % 11 % 14 % 0 % 

Община Кубрат 81 % 0 % 0 % 13 % 21 % 

Община Лозница 0 % 100 0 % 0 % 0 % 

Община Разград 59 % 33 % 0 % 13 % 0 % 

Община Цар Калоян 0 % 100 0 % 0 % 0 % 

 

Като цяло, домакинствата изразяват нагласа да останат да живеят и работят в 

населените места, в които се намират и сега, независимо, че не са удовлетворени 

от работната си заплата и че не виждат особена перспектива за реализация. 

Емиграцията и преселването другаде в България са възможен вариант за в 

бъдеще за много малък дял от домакинствата, като за повечето от тях няма 

конкретен проект за дестинация. Когато се посочва страна, акцентът пада върху 

ЕС. Една трета от изразилите намерение да заминат биха се върнали, ако 

постигнат търсеното материално благосъстояние, с водещ мотив да инвестират в 

закупуване на жилище. 
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3. Социални характеристики и условия на живот 

3.1. Имотно състояние. Обществена оценка за жилищния фонд 

Обща оценка 

Общата оценка на домакинствата в Област Разград е добър (4,18), което показва 

сравнителна удовлетвореност от условията на живот в дома. Разликите между 

отделните общини са малки, като единствено в Община Кубрат средната стойност пада 

до 3,99. Най-удовлетворени от жилищата си са интервюираните в Цар Калоян (4,31). 

Община Разград (4,26) се подрежда на трето място, след Община Самуил (4,28). 

Жилищните условия се оценяват по-високо, отколкото състоянието на пътната 

настилка на улицата, където живеят респондентите, която получава средна оценка от 

3,57. 

 

 Средни оценки за: 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Жилищните 

условия, в 

които 

живеете 

4.18 4.15 4.10 3.99 4.18 4.26 4.28 4.31 

Пътната 

настилка на 

улицата, на 

която 

живеете 

3.57 4.03 3.66 3.76 3.51  3.36 4.07 3.27 
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Брой и вид на жилищните сгради. 

Данните от преброяването на населението през 2011 г. показват, че в Област Разград са 

налични общо 42 789 жилищни сгради, като 31 931 или 75 % са обитавани, а 23 % не са.  

Общият брой се допълва от 1124 жилищни сгради за временно обитаване и 14 за 

колективно домакинство.  

 

2011 Общо 

Вид на сградата 

Жилищна 

обитавана 

Жилищна 

необитавана 

Жилищна 

за 

временно 

обитаване 

Жилищна за 

колективно 

домакинство 

Област Разград 42789 31931 9720 1124 14 

Община Завет 4251 3227 1023 - 1 

Община Исперих 8046 6417 1620 7 2 

Община Кубрат 7423 5585 1836 1 1 

Община Лозница 3749 2761 985 2 1 

Община Разград 13259 9450 2690 1114 5 

Община Самуил 3240 2270 966 - 4 

Община Цар Калоян 2821 2221 600 - - 

 

В областта преобладава ниското строителство – 33 222 или 78 % от всички жилищни 

сгради са едноетажни, а още една пета (20 %, 8689) са на два етажа. Една общо 0,7 % 

или общо 315 сгради за цялата Област са на 5 или 6 етажа.  

 

Област 

Разград 

Общо Брой етажи в сградата 

Един Два Три Четири Пет Шест 

2011 42789 33222 8689 455 108 130 185 
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Областта се характеризира също и с преобладаващото масивно строителство – 85 % (36 

418) от жилищните сградите са масивни. Делът на стоманено-бетонното строителство 

на жилищните сгради е едва 1 % (530 сгради).  

 

Жилищните сгради по 

конструкция на сградата 

– 2011 

Общо Масивни 

сгради 

Стоманено-

бетонни – 

едропанелни 

Стоманено-

бетонни - 

скелетни 

 Област Разград  42789 36418 282 248 

Община Завет 4251 3991 13 2 

Община Исперих 8046 7302 29 44 

Община Кубрат 7423 6803 40 26 

Община Лозница 3749 2413 4 3 

Община Разград 13259 10925 171 158 

Община Самуил 3240 2508 5 10 

Община Цар Калоян 2821 2476 20 5 

 

Структурата на жилищните сгради по период на построяване показва, че повече от две 

трети от тях са завършени преди 43 години (1969 г.). Най-сериозен бум на жилищното 

строителство в областта се регистрира през периода 1950-1969 г., когато са построени 

над половината сгради (51 %). Други 19 % са били завършени до края на 1949 г. 

Периодът на демократично управление (1990-2011) се характеризира с рязък спад на 

жилищното строителство в Област Разград – изградени са едва 5 % от настоящите 

жилищни сгради.  

 

Структура на жилищните сгради по периоди 

на построяване 
Общо за областта % 

До края на 1949 19,2 

1950-1969 51,0 

1970-1989 25,2 

1990-2011  4,6 
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Жилищни сгради по материал на външните стени 

Преобладаващото строителство в Област Разград е тухлено. През годините от 

изследвания период, за които са налични данни, е видно, че тухленото строителство 

заема дял от 78 % от жилищните сгради. Стоманено-бетонните сгради имат дял от 1,6-

1,7 %, а сградите от друг материал – 20 % от жилищните сгради. В общините 

доминацията на тухленото строителство се запазва. 

Област Разград 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 44 896 44860 

стомано-бетонни 728 766 

тухлени 35 015 34983 

други 9 153 9111 

Община Разград 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 13 755 13773 

стомано-бетонни 507 535 

тухлени 10 139 10133 

други 3 109 3105 

Община Исперих 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 8 355 8360 

стомано-бетонни 59 64 

тухлени 7 154 7154 

други 1 142 1142 

Община Кубрат 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 7 866 7857 

стомано-бетонни 76 79 

тухлени 6 754 6750 

Други 1 036 1028 

Община Завет 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 4 389 4385 

стомано-бетонни 14 14 

тухлени 3 905 3901 

други 470 470 
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Община Лозница 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 3 947 3947 

стомано-бетонни 27 27 

тухлени 2 259 2259 

други 1 661 1661 

Община Самуил 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 3 379 3361 

стомано-бетонни 13 13 

тухлени 2 353 2348 

Други 1 013 1000 

Община Цар Калоян 

Жилищни сгради по материал на 

външните стени на сградата 
2007 2010 

общо 3 205 3177 

стомано-бетонни 32 34 

тухлени 2 451 2438 

други 722 705 
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Жилища по брой на стаите 

Най-често жилищата в Област Разград са тристайни. Като цяло ниското масивно 

строителство предполага най-вече строеж на къщи, което обяснява и относително 

високия дял на жилища с три и повече стаи. През изследвания период те са константно 

с дял от над две трети (67 %), който нараства до 71 % през 2011 г. Това нарастване 

обаче е резултат от намаляването на общия брой регистрирани жилища в областта с над 

2000. Средно 2,8 лица живеят в едно жилище в Област Разград, по който показател 

областта е сравнима с Област Пловдив и Област Силистра, заедно с които е на пето 

място по жител средно на жилище.  

 

Област Разград 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Oбщо 62 262 62307   62422 59576 

Жилища по брой на стаите          

едностайни 3 664 3672   3672 2426 

двустайни 16 938 16940   16979 14635 

тристайни 19 456 19487   19548 19840 

четиристайни 13 234 13236   13245 13151 

петстайни 5 589 5590   5594 5740 

 с шест и повече стаи 3 381 3382   3384 3784 

 

Площ на жилищата 

Общата полезна площ през 2011 г.  е 4 361 879 кв.м., което е най-високата отчетена през 

изследвания период от 2007 г. насам. Три четвърти (75 % или 3 297 434 км. м.) се заема 

от жилищна площ. Най-актуалните данни за спомагателната площ са от 2010 г., когато 

тя е заемала 20 % от общата полезна площ, а площта за кухни е била 13 % или 529 800 

кв. м.  

Област Разград 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Полезна площ          

общо 4 067 275 4073403   4081204 4361879 

жилищна 2 727 002 2729914   2735087 3297434 

спомагателна 812 164 814539   816317  

площ на кухни 528 109 528950   529800  
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Броят на жилищата в Област Разград е 59 576, като най-голямата част се съсредоточава 

в областния център Разград (26 107 или 44 %). Броят на стаите е 198 547, като средният 

брой стаи на жилище в областта е 3,3. Разпределението на полезната жилищна площ в 

общините съответства на разпределението по население – най-голяма е полезната площ 

в Община Разград, а най-малка – в Самуил. 

 

Основни 

характеристики на 

жилищата 

Жилища – бр. Стаи – бр. 

Полезна площ – кв.м. 

Общо В т.ч. жилищна 

Област Разград 59576 198547 4361879 3297434 

Община Разград 26107 79728 1921869 1418788 

Община Исперих 9476 35601 732170 573173 

Община Кубрат 9042 30534 637891 481864 

Община Завет 4460 16209 339658 261038 

Община Лозница 4141 13774 287016 219293 

Община Самуил 3334 12301 231988 190978 

Община Цар Калоян 3016 10400 211287 152300 

 

Данните за средната квадратура на жилищата в областта са получени от проучването на 

общественото мнение. Те показват, че средната квадратура за Област Разград е 77,61 

км. м., като най-голяма средна квадратура е отчетена в общините Самуил (91,47) и 

Лозница (82,94), които са на последните места по население в областта. 

  

Каква е квадратурата на жилището, в което живеете? 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

77.61 70.73 73.63 79.13 85.94 77.76 91.47 72.03 
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Наличие на канализация 

Структурата на обитаваните жилища по наличие на канализация за 2011 г. показва, че 

жилищата в областта, останали без канализация са изключително малко – едва 632 (1,5 

%) от общо 43 138 жилища в областта. Най-разпространеният тип канализация е 

свързаният с попивна яма (54 %), следван от обществената канализация (36 %). При 6 % 

от жилищата канализацията е свързана със септична яма, 4 % – с изгребна яма.      

 

Структура на жилищата по наличие на канализация – Обл. 

Разград 2011 

 % 

Свързана с попивна яма 53,6 

Свързана с обществена канализация 35,6 

Свързана със септична яма 6,0 

Свързана с изгребна яма 3,3 

Няма канализация 1,5 

 

Подчертана е разликата между градовете и селата по отношение на канализацията. 

Преброяването от 2011 г. показва, че в градовете се разчита най-вече на обществена 

канализация (15 150 или 70 % от жилищата в градовете), докато в селата се разчита 

най-вече на канализация, свързана с попивна яма (88 %). Сред седемте общини на 

Област Разград също се отчитат разлики – общинската канализация е водеща практика 

в Община Разград и Община Лозница; сходни са дяловете на общинската канализация и 

попивните ями в Кубрат (37 % – обществена канализация, 37 % – попивни ями) и 

Исперих (41 % – обществена канализация, 31 % – попивни ями). 
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В селата на всички общини от областта масовата практика е канализацията да е 

свързана с попивни ями.   

 

Обитавани жилища по наличие на 

канализация и местонамиране - 2011 
Общо В градовете В селата 

Област Разград 43138 21534 21604 

Свързана с обществена канализация 15335 15150 185 

Свързана с изгребна яма 1428 889 539 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоръжение 

2602 1186 1416 

Свързана с попивна яма 23141 4135 19006 

Няма канализация 632 174 458 

Община Разград 18483 12723 5760 

Свързана с обществена канализация 12366 12293 73 

Свързана с изгребна яма 277 50 227 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

561 150 411 

Свързана с попивна яма 5098 212 4886 

Няма канализация 181 18 163 

Община Исперих 7223 3045 4178 

Свързана с обществена канализация 1274 1246 28 

Свързана с изгребна яма 399 346 53 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

670 432 238 

Свързана с попивна яма 4685 941 3744 

Няма канализация 195 80 115 
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Обитавани жилища по наличие на 

канализация и местонамиране - 2011 
Общо В градовете В селата 

Община Кубрат 6539 2621 3918 

Свързана с обществена канализация 1080 1035 45 

Свързана с изгребна яма 343 286 57 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

472 290 182 

Свързана с попивна яма 4587 982 3605 

Няма канализация 57 28 29 

Община Завет 3348 1019 2329 

Свързана с обществена канализация 39 31 8 

Свързана с изгребна яма 214 142 72 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

217 156 61 

Свързана с попивна яма 2841 668 2173 

Няма канализация 37 22 15 

Община Лозница 3027 785 2242 

Свързана с обществена канализация 505 499 6 

Свързана с изгребна яма 101 17 74 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

313 73 240 

Свързана с попивна яма 2017 175 1842 

Няма канализация 91 11 80 

Община Самуил 2305 - 2035 

Свързана с обществена канализация 22 - 22 

Свързана с изгребна яма 41 . 41 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

268 - 268 

Свързана с попивна яма 1926 - 1926 

Няма канализация 48 - 48 

Община Цар Калоян 2213 1341 872 

Свързана с обществена канализация 49 46 3 

Свързана с изгребна яма 53 38 15 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоражение 

101 85 16 

Свързана с попивна яма 1987 1157 830 

Няма канализация 23 15 8 

 

Наличие на обществено водоснабдяване 

Данните за наличие на обществено водоснабдяване показват, че едва 0,2 % от 

жилищата в областта (82 на брой) нямат източник на вода. От обществено 

водоснабдяване се ползват 99 % или 42 667 жилища; 0,1 % или 73 жилища имат само 
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собствен водоизточник, а 0,7 % (306 жилища) имат и обществено водоснабдяване, и 

собствен водоизточник. 

 

Структура на жилищата по обществено водоснабдяване – Обл. 

Разград 2011 

 % 

Общо за областта с обществено водоснабдяване 98,9 

В градовете 99,5 

В селата 98,3 

Без източник на вода в областта 0,2 

 

Обитавани жилища по източник на 

водоснабдяване и местонамиране 

Общо В градовете В селата 

Област Разград 43138 21534 21604 

Обществено водоснабдяване 42667 21436 21241 

Собствен водоизточник 73 17 56 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

306 54 252 

Няма източник на вода 82 27 55 

Община Разград 18483 12723 5760 

Обществено водоснабдяване 18182 12690 5492 

Собствен водоизточник 31 4 27 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

249 19 230 

Няма източник на вода 21 10 11 

Община Исперих 7223 3045 4178 

Обществено водоснабдяване 7192 3030 4162 

Собствен водоизточник 2 - 2 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

5 2 3 

Няма източник на вода 24 13 11 

Община Кубрат 6539 2621 3918 

Обществено водоснабдяване 6523 2611 3912 

Собствен водоизточник 6 3 3 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

8 5 3 

Няма източник на вода 2 2 - 

Община Завет 3348 1019 2329 

Обществено водоснабдяване 3331 1006 2325 

Собствен водоизточник 6 5 1 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

8 7 1 

Няма източник на вода 3 1 2 
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Обитавани жилища по източник на 

водоснабдяване и местонамиране 

Общо В градовете В селата 

Община Лозница 3027 785 2242 

Обществено водоснабдяване 1971 774 2197 

Собствен водоизточник 17 3 14 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

17 8 9 

Няма източник на вода 22 - 22 

Община Самуил 2305 - 2305 

Обществено водоснабдяване 2285 - 2285 

Собствен водоизточник 8 - 8 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

4 - 4 

Няма източник на вода 8 - 8 

Община Цар Калоян 2213 1341 872 

Обществено водоснабдяване 2193 1325 868 

Собствен водоизточник 3 2 1 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник 

15 13 2 

Няма източник на вода 2 1 1 

 

Отопление и електрификация 

Данните от проучването на общественото мнение показват, че единствено в Община 

Разград е налично централно парно отопление, и то в ограничени райони – едва 10 % 

ползват централно парно за отопление. Други 7 % в общината ползват локално парно, а 

една четвърт – собствено парно отопление в жилището. Като цяло във всички общини 

повечето домакинства нямат достъп до парно отопление.  

 

 Има ли парно отопление в жилището, в което живеете? 

Да, централно 

парно 

отопление 

 

Да, локално 

парно 

отопление 

само за 

сградата или 

за няколко 

сгради 

Да, собствено 

парно 

отопление в 

жилището 

Не 

ОБЩО 0 % 9 % 16 % 75 % 

Община Разград 10 % 7 % 25 % 58 % 

Община Исперих 0 % 4 % 5 % 90 % 

Община Кубрат 0 % 0 % 12 % 89 % 

Община Завет 0 % 16 % 8 % 76 % 

Община Лозница 0 % 0 % 9 % 91 % 

Община Самуил 0 % 0 % 14 % 86 % 

Община Цар Калоян 0 % 4 % 19 % 77 % 
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Електрифицирани са практически всички жилища в областта. Макар и малко, се 

наблюдава и разпространението на газификацията – налична при общо 5 % в цялата 

област, и на този етап регистрирана сред домакинства в общините Разград, Исперих, 

Завет и Кубрат. 

 В жилището, в което живеете има 

ли електричество? 

Да Не 

ОБЩО 99 % 1 % 

Община Разград 99 % 1 % 

Община Исперих 99 % 1 % 

Община Кубрат 100 0 % 

Община Завет 98 % 2 % 

Община Лозница 100 0 % 

Община Самуил 98 % 2 % 

Община Цар Калоян 100 % 0 % 

 В жилището, в което живеете има 

ли газификация? 

ОБЩО 5 % 95 % 

Община Разград 8 % 92 % 

Община Исперих 6 % 94 % 

Община Кубрат 2 % 98 % 

Община Завет 2 % 98 % 

Община Лозница 0 % 100 

Община Самуил 0 % 100 

Община Цар Калоян 0 % 100 

 

 

Жилища по форма на собственост 

Огромната част от жилищата в Област Разград са частна собственост на физически 

лица (98 %, прибл. 61 от общо 62 хил. жилища). 725 жилища са държавна или общинска 

собственост (около 1,2 %). Броят на частните жилища на юридически лица е нараснал 

със 183 имота от 2007 до 2010 г. Броят на частните жилища на физически лица се 

задържа стабилен в периода 2007-2010 г.  

 

Област Разград 

Жилища по форма на собственост 2007 2008 2010 

общо 62262 62307 62422 

държавни и общински 725 725 725 

частни на юридически лица 204 274 387 

частни на физически лица 61333 61308 61310 
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Изследването на общественото мнение показва, че две трети (66 %) от жилищата в 

областта са собственост на гражданите, които живеят в тях. Близо една трета (31 %) 

живеят в жилища, собственост на техни роднини, познати или други, на които не 

заплащат наем. Едва 3 % обитават жилища – общински или на други лица – за които 

плащат наем.  

 Жилището, в което живеете е: 

Ваша 

собственост 

 

Собственост на 

ваши роднини, 

познати или 

други хора, на 

които не 

плащате наем 

Общинска или 

ведомствена 

собственост, за което 

плащате наем 

Собственост на 

физическо или 

юридическо лице, на 

което плащате наем 

ОБЩО 66 % 31 % 1 % 2 % 

Община Разград 64 % 31 % 1 % 4 % 

Община Исперих 60 % 39 % 2 % 0 % 

Община Кубрат 59 % 41 % 0 % 0 % 

Община Завет 69 % 31 % 0 % 0 % 

Община Лозница 86 % 11 % 2 % 0 % 

Община Самуил 58 % 34 % 0 % 8 % 

Община Цар Калоян 75 % 25 % 0 % 0 % 

 

Практиката в Област Разград показва, че сред населението няма ориентация да се 

закупуват повече недвижими имоти, освен жилищата, които се използват за живеене. 

Мнозинството от домакинствата в областта (92 %) не разполагат с друго жилище. Едва 

7 % имат още едно жилище. Съвсем нисък дял от 1 % планират да закупят друго 

жилище в близките две години. 

 

 Притежавате ли друго/и жилище/a, освен това, в което живеете? 

Ако да, моля, посочете колко. 

Да 1 2 3 

Не, но 

възнамерявам да 

си купя в 

близките две 

години 

Не 

ОБЩО 7 % 7 % 0 % 0 % 1 % 92 % 

Община Разград 5 % 5 % 0 % 0 % 1 % 94 % 

Община Исперих 8 % 8 % 0 % 0 % 0 % 92 % 

Община Кубрат 10 % 10 % 0 % 2 % 3 % 87 % 

Община Завет 11 % 8 % 3 % 0 % 0 % 89 % 

Община Лозница 7 % 7 % 0 % 0 % 0 % 93 % 

Община Самуил 10 % 10 % 0 % 0 % 0 % 90 % 

Община Цар Калоян 5 % 0 % 0 % 0 % 7 % 88 % 
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Въведени в експлоатация сгради, жилища и полезна жилищна площ по Област и 

общини (Брой) 

Въведените в експлоатация сгради за годините 2007, 2008 и 2010 г. са общо 38 на брой. 

Жилищата са общо 246 за изследвания период. 35 от тях са нови сгради, а общо 4 са 

разширени. Съответно най-голям е броят въведени в експлоатация сгради в Община 

Разград – 30, от които нови са 26, а разширени – 4. Четири нови сгради са въведени в 

експлоатация в Община Кубрат, 3 – в Исперих и една в Община Лозница. В общините 

Завет, Самуил и Цар Калоян няма въведени в експлоатация сгради за изследвания 

период.  

 

Област Разград 

Сгради - брой 2007 2008 2010 

общо 12 13 13 

нови 10 13 11 

разширени 2 - 2 

Жилища - брой 103 88 55 

Полезна площ - м 2       

общо 6 179 8132 3957 

 жилищна 3 828 4347 2420 

обслужваща 2 351 3785 1537 

Община Разград 

Сгради - брой 2007 2008 2010 

общо 10 8 12 

нови 8 8 10 

разширени 2 0 2 

Жилища - брой 101 61 54 

Полезна площ - м 2       

общо 6 027 4902 3847 

 жилищна 3 760 2840 2350 

обслужваща 2 267 2062 1497 
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 Община Исперих 

Сгради - брой 2007 2008 2010 

общо - 3 - 

нови - 3 - 

разширени - - - 

Жилища - брой - 15 - 

Полезна площ - м 2       

общо - 2232 - 

 жилищна - 1072 - 

обслужваща - 1160 - 

Община Кубрат 

Сгради - брой 2007 2008 2010 

общо 1 2 1 

нови 1 2 1 

разширени - - - 

Жилища - брой 1 12 1 

Полезна площ - м 2       

общо 89 998 110 

 жилищна 36 435 70 

обслужваща 53 563 40 

Община Лозница 

Сгради - брой 2007 2008 2010 

общо 1 - - 

нови 1 - - 

разширени - - - 

Жилища - брой 1 - - 

Полезна площ - м 2       

общо 63 - - 

 жилищна 32 - - 

обслужваща 31 - - 

 

 

Реализирани приходи от строително-монтажни работи по направления на 

строителството по област (Хил.лв.)  

Реализираните приходи от строително-монтажни работи на равнище област отчитат 

сериозни намаления. Докато през 2007 и 2008 г. средно се реализират 734 595 лв., то 

през 2010 г. се отчитат едва 37 371 лв., като намалението спрямо 2008 г. е наполовина 

(50 %). Сериозно намаление на приходите се отчита и в областта на новото 
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строителство и подобрения – 52 % (от 64 549 през 2008 г. на 30 548 през 2010 г.), както 

и при поддръжката и текущия ремонт (34 %, от 10 339 за 2008 г. на 6 823 лв. през 2010 

г.).   

  

Реализирани приходи от строително-монтажни работи по 

направления на строителството по област (Хил.лв.) 

Област Разград 

 2007 2008 2010 

Реализирани приходи от СМР 72 031 74888 37371 

Ново строителство и подобрения 58 891 64549 30548 

Поддържане и текущ ремонт 13 140 10339 6823 
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4. Образование 

1. Брой учебни заведения, преподаватели и учащи – по общини и за областта 

 

Общ преглед 

 

В Област Разград функционира многообразна училищна структура и мрежа от детски 

градини. Към 2011/2012 общият брой на учебните заведения е 150. От тях детските 

градини са 85, общообразователните училища – 52, професионални гимназии – 10 и 

специални училища – 3.  По данни на НСИ, в областта няма висше учебно заведение. 

На територията  функционира филиал на Русенски университет.  

В началото на изследвания период (2007/2008 г.), общата бройка на учебните заведения 

е с 13 по-малко, отколкото в края (2011/2012 г.). Настъпилите изменения се дължат на 

намаление в броя на общообразователните училища – с 9 и на детските градини – с 4.  

 

Учебни институции  в областта по години (Брой) 

 
учебна 

2007/2008 

учебна 

2008/2009 

учебна 

2009/2010 

учебна 

2010/2011 

учебна 

2011/2012 

Общо за областта 163 155 155 151 150 

Общо-образователни училища 61 53 52 52 52 

Специални училища 3 3 3 3 3 

Професионални гимназии 10 10 10 10 10 

Детски градини 89 89 90 86 85 

Източник:НСИ 
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Основният брой образователни институции са съсредоточени в трите най-населени 

общини в областта. Към 2011/2012 г. в Община Разград  има 48 учебни заведения, от 

които 26 детски градини, 15 общообразователни училища, 6 професионални и 1 

специално училище. На територията на втората по големина Община Исперих има 

общо 31 учебни звена – 19 градини, 11 общообразователни училища и 1 професионална 

гимназия. В Община Кубрат функционират 26 учебни институции, от които 16 са 

детски градини, 10 – училища.  Логично най-малко е броят на учебните заведения в 

Община Цар Калоян – 2 училища и 2 детски градини.  

 

Учебни институции по вид в Област Разград за учебната 2011/2012 година 

Общини Общо 

Общообразов

ателни 

училища 

Специални 

училища 

Проф. 

гимназии и 

училища 

след VI, VII 

и VIII клас¹ 

Детски 

градини 

Общо за областта 150 52 3 10 85 

Разград 48 15 1 6 26 

Исперих 31 11 - 1 19 

Кубрат 26 8 1 1 16 

Завет 13 5 1 1 6 

Лозница 17 7 - 1 9 

Самуил 11 4 - - 7 

Цар Калоян 4 2 - - 2 

Източник:НСИ 
¹ - Към броя на професионалните гимназии са прибавени и професионалните училища след VI, VII и VIII клас 
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Запазва се наблюдаваната в предходните години тенденция за намаляване на броя на 

учащите. По данни на НСИ, в сравнение с учебната 2007/2008 г., към 2011/2012 г., 

общия брой на учениците в областта (без предучилищното образование) намалява от 

17 362 на 14 630, или с 14 %. По-незначително е намалението спрямо миналата учебна 

година – с 465  ученика, или с 3 %.  Най-голям спад се наблюдава при учащите в 

прогимназиалния курс на обучение – спрямо 2007 те са с 1487 ученика по-малко.  

 

Учащи по степени на международната класификация на образованието (ISCED '97), 

Област (1.Без докторантите) (Брой)  

  2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/2

011 

2011/ 

2012 

Общо 17 362 16393 15 691 15 095 14 630 

Начално образование  (I-IV клас‚ ISCED-1) 5 263 5 074 4 979 4 769 4 628 

Прогимназиално образование (V-VIII клас‚ 

ISCED-2А) 
5 885 5 330 4 883 4 511 4 398 

Средно образование (IX-XIII клас‚ ISCED-3А‚ 

3С) 
6 038 5 717 5 547 5 515 5 310 

Колежи    (ISCED-5В) 176 -  -  

Университети и специализирани висши училища 

(ISCED-5А)1 - 272 282 300 294 

Източник:НСИ 

Ситуацията в сферата на образованието е разгледана по-подробно в следващите 

подточки по видове образование – предучилищно, общо, професионално, социални и 

висши училища.  

 

Предучилищно образование 

Предучилищното образование в областта към учебната 2011/2012 г. се осигурява от 85 

детски градини, посещавани от 4524 деца. 4370 деца са на целодневна, а 154 – на 

полудневна форма на обучение. По данни на НСИ от последното преброяване на 

населението през 2011 г., приблизително 5600 деца в Област Разград подлежат на 

предучилищно образование, което означава, че има около 1000 необхванати деца.  

Няма съществена промяна в броя на предучилищните заведения през наблюдавания 

петгодишен период – те са намалели с 4 в сравнение с 2007/2008 г., а броят на 

посещаващите ги деца съответно с 5 % (от 4 760 на 4 524). Т.е. и тук подобно на по-
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високите степени на образование се наблюдава тенденция за намаляване (макар и 

слабо) на броя на учащите.  

Съответно, учителите в предучилищното образование също слабо намаляват – от 454 в 

началото на изследвания период на 442 в края му. Към 2011 г., средно на около 10 деца 

се пада по един детски учител. 434 педагози в детските заведения са заети целодневно, 

а 8 – полудневно.   

 
 

Детски градини по вид, детски учители и деца  в областта (Брой) 

 през 

учебната 

2007/2008 

през 

учебната 

2008/2009 

през 

учебната 

2009/2010 

през 

учебната 

2010/2011 

през 

учебната 

2011/2012 

детски градини 89 89 90 86 85 

детски учители 454 461 459 444 442 

деца  4 760 4 792 4 730 4 557 4 524 

В т. ч.: Постоянни детски градини 

детски градини 89 89 90 86 85 

детски учители 454 461 459 444 442 

деца  4 760 4 792 4 730 4 557 4 524 

целодневни 

детски градини 89 89 90 86 85 

детски учители 445 461 452 438 434 

деца  4 583 4 792 4 580 4 438 4 370 

полудневни 

детски градини - - - - - 

детски учители 9 9 7 6 8 

деца  177 167 150 119 154 

Източник:НСИ 
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Към 2011/2012 г. най-много детски градини има в Община Разград (26), посещавани от 

1936 деца (или 43 % от всички обхванати в предучилищното образование). Следват 

Исперих (19 градини с 841 деца) и Кубрат (16 градини с 646 деца). Съответно в тези три 

общини са заети над три четвърти (77 %) от учителите работещи в предучилищното 

образование.  

 

Детски градини/детски учители/деца по общини  - 2011 

Общини 
Детски 

градини 

Детски 

учители 
Деца 

Общо за областта 85 442 4 524 

Разград 26 188 1 963 

Исперих 19 87 841 

Кубрат 16 64 646 

Завет 6 32 337 

Лозница 9 30 322 

Самуил 7 22 203 

Цар Калоян 2 19 212 

Източник:НСИ 

 

Брой Детски градини по общини  

Общини 

през 

учебната 

2007/2008 

през 

учебната 

2008/2009 

през 

учебната 

2009/2010 

през 

учебната 

2010/2011 

през 

учебната 

2011/2012 

Разград 27 27 27 26 26 

Исперих 19 19 19 19 19 

Кубрат 17 17 17 17 16 

Завет 7 7 7 6 6 

Лозница 8 8 9 9 9 

Самуил 8 8 8 7 7 

Цар Калоян 3 3 3 2 2 

Общо 89 89 90 86 85 

Източник:НСИ 
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Към 2011/2012 г., 79 % от детските градини на територията на областта се намират в 

селата. Те се посещават от 46 % от всички деца, обхванати в предучилищното 

образование. Това се дължи на по-големия брой деца в съответната възраст, живеещи в 

селата. Съответно, в селските детски градини са заети половината от учителите (221 

учители) в предучилищния курс на обучение.  

 

 

Детски градини в селата, детски учители и деца по област (Брой) 

 през 

учебната 

2007/2008 

през 

учебната 

2008/2009 

през 

учебната 

2009/2010 

през 

учебната 

2010/2011 

през 

учебната 

2011/2012 

детски градини 70 70 71 68 67 

детски учители 233 236 232 224 221 

деца  2 317 2 292 2 214 2 088 2 081 

В т.ч.: Постоянни детски градини 

детски градини 70 70 71 68 67 

детски учители 233 236 232 224 221 

деца  2 317 2 292 2 214 2 088 2 081 

целодневни  

детски градини 70 70 71 68 67 

детски учители 227 230 228 221 216 

деца  2 196 2 179 2 115 2 022 1 979 

полудневни  

детски градини - - - - - 

детски учители 6 6 4 3 5 

деца  121 113 99 66 102 

Източник:НСИ 
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Общо образование 

 

Към 2011/2012 г., с 9 по-малко са общообразователните училища в сравнение с първата 

година от наблюдавания период (2007/2008 г.). През следващите четири години няма 

промяна в броя на учебните институции, функциониращи на територията на областта. 

 

Учебни институции  по област (Брой) 

  учебна 

2007/2008  

учебна 

2008/2009  

учебна 

2009/2010  

учебна 

2010/2011 

учебна 

2011/2012 

Общо за областта 74 66 65 65 65 

Общо-образователни 

училища 
61 53 52 52 52 

Специални училища 3 3 3 3 3 

Професионални гимназии 10 10 10 10 10 

Източник:НСИ 

Към учебната 2011/2012 г. общообразователните училища с общинско финансиране са  

52. Те се разпределят по вид както следва: 1 – начално училище, 42  – основни, 1 –  

гимназия, 2 – профилирани гимназии (по чужди езици природо-математическа) и 6 

среднообразователни. Общообразователните училища са най-много в трите най-

населени общини на областта – Разград (15 училища), Исперих (11 училища) и Кубрат 

(8 училища). Съответно там е и най-голям броят на посещаващите ги ученици. В 

общообразователните училища в Община Разград се обучават 4 746 ученика или 43 % 

от всички обхванати в тази степен на образование. В Исперих – 2 322 (20 % от 

учениците в общото образование), в Кубрат – 1329 (12 %) . 

 

Общообразователни училища – учебна 2011/2012 

Общини Училища брой Ученици брой 

Общо за областта 52 11 108 

Разград 15 4 746 

Исперих 11 2 322 

Кубрат 8 1 392 

Завет 5 863 

Лозница 7 677 

Самуил 4 634 

Цар Калоян 2 474 

Източник:НСИ 
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Общият брой на учениците в общообразователните училища в областта е 11 108, като 

има слабо намаление спрямо миналата учебна година (с 268 ученика) и по-значително 

спрямо 2007/2008 г. – с 1948 ученика, или с 15 %. Последното се дължи на закриване на 

част от училищата в този период в следствие на демографската криза.  

 

Учащи по видове учебни институции, Област (Брой) 

 
2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Разлика 

спрямо 

2007/2008 

Разлика 

спрямо 

2010/2011 

Общо 17 362 16 393 15 691 15 095 14 630 - 2 732 -465 

Общообразователни училища 13 056 12 328 11867 11376 11 108 -1 948 -268 

Специални училища 270 209 184 176 182 -88 6 

Професионални гимназии (ІІІ ст. 

Проф. кв-я) 
2 474 1 916 1 959 1 538 1 716 -758 178 

Професионални гимназии и профес. 

училища (ІІ ст. Профе. Кв-я) 
1 354 1 613 1 347 1 680 1 299 -55 -381 

Професионални училища след VІ и 

VІІ клас (І ст. Проф.кв-я) 
32 19 19 - - -32 - 

Професионални училища след VІІІ 

клас (І ст. Проф.кв-я) 
- 36 33 25 31 31 6 

Колежи 176 - - - - -176 - 

Университети и специализ. висши 

училища (Без докторантите) 
- 272 282 300 294 294 6 

Източник:НСИ 
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За петгодишния период най-голямо е намалението в броя на учениците в общото 

образование в Община Разград – със 789 ученика спрямо 2007/2008 г., или с 14 %. 

Именно там е регистрирано и  намаляване на броя на населението за същия период. 

Спрямо миналата година не се наблюдава съществена промяна на броя ученици в най-

голямата община, както и общо за областта.  

 

Брой учащи в общообразователните училища по общини и учебни години 

Общини 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Разлика 

спрямо 

2007/2008 

Разлика 

спрямо 

2010/2011 

Общо за 

областта 
13 056 12 328 11 867 11 376 11 108 -1948 -268 

Разград 5 535 5 213 4 959 4 743 4 746 -789 3 

Исперих 2 528 2 452 2 410 2 381 2 322 -206 -59 

Кубрат 1 618 1 537 1 474 1 433 1 392 -226 -41 

Завет 1 090 1 044 998 917 863 -227 -54 

Лозница 910 799 783 726 677 -233 -49 

Самуил 765 724 710 660 634 -131 -26 

Цар Калоян 610 559 533 516 474 -136 -42 

Източник:НСИ 

Редуцираният брой учащи и учебни заведения за петгодишния наблюдаван период 

обяснява и по-малкото преподаватели към учебната 2011/2012 г. на изследваната 

територия. Те са намалели общо с 268 души – от 1503 през 2007/2008 на 1235 през 

2011/2012. Сред работещите в общообразователните заведения, намалението е с 201 

преподаватели. Към 2011/2012 в общото образование са заети 883 учители.  

 

Преподаватели по видове учебни институции по област  

(Вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост във всички 

видове училища; не вкл. възпитателите.)  

  учебна 

2007/2008 

учебна 

2008/2009 

учебна 

2009/2010 

учебна 

2010/2011 

учебна 

2011/2012 

Общо за областта 1 503 1 388 1 332 1 270 1 235 

Общо образователни училища 1 084 980 938 898 883 

Специални училища 43 38 35 34 34 

Професионални гимназии и 

училища след VІ,  VІІ и VІІІ клас 347 327 317 296 276 

Колежи 29 -  -  

Университети и специализирани 

висши училища 
- 42 42 42 42 
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Професионално образование 

Към 2011/2012 г. професионалните гимназии на територията на Област Разград са 10. В 

тях се обучават 3 046 ученика, или 21 % от всички учащи. Шест от тях (по икономика, 

машиностроене и електротехника, химични технологии и биотехнологии, селско 

стопанство и хранително вкусови технологии, транспорт и строителство, облекло) се 

намират в Разград. В тях се обучават 13 % от учениците в областта (1 931 ученика). 

Останалите 4 професионални гимназии са съответно в Кубрат (по облекло и мебелно 

производство), в Лозница (по ветеринарна медицина и земеделие), в Исперих (по 

селскостопанство) и в Завет (по земеделие).  

Учебни институции по вид в Област Разград за учебната 2011/2012 година 

Общини Общо 

Общообразо

ват. 

училища 

Специалн

и 

училища 

Проф. 

гимназии и 

училища след 

6, 7 и 8 клас¹ 

Общо за областта 65 52 3 10 

Разград 22 15 1 6 

Исперих 12 11 - 1 

Кубрат 10 8 1 1 

Завет 7 5 1 1 

Лозница 8 7 - 1 

Самуил 4 4 - - 

Цар Калоян 2 2 - - 

Източник:НСИ 

Учащи по видове учебни институции в Област Разград 2011 година /брой/ 

 

Общини 
Общо 

Общообра

зователни 

училища 

Специа

лни 

учили

ща 

Професион

ални 

гимназии 

(III степен) 

Професи

онални 

гимнази

и и 

училища 

(II 

степен) 

Професи

онални 

училища 

след VIII 

клас (I 

степен) 

Универси

тети и 

специализ

ирани 

висши 

училища¹ 

Общо за областта 14 630 11 108 182 1 716 1 299 31 294 

Разград 7 046 4 746 75 1 146 785 - 294 

Исперих 2 790 2 322 - 231 237 - - 

Кубрат 1 604 1 392 68 56 57 31 - 

Завет 1 048 863 39 24 122 - - 

Лозница 1 034 677 - 259 98 - - 

Самуил 634 634 - - - - - 

Цар Калоян 474 474 - - - - - 

  Източник:НСИ 
¹ - без докторантите 
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Динамиката в броя на учащите в професионални гимназии следва общата тенденция за 

намаление през наблюдавания петгодишен период. Към 2011/2012 г. се наблюдава 

увеличаване спрямо предходната учебна година единствено на учениците в 

професионалните гимназии за придобиване на трета степен професионална 

квалификация.  Към 2011/2012 г. преподавателският състав се състои от 276 учители.  

 

Учащи в професионални гимназии по години, Област (Брой) 

 
2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Разлика 

спрямо 

2007/2008 

Разлика 

спрямо 

2010/2011 

Професионални гимназии (ІІІ ст. проф. 

кв-я) 
2 474 1 916 1 959 1 538 1 716 -758 178 

Професионални гимназии и профес. 

училища (ІІ ст. профес. Кв-я) 
1 354 1 613 1 347 1 680 1 299 -55 -381 

Професионални училища след VІ и VІІ 

клас (І ст. проф.кв-я) 
32 19 19 - - -32 - 

Професионални училища след VІІІ 

клас (І ст. проф.кв-я) 
- 36 33 25 31 31 6 

Общо 3 860 3 584 3 358 3 243 3 046 -814 -197 

Източник:НСИ 
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Социални училища, висше образование 

Специалните училища в областта са три. Към учебната 2011/2012 г. в тях се обучават 

182 ученика и са заети 34 преподаватели. Две са помощни за деца с умствена 

изостаналост. Едното се намира в гр. Кубрат, а другото в с. Осенец, Община Разград. 

Има и възпитателно училище – интернат в град Завет.  

На територията на областта няма оздравителни училища, както и специализирани за 

деца с увреден слух и деца със зрителни увреждания. 

 

Специални училища по вид и Област 

(Вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост във всички 

видове училища, без възпитателите.) (Брой) 

  през 

учебната 

2007/2008  

през 

учебната 

2008/2009  

през 

учебната 

2009/2010  

през 

учебната 

2010/2011  

през 

учебната 

2011/2012  

Общо      

училища 3 3 3 3 3 

преподаватели
1
 43 38 35 43 34 

ученици 270 209 184 н.и. 182 

За деца с умствена изостаналост 

училища 2 2 2 2 2 

преподаватели 32 28 25 н.и. 24 

ученици 228 152 144 н.и. 143 

Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) 

училища 1 1 2 1 2 

преподаватели 11 10 10 н.и. 10 

ученици 42 57 40 н.и. 39 

Източник:НСИ 

В град Разград функционира филиал на русенския университет “Ангел Кънчев”. Той е 

единственият в Северна България, който подготвя специалисти за химическата, 

биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост. Срокът на обучение е 

четири години. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен 

„бакалавър” с професионална квалификация инженер. Към 2011/2012 г. във филиала се 

обучават 294 студента  в три специалности – химични технологии, биотехнологии и 

технологии на храните. 
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2. Въведено специализирано компютърно и езиково обучение, нови 

информационни технологии - брой и % на обхванатите 

През наблюдавания период се наблюдава тенденция за увеличаване на процента 

обхванати ученици в специализирано компютърно обучение. Броят на обхванатите 

ученици на места намалява, което обаче се дължи на общото редуциране на учащите се. 

Най-нисък е делът на обхванатите ученици в Община Самуил (34 %), най-висок е в 

Община Цар Калоян (62 %). В последната цитирана община се наблюдава и най-голямо 

увеличение на процента на обхванатите през наблюдавания период – с 26%. През 

учебната 2010/2011 г., делът  в останалите общини се движи около 40-49% от учащите 

се в тях. 

 

Табл. Въведено специализирано компютърно обучение като учебен предмет по общини за 

периода 2007-2011 г. 

 

Въведено специализирано компютърно обучение като учебен предмет 

  

 Общини 

през уч. 2007/2008 г. през уч.2008/2009 г. през уч. 2009/2010 г. през уч. 2010/2011 г. 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

Разград 3 845 45.41% 3 748 46.82% 3 701 46.28% 3 470 46.39% 

Исперих 689 39.09% 725 41.46% 715 41.40% 676 40.33% 

Кубрат 352 43.10% 411 42.38% 433 44.05% 446 49.29% 

Завет 342 35.73% 368 38.71% 387 40.09% 403 42.65% 

Лозница 522 33.61% 598 47.75% 624 51.21% 563 47.87% 

Самуил 169 35.67% 152 35.00% 153 35.33% 132 33.67% 

Цар Калоян 298 50.75% 312 55.77% 341 60.89% 334 62.34% 

Източник: РИО Разград 
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През изследвания период се увеличава и процентът на обхванатите ученици в обучение 

по нови информационни технологии (изключение прави единствено Община Лозница, 

в която има лек спад на дела на обхванатите – с около 3% спрямо 2007/2008 г.). Към 

2010/2011 г., делът на включените в предмета е най-висок отново в Община Цар Калоян 

(67%), и най-нисък в общините Кубрат (37%) и Самуил (39%). Във всички останали 

общини в този учебен предмет са обхванати повече от половината ученици (процентът 

се движи между 52 и 59%).   

Табл. Нови информационни технологии като учебен предмет по общини за периода 

2007-2011г. 

Нови информационни технологии като учебен предмет 

Общини през уч. 2007/2008 г. през уч.2008/2009 г. през уч. 2009/2010 г. през уч. 2010/2011 г. 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

Разград 2 957 48.49% 2960 49.68% 2 991 53.61% 2 876 52.32% 

Исперих 1 116 44.49% 1148 50.87% 1 200 55.52% 1 277 57.31% 

Кубрат 772 35.72% 814 40.26% 828 38.20% 784 36.79% 

Завет 709 57.36% 644 56.19% 636 55.90% 630 59.50% 

Лозница 536 57.57% 500 58.71% 472 55.00% 412 54.29% 

Самуил 183 38.33% 174 39.33% 180 39.67% 150 39.00% 

Цар Калоян 192 45.50% 225 56.53% 263 67.78% 256 66.67% 

Източник: РИО Разград 
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Най-голям през целия наблюдаван период е делът на обхванатите ученици в 

специализираното езиково обучение, което е обяснимо с факта, че предметът е включен 

като избираем от първи и като задължителен от втори клас. Като цяло и през четирите 

учебни години няма съществени изменения в този дял. Към 2010/2011 учебна година в 

общините Самуил и Цар Калоян процентът на обхванатите достига 91%. В останалите 

общини делът се движи между 72% и 75%. Най-малък е делът на обхванатите в Община 

Лозница (64%).   

Табл. Въведено специализирано езиково обучение като учебен предмет по общини в 

периода 2007-2011 г. 

Въведено специализирано езиково обучение като учебен предмет по общини 

  

 Общини 

през уч. 2007/2008 г. през уч.2008/2009 г. през уч. 2009/2010 г. през уч. 2010/2011 г. 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

брой на 

обхванатите 

ученици 

% от 

всички 

ученици 

Разград 5 954 71.46% 5 706 71.46% 5 530 73.11% 5 169 72.10% 

Исперих 2 192 76.91% 2 171 79.16% 2 106 78.64% 2 073 77.02% 

Кубрат 1 504 85.95% 1 414 73.18% 1 401 73.69% 1 319 74.24% 

Завет 985 73.74% 966 76.18% 898 70.96% 866 75.13% 

Лозница 674 66.00% 620 64.86% 597 63.86% 534 64.14% 

Самуил 375 91.00% 346 91.67% 345 90.00% 298 91.67% 

Цар Калоян 392 92.89% 373 92.79% 351 90.46% 350 91.15% 

Източник: РИО Разград 

3. Размер на инвестициите за модернизация на материално-техническата база на 

образователната система 

 

Във всички общини от областта са направени инвестиции за модернизация на 

материално-техническата база на образователната система. Размерът на инвестициите 

през 2010/2011 г. (1 004 852 лв.). общо за областта се увеличава с 63% (или с 389 378.1  

лева) в сравнение с 2007/2008 г. и с 59% (с 377 464 лв.) спрямо 2009/2010 г. (634 206 

лв.). Най-много инвестиции за модернизация на базата в образователните институции в 

областта са направени през учебната 2008/2009 г. – 1 382 316 лв.   

През 2010/2011 г. най-много средства за модернизация са вложени в Община Завет – 

647 140.9 лв., което представлява 64% от всички инвестиции в областта за посочената 

година. Освен това инвестициите общината са значително повече в сравнение с 

предходните учебни години. Причината е, че в този период  (2010/2011 г.) в Община 
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Завет са изпълнени два проекта по оперативни програми (ОПРР и ПРСР) за 

реконструкция на учебната база.  

През 2010/2011 г. втората по вложени инвестиции в модернизация на базата е Община 

Разград – 152 640 лева. Те обаче са значително по-малко спрямо предходните учебни 

години. Намаление на инвестициите през наблюдавания период има и в общините 

Самуил и Лозница, където през последната наблюдавана учебна година са инвестирани 

съответно 9 433 лева и 5 378 лева. През 2010/2011 г. най-малко инвестиции 

традиционно са направени в най-малката община от областта Цар Калоян – 500 лв. 

Табл. Размер на инвестициите в лева за модернизация на материално-техническата 

база на учебните заведения по област и общини за периода 2007-2011г. 

Размер на инвестициите в лева за модернизация на материално-техническата 

база на учебното заведение 

  през уч. 

2007/2008 г. 

през уч. 

2008/2009 г. 

през уч. 

2009/2010 г. 

през уч.  

2010/2011 г. 

Област Разград 615 473.9 1 382 316 634 206 1 004 852 

Разград 225 146 529 167 407 344 152 640 

Исперих 271 993.7 237 018.6 33 441 56 251.68 

Кубрат 62 279 346 976 138 034 133 508 

Завет 22 816 131 023 17 587 647 140.9 

Лозница 10 741.2 37 931.68 22 236 5 378 

Самуил 20 998 100 000 14 364 9 433.06 

Цар Калоян 1 500 200 1 200 500 

Източник: РИО Разград 
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4. Брой компютри и интернет места на 100 ученика 

Данните показват, че през наблюдавания период се подобрява компютърната 

осигуреност в училищата. По данни на РИО Разград, средният брой компютри на 100 

ученика се увеличава във всички общини от областта.  За четирите учебни години най-

голямо е нарастването на коефициента в Община Разград – от 123.84 компютъра на 100 

ученика през 2007/2008 г. на 190.4 (или с 66.5) през 2010/2011 г. Следва Община 

Лозница – съответно от 80.6 на 126.9 (с 46.3).  

Табл. Брой компютри на 100 ученика по общини за периода 2007-2011г. 

Брой компютри на 100 ученика 

 Община  през уч. 

2007/2008 г. 

през уч. 

2008/2009 г. 

през уч. 

2009/2010 г. 

през уч. 

2010/2011 г. 

Разград 123.84 143.74 180.8 190.4 

Исперих 87.38 87.29 91.08 91.09 

Кубрат 86 86 101 108 

Завет 61 72 83 73 

Лозница 80.6 98.7 125.6 126.9 

Самуил 31 31 32 32 

Цар Калоян 15 20 18 19 

 Източник: РИО Разград 

Същата тенденция на увеличение се регистрира и при броя на интернет местата. Броят 

места на 100 ученика нараства най-значително в Община Завет от 60 през 2007/2008 г. 

на 193 през 2012/2011 г. Значително е и увеличението в общините Лозница - от 57.6 

през 2007/2008 г.  на 103.9 през 2010/2011 г. и Разград – съотвтетно от 137.8 на 180.4 ( 

или с 42.6). Изключение от всеобщата тенденция прави единствено Община Исперих, 

където има слабо намаление на броя интернет места на 100 ученика – с 15.29 места. 

Табл. Брой интернет места на 100 ученика по общини за периода 2007-2011г. 

Брой интернет места на 100 ученика по общини  

 Община през уч. 2007/2008 

г. 

през уч.2008/2009 

г. 

през уч. 2009/2010 

г. 

през уч. 2010/2011 

г. 

Разград 137.8 150.9 169.8 180.4 

Исперих 196.38 190.29 188.08 181.09 

Кубрат 78 90 103 106 

Завет 60 72 77 193 

Лозница 57.6 76.7 80.6 103.9 

Самуил 31 31 32 32 

Цар Калоян 15 20 18 19 

Източник: РИО Разград 
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6. Брой на отпадналите ученици, закрити паралелки и учебни заведения – по 

общини и за областта. 

Броят на отпадналите ученици общо за областта през последната година незначително 

намалява (с 9) в сравнение с учебната 20072008 г., когато са били 186, а през 2010/2011 

- 177. Трябва обаче да се отбележи, че, в сравнение с учебната 2009/2010 г., има 

увеличение на отпадналите от образователната система – с 25 ученика. Към 2010/2011 

г. най-много ученици са отпаднали в Община Завет – 68, и, което е по- притеснително, 

този брой е с 21 ученика повече в сравнение с първата наблюдавана година, когато са 

отпаднали 47 учащи се.   

Макар че се наблюдава намаляване на отпадналите ученици, на второ място по брой 

отпадащи през 2010/2011 г. е Община Кубрат , където има 47 отпаднали (със 17 по-

малко спрямо 2007/2008 г.).  

В Община Разград през 2010/2011 учебна година от образованието са отпаднали 32 

ученика, приблизително колкото през предходната година (32) и през първата година на 

наблюдавания период (30). 

Намаление в броя на отпадащите се наблюдава в Община Лозница. През последната 

наблюдавана година те са 10 – с 15 по-малко в сравнение с 2007/2008 г. и със 17 – в 

сравнение с 2009/2010 г.. 

Табл. Брой на отпадналите ученици по област и общини за периода 2007-2011г. 

Брой на отпадналите ученици по област и общини  

 през уч. 

2007/2008 г. 

през уч. 

2008/2009 г. 

през уч. 

2009/2010 г. 

през уч. 

2010/2011 г. 

Област Разград 186 201 152 177 

Разград 30 51 32 32 

Исперих 13 17 17 15 

Кубрат 64 49 47 47 

Завет 47 46 26 68 

Лозница 25 29 27 10 

Самуил 7 9 3 5 

Цар Калоян 0 0 0 0 

Източник: РИО Разград 

Закритите паралелки  (независимо дали поради липса на интерес или поради липса на 

достатъчно ученици) към учебната 2010/2011 г. са 5, което е с две по-малко спрямо 
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учебната 2009/2010 г. и с една повече спрямо първата година от наблюдавания период. 

Има два закрити класа в Община Исперих и по един в общините Разград, Кубрат и 

Завет.  

Табл. Брой на закритите паралелки (независимо дали поради липса на интерес или 

поради липса на достатъчно ученици) по област и общини за периода 2007-2011 г. 

Брой на закритите паралелки по област и общини 

  през уч. 

2007/2008 г. 

през уч. 

2008/2009 г. 

през уч. 

2009/2010 г. 

през уч. 

2010/2011 г. 

Област Разград 4 5 7 5 

Разград 1 1 1 1 

Исперих 1 1 2 2 

Кубрат 0 0 1 1 

Завет 0 0 0 1 

Лозница 0 1 3 0 

Самуил 2 2 0 0 

Цар Калоян 0 0 0 0 

Източник: РИО Разград 

 

През наблюдавания период в Област Разград са закрити общо 26 учебни заведения. 

Най-голям брой са закритите училища в Община Исперих – 10, следвана от Община 

Разград – 7.  В Община Завет са затворени 3, а в общините Кубрат, Лозница и Самуил – 

по 2 учебни заведения. По видове заведения броят на закритите училища е както 

следва: 8-начални училища, 13-основни, 2-обединени детски комплекса, 2 ДОВДЛРГ 

(които са преминали към общината според промяна в ЗНП), 1-оздравително училище.  

Най-голям брой учебни заведения са закрити през 2008 г. – 10, през 2006  и 2007 – по 6,  

2012 – 3 броя, през 2005 – 1.  
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Табл. Закрити учебни заведения по общини за периода 2007 – 2011 г. включително 

ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА 

ОДК  Завет  Завет  РД-14-494/29.08.2008  

НУ"Н.Й.Вапцаров"  Завет  Иван Шишманово  РД-14-213/10.06.2008  

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий "  Завет  Прелез  РД-14-212/10.05.2008 

ОУ"Св.св.Кирил и Методий"  Исперих  Белинци  Заповед Nо РД14-120/21.05.2007 на МОН считано от 15.09.07  

НУ"Д-р П.Берон"  Исперих  Голям Поровец  Заповед на Министъра на образованието и науката Nо РД14-211/29.11.2006  

ОУ"В.Левски" Исперих  Духовец  Заповед Nо РД14-118/21.05.2007 на МОН считано от 15.09.07  

ДОВДЛРГ "ЛУДОГОРИЕ"  Исперих  Исперих  Промяна в ЗНП ДВ 105/2006 преминават към общината  

ОУ "Хр.Ботев"  Исперих  Райнино  Заповед No РД14-117/21.05.07 на МОН считано от 15.09.07  

НУ "Н.Й.Вапцаров"  Исперих  Средоселци  Заповед на Министъра на образованието и науката Nо РД14-210/29.11.2006  

НУ"Бачо Киро"  Исперих  Старо селище  Заповед Nо РД14-119/21.05.2007 на МОН считано от 15.09.07  

ОУ "Кирил и Методий" Исперих  с. Йонково РД 14-97/18.06.2012 г. 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"  Исперих  Лъвино РД 14-78/18.06.2012 г. 

ОУ "Хр. Ботев"  Исперих  Свещари РД 14-77/18.06.2012 г. 

ОУ "Хр.Смирненски"  Кубрат  Звънарци  РД-14-215/10.06.2008  

ОУ"Йордан Йовков"  Кубрат  Мъдрево  РД-14-214/10.06.2008  

НУ "Хаджи Димитър"  Лозница  Каменар  РД-14462/19.08.2008  

НУ"Св.св.Кирил и Методий"  Лозница  Синя вода  Заповед на Министъра на образованието и науката Nо РД14-223/11.12.2006  

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ"  Разград  Благоево  РД-14-161/29.05.2008  

ОУ "Иван Вазов"  Разград  Гецово  РД-14-160/28.05.2008  

ОУ Н.Й.Вапцаров  Разград  Мортагоново  РД-14-158/10.05.2008  

ДОВДЛРГ "ИГЛИКА"  Разград  Осенец  Промяна в ЗНП ДВ 105/2006 преминават към общината  

ООУ "Ст.Пандуров"  Разград  Пороище  Заповед NoРД-14-95/15.06.2006 на МОН считано от 1.07.2006г  

ОУ "Хр. Ботев"  Разград  Топчии  Заповед Nо РД14-21/21.05.2007 на МОН считано от 01.08.07  

НУ "Кирил и Методий"  Разград  Ушинци  Заповед на Министъра на образованието и науката No РД 14-84/11.07.05  

НУ "Г.С.Раковски"  Самуил  Ножарово  Заповед на Министъра на образованието и науката Nо РД14-5/09.01.2007  

ОДК  Самуил  Самуил  РД-14-494/29.08.2008 

Източник: РИО Разград
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4.1. Обществена оценка за качеството на образованието. 

Състоянието на образованието при проучването на общественото мнение в Област 

Разград се оценява като добро (4.24). Най-висока оценка поставят жителите на Община 

Завет (4,73), а най-ниска – на Община цар Калоян (3,89). Oбразованието се нарежда на 8 

място oт общо 19 оценявани сектора на социално-икономическия живот и услугите в 

областта.   

 М
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Каква е Вашата оценка за състоянието на: (средна оценка) 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

1 Банковите услуги   4,67 5,22 5,17 4,98 3,96 4,66 4,11 2,9 

2 Релегиозната толерантност     4,65 5,21 5,21 5,01 4,44 4,22 4,5 4,47 

3 Телекомуникациите         4,61 4,92 4,72 5,04 3,96 4,54 4,56 4,27 

4 Етническата толерантност     4,58 5,18 5,11 5,01 4,22 4,16 4,5 4,3 

5 Застрахователните услуги     4,56 5,25 5,15 4,84 3,92 4,42 4,04 2,92 

6 Електроснабдяването       4,37 4,84 4,75 4,84 4,19 3,97 4,36 4,29 

7 Търговията                       4,35 4,91 4,74 4,49 4,43 4,11 3,92 3,71 

8 Образованието                    4,24 4,73 4,28 4,55 3,93 4,13 4,21 3,89 

9 Чистотата и сметосъбирането   4,17 4,82 4,31 4,1 3,79 4,16 3,82 3,8 

10 Административното обслужване  4,16 4,83 4,5 4,51 3,73 3,89 4,16 3,69 

11 ВИК 4,11 4,86 4,62 4,27 3,93 3,85 3,44 3,59 

12 Местните печат/радио/тв/сайтове 4,06 4,59 4,46 4,26 2,73 4,27 4 2,07 

13 Здравеопазването 4,01 4,78 4,38 4,51 4,19 3,5 3,81 3,78 

14 Социалните услуги 4 4,5 4,34 4,36 3,65 3,86 3,89 2,83 

15 Културата и изкуството 3,96 4,21 4 4,19 2,88 4,22 4,01 2,84 

16 Градския и междугр.транспорт 3,93 4,56 4,02 4,32 3,26 3,72 3,97 4,18 

17 Борбата с престъпността 3,92 4,41 4,1 4,37 3,45 3,89 3,24 3,09 

18 
Хотелиерството и 

ресторантьорството 
3,9 3,82 3,97 4,01 2,74 4,3 4,13 2,4 

19 Пътната инфраструктура 3,65 4,02 3,78 4,12 3,5 3,41 3,61 3,48 

 

Същевременно, състоянието на образователните институции на територията 

на Област Разград, получава по-висока оценка – много добър, както от гледна 

точка на материалната база, така и по отношение на качеството на услугата. И по 

двата критерия, най-високо са оценени средните училища (4.84 за база и 4.84 – за 

качество на услугата) и детските градини (съответно 4.72 и 4.74) в областта. Веднага 

след тях, с малка разлика, следват основните и началните училища.  

При анализа по общини, прави впечатление, че най-високи средни оценки като цяло 

домакинствата поставят на образователните институции в Община Лозница, а най-
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ниски  – в Община Исперих. Резултатите по видове заведения показват, че  средните 

училища са с най-висока оценка (както за качество на обучението, така и за 

материална база) в общините Разград, Самуил и Цар Калоян, а най-ниска – в 

Община Исперих. Детските градини са в най-добро състояние, в Община Лозница, а 

най-ниско са оценени в Община Цар Калоян. Според домакинствата, в Община 

Лозница над средно регистрираното за областта ниво са и началните училища, а 

най-ниска оценка те получават в Община Самуил. В тази община под средната е и 

оценката на базата и обучението в основните училища.   

 

 Каква оценка бихте дали на следните образователни институции? 

Общо 

Общини 

Завет Исперих Кубрат Лозница Разград Самуил 
Цар 

Калоян 

Материална база 

Средните училища 4.83 4.64 4.32 4.79 4.80 5.05 5.51 5.08 

Детските градини  4.72 4.88 4.72 4.88 5.13 4.59 4.64 4.44 

Основните училища 4.64 4.79 4.45 4.80 4.86 4.65 4.23 4.62 

Началните училища 4.62 4.77 4.46 4.76 5.10 4.55 4.28 4.60 

Качество на услугата 

Средните училища 4.84 4.63 4.31 4.93 4.40 5.10 5.44 5.13 

Детските градини 4.74 4.85 4.48 4.89 4.88 4.79 4.81 4.54 

Основните училища  4.63 4.73 4.30 4.86 4.68 4.72 4.29 4.70 

Началните училища 4.63 4.73 4.31 4.91 4.89 4.65 4.39 4.70 
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Изследваните домакинства се затрудняват да формулират конкретни проблеми на 

образователните институции – над половината (55 %) не дават отговор на въпроса. 

Останалите определят като основни дефицити демографския срив (16 %), липсата на 

добри преподаватели (10 %) и лошото качество на образователната услуга (9 %).  Близо 

се подреждат и лошата материална база (7 %) и ниската култура, незаинтересоваността 

на учениците (7 %). Демографския срив се идентифицира като проблем по-често в 

общините Завет (29 %) и Исперих (26 %), а липсата на добри преподаватели – в 

Община Самуил  (23 %).  

 

 Кои са трите основни проблема в образователните институции на територията на общината, в която 

живеете? 
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ОБЩО 55 % 2 % 7 % 3 % 10 % 7 % 2 % 16 % 2 % 9 % 3 % 2 % 2 % 3 % 
2 

% 

Община 

Завет 
69 % 0 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 29 % 0 % 15 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 

Община 

Исперих  
59 % 0 % 7 % 0 % 12 % 0 % 0 % 26 % 0 % 17 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 

Община 

Кубрат 
68 % 0 % 7 % 4 % 2 % 0 % 5 % 14 % 0 % 4 % 3 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

Община 

Лозница  
57 % 4 % 4 % 2 % 8 % 4 % 0 % 0 % 11 % 13 % 4 % 4 % 2 % 0 % 0 % 

Община 

Разград  
44 % 7 % 7 % 5 % 15 % 14 % 4 % 13 % 1 % 8 % 7 % 3 % 5 % 6 % 3 % 

Община 

Самуил 
54 % 0 % 3 % 11 % 23 % 12 % 0 % 20 % 7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 

Община 

Цар 

Калоян 

69 % 0 % 4 % 0 % 5 % 0 % 5 % 5 % 0 % 4 % 4 % 10 % 0 % 0 % 0 % 

 

Oбразователните институции на територията на Област Разград получават много 

добрa oценка при проучване на общественото мнение, както от гледна точка на 

материалната база, така и по отношение на качеството на услугата. И по двата 

критерия най-високо са оценени средните училища и детските градини в областта. 
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Близки до тях са оценките на основните и началните училища. Най-високи средни 

оценки като цяло гражданите поставят на образователните институции в Община 

Лозница, а най-ниски – в Община Исперих. Същевременно обаче, като основни 

дефицити на образованието след демографския срив (16 %), се определя липсата 

на добри преподаватели (10 %) и лошото качество на образователната услуга (9 

%).  Близо се подреждат и лошата материална база (7 %) и ниската 

култура/незаинтересоваността на учениците (7 %).  

 

5. Здравеопазване и социални услуги 

Здравеопазване 

Брой здравни заведения, видове здравни заведения – брой и брой легла – по 

общини и общо за областта 

Лечебните заведения в областта се групират в заведения за извънболнична помощ и 

такива за болнична помощ. От своя страна лечебните заведения за извънболнична 

помощ се подразделят на заведения за първична медицинска помощ  и за 

специализирана помощ. През петгодишния период на наблюдение няма съществени 

промени в броя и вида на заведенията за извънболнична помощ. Към днешна дата, на 

територията на областта тя се осъществява от 54 амбулатории за първична медицинска 

помощ – индивидуална практика (половината от тях – 26 са в Община Разград, 10 са в 

Община Исперих, 7 – в Община Кубрат, 4  – в Община Лозница, 3 – в Община Самуил, 

2  – в Община Цар Калоян) и 4 – за групова практика (2 в Община Кубрат, по 1 в 

общините Разград и Исперих). Специализираната извънболнична помощ се извършва 

от 105 амбулатории – индивидуална практика и 1 – групова практика. Като част от 

извънболничната помощ, в областта функционират също 1 ДКЦ в гр. Разград; 6 

медицински центрове – МЦ Св.Екатерина  и МЦ-1 Кубрат (в гр.Кубрат), МЦ 

„Асклепий”, МЦ „Здраве”, МЦ „Д-р Велкови”, МЦ „Ретина-клон Разград” (гр.Разград). 

Медицинските центрове разполагат с 2 броя легла. Има също  214 медико-технически 

лаборатории, 9 медико-диагностични лаборатории; 8 хосписа.  
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Стоматологичните услуги се предоставят от 65 амбулатории за първична медицинска 

помощ  – индивидуална практика лекари по дентална медицина и 3 амбулатории за 

първична медицинска помощ – групови практики.  

Спешната медицинска помощ в Разград има разкрити филиали в Исперих, Кубрат, Цар 

Калоян и Лозница. Към 2010 г. в нея работят 27 лекари, 69 души полувисш медицински 

персонал и 66 души друг персонал. Разполага с 26 линейки и модерна медицинска 

апаратура. 

Видове лечебни заведения за извънболнична помощ  по общини 2012 г. 
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Общо 54 4 105 1 65 3 6 1 9 14 7 

Разград 26 1 76 1 42 2 4 1 7 9 4 

Исперих 10 1 15 - 9 1 - 0 1 2 1 

Кубрат 7 2 13 - 7 - 2 0 1 2 1 

Завет 2 - 1 - 1 - - - - - - 

Лозница 4 - - - 3 - - - - 1 1 

Самуил 3 - - - 1 - - - - - - 

Цар 

Калоян 
2 - - - 2 - - - - - - 

Източник РЦЗ – Разград 

Няма промяна и в броя на заведенията за болнична помощ през наблюдавания период. 

Към 2010 г., стационарното лечение в oбластта се осъществява от 3 многопрофилни 

болници за активно лечение с общо 554 легла:  

 МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград” с 53 % държавно участие в гр. Разград, 

разполага с 374 легла (което е с 39 легла повече в сравнение с 2007 г.) и спешно 

отделение. Болницата е с обособени три блока – Диагностично-консултативен блок, 

Стационарен блок с 18 самостоятелни отделения и административно-стопански 

блок.  
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 2 общински болници – „МБАЛ – Исперих” ЕООД в гр. Исперих и „МБАЛ-Кубрат” в 

гр. Кубрат, всяка с по 90 легла. 

 

Табл. Здравна мрежа по видове здравни заведения, Област и общини (Брой) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Здравна мрежа към 31.12 по видове здравни заведения, област и общини (Брой) 

Област Разград 

Болнични заведения общо         

брой 3 3 3 3 

легла 515 535 557 554 

многопрофилни болници     

брой 3 3 3 3 

легла 515 535 557 554 

Община Разград 

Болнични заведения общо         

брой 1 1 1 1 

легла 335 335 377 374 

многопрофилни болници     

брой 1 1 1 1 

легла 335 335 377 374 

Община Исперих 

Болнични заведения общо         

брой 1 1 1 1 

легла 90 90 90 90 

многопрофилни болници     

брой 1 1 1 1 

легла 90 90 90 90 

Община Кубрат 

Болнични заведения общо         

брой 1 1 1 1 

легла 90 90 90 90 

многопрофилни болници     

брой 1 1 1 1 

легла 90 90 90 90 

 

„МБАЛ – Исперих” ЕООД се намира в град Исперих.  Отдалечена е от от МБАЛ –„Св. 

Ив. Рилски” АД  на 38 км, от МБАЛ – Кубрат ЕООД – 36 км; от МБАЛ – Дулово     

ЕООД – 37 км. „МБАЛ – Исперих” ЕООД обслужва предимно население в региона, 

обхващащ Община Исперих /27 141 души/, селата Веселец, Прелез, Ив. Шишманово от 

Община Завет и селата Богданци, Владимировци, Голяма вода, Здравец, Кара михал, 
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Ножарево, Пчелина и Хърсово от Община Самуил, и голяма част от селата на Община 

Дулово, Област Силистра. Общият брой на обслужваното население е 36 109 души, 

разпределени в съотношение – 70% от Община Исперих, 30% от общините Завет, 

Самуил и Дулово.  

 

Табл. Отдалеченост на МБАЛ Исперих от други болници 

Отдалеченост от други болници 

МБАЛ – „Св. Ив. Рилски” АД – 38 км 

МБАЛ – Кубрат ЕООД – 36 км  

МБАЛ – Дулово ЕООД – 37 км  

Източник: “МБАЛ – Исперих” ЕООД  

МБАЛ Кубрат е най-голямото здравно заведение на територията на Община Кубрат, 

оказващо медицинска помощ на населението. Според общинския план за развитие на 

общината (2005-2013 г.), диагностично-лечебната дейност е на добро ниво. Болницата 

се дооборудва с апаратура и медицинска техника, както и преминаване към съвременни 

модерни технологии. Болницата разполага със скенер, който съдейства за повишаване 

ефективността на болничното лечение.  

През наблюдавания период броят реализирани проекти от МБАЛ в Разград е 11, а 

общият размер на инвестициите за модернизация е 1,980,471 лева.  Размерът на 

средствата за обновяване на медицинското оборудване през 2007-2011 г. е 2,834,229 

лева. Болницата има 19 сключени договора със здравноосигурителни фондове.  

МБАЛ Исперих е реализирала един проект през наблюдавания период с предмет на 

дейност „Разширяване и реконструкция на ОАИЛ и на бивш „Гинекологичен сектор и 

преустройство в Отделение за рехабилитация и продължително лечение”. Периодът на 

изпълнение на дейността е 2007-2008 г., а общият размер на разходите по проекта – 495 

000 лв. Източникът на финансиране е Международна банка за възстановяване и 

развитие. Резултатите от проекта са модернизирано отделение за анестезиология и 

интензивно лечение, отговарящо на съответния медицински стандарт и модернизирано 

отделение за рехабилитация и продължително лечение. Размер на средствата за 

обновяване на медицинското оборудване за периода 2007-2011 г. е 458,652, 86 лв.  
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Доставена е и е въведена в експлоатация следната медицинска апаратура: линеен 

високочестотен трансдюзер за многофункционален ултразвуков апарат DC; 

Хемоглобинов анализатор; Анализатор за измерване на глюкоза и лактат; ДАП камери 

– за скопичен и рентгенологичен апарат; компютърни конфигурации; UPS; счетоводен 

софтуери др. През наблюдавания петгодишен период болницата (според информация от 

МБАЛ Исперих) няма реализирани партньорства за обмен на медицински кадри и 

здравни услуги. 

Наличната информация за МБАЛ Кубрат е по-ограничена. Болницата  има реализиран 

един проект през 2007 г. на стойност 35 955 щ.д. Предметът на проекта е ремонт на 

покривната конструкция (включително и канализацията), с площ 1530 кв.м, а 

източникът на финансиране е Програма за безвъзмездна помощ за проекти на местно 

равнище на Японското посолство в България.  

 

Табл. Брой реализирани проекти и размер на инвестициите за модернизация на 

болничното заведение за периода 2007 – 2011 г. включително 

МБАЛ Брой проекти Размер на инвестициите в лв. 

Разград 11 1,980,471 

Исперих 1  495000 

Кубрат 1 (2007) 35 955 щ.д. 

Източник: МБАЛ 

През наблюдавания период не се регистрират съществени изменения в броя на 

медицинските кадри. Към 2011 г. на територията на oбластта практикуват общо 317 

лекари, т.е. с 6 по-малко в сравнение с 2010 г., и със седем – спрямо 2007 г. Трябва да се 

отбележи обаче, че броят на лекарите в Област Разград е под средния за страната. По 

данни на НСИ, за 2011 г. на един лекар в страната се падат 258 души, докато в Област 

Разград те са 390.  Към 2010 г. (за 2011 г. няма информация по общини) най-голям брой 

лекари в областта има съответно в общините, в които функционират повече лечебни 

заведения – в Община Разград работят 213 лекари, в Община Исперих – 53,  в Община 

Кубрат – 46.   
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Общопрактикуващите лекари също са константна бройка през наблюдавания период. 

Към 2010 г. те са 60 (с 3 по-малко в сравнение с 2007 г.) Най-много от тях работят 

отново в общините Разград – 28, Кубрат – 11 и Исперих – 10. В общините Завет, 

Самуил и Цар Калоян има по 2 лекари, които са общопрактикуващи. В Община 

Лозница също всички 5 лекари са общопрактикуващи. И през петте години от 

наблюдавания период, на 1000 души се падат по около 2,4 лекари.  

Към 2011 г. стоматологичните грижи в oбластта се осигуряват от общо 65 стоматолога 

(с пет по-малко в сравнение с 2007 г. и с двама повече в сравнение с 2010). Към 2010 г. 

(за 2011 няма информация по общини) 40 от тях (61 %) работят в Община Разград, 11 – 

в Община Исперих, 7 – в Община Кубрат, 3 – в Община Лозница, по един в Община 

Цар Калоян и Община Завет. В Община Самуил няма стоматолог. През петте 

наблюдавани години на 1000 жители се пада по-малко от един дентален специалист. 

Броят на стоматолозите е близо два пъти по-малък от средния за страната. На един 

зъболекар в национален мащаб се падат 1 101 души, докато за Област Разград този брой 

е 1 902. 
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Табл. Лекари и стоматолози към 31.12.  по област и общини 

Лекари и стоматолози към 31.12. по област и общини (2. Вкл. медицинските кадри към другите 

ведомства, които не са разпределени по области. 3. Данни на Националната здравноосигурителна 

каса.) (Брой) 

Област Разград 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Лекари общо2 324 321 314 323 317 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 63 60 60 60 60 

Стоматолози 70 66 65 63 65 

Община Разград 

Лекари общо2 232 227  213 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 29 28  28 н.и. 

Стоматолози 46 43  40 н.и. 

Община Исперих 
Лекари общо2 40 45  53 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 10 10  10 н.и. 

Стоматолози 9 9  11 н.и. 

Община Кубрат 

Лекари общо2 39 38  46 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 11 11  11 н.и. 

Стоматолози 8 8  7 н.и. 

Община Завет 

Лекари общо2 4 -  2 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 4 -  2 н.и. 

Стоматолози 1 -  1 н.и. 

Община Лозница 

Лекари общо2 4 4  5 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 4 4  5 н.и. 

Стоматолози 3 3  3 н.и. 

Община Самуил 

Лекари общо2 3 3  2 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 3 3  2 н.и. 

Стоматолози 2 0  - н.и. 

Община Цар Калоян 

Лекари общо2 2 0  2 н.и. 

в т.ч. oбщопрактикуващи3 2 0  2 н.и. 

Стоматолози 1 0  1 н.и. 

Броят на медицинските специалисти по здравни грижи  (персонала със средно 

специално медицинско образование и със степен "специалист", завършили медицински 

колеж) намалява постепенно през изследвания период – от 723 през 2007 г. на 660 – 

през 2011. Към 2010 г., 466 души  (или 71 %) от този персонал е зает в Община Разград, 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
146 

88 – в Община Исперих, 83 – в Община Кубрат. Това са именно трите общини на 

територията, на която функционира МБАЛ.  

Табл. Персонал със средно специално медицинско образование и със степен "специалист", 

завършили медицински колеж към 31.12. по област и общини (Брой) 

Персонал със средно специално медицинско образование и със степен "специалист", завършили 

медицински колеж към 31.12. по област и общини (Брой) 

Област/Община 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Област Разград 723 700 712 656 660 

Разград 498 485 н.и. 466 н.и. 

Исперих 90 89 н.и. 88 н.и. 

Кубрат 95 90 н.и. 83 н.и. 

Завет 11 10 н.и. 2 н.и. 

Лозница 12 10 н.и. 8 н.и. 

Самуил 8 7 н.и. - н.и. 

Цар Калоян 9 9 н.и. 9 н.и. 

 

На 1000 жители се падат по около 5,3 специалиста по здравни грижи. 

Табл. Брой лекари и стоматолози – общо и на 1000 жители 

МБАЛ 

Област 

БРОЙ НА 1000 ЖИТЕЛИ 

Лекари 

Лекари по 

дентална 

медицина 

Медицински 

специалисти 

по здравни 

грижи 

Лекари 

Лекари по 

дентална 

медицина 

Медицински 

специалисти 

по здравни 

грижи 

Разград 2011 317 65 660 2,6 0,5 5,3 

Разград 2010 323 63 656 2,5 0,5 5,0 

Разград 2009 314 65 712 2,4 0,5 5,4 

Разград 2008 321 66 700 2,4 0,5 5,2 

Разград 2007  324 70 723 2,4 0,5 5,3 

Източник: МБАЛ  
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През 2011/2012 г. на територията на oбластта функционират 9 детски ясли, което е с 

една повече в сравнение с предишните четири наблюдавани години. Същевременно 

обаче местата и броят на децата  в тях намаляват макар и слабо – местата с 20 – от 399 

през 2007 г. на 379 през 2011, децата – с 6 – от 342 на 336. От тях 55 % са момчета, а 45 

% – момичета. Най-много детски ясли има в Община Разград – 5. В общините Завет,  

Исперих, Кубрат и цар Калоян има по 1. В останалите две общини от областта (Лозница 

и Самуил) няма детски ясли.  

 

Табл. Детски ясли по област и общини (Брой) 

Детски ясли към 31.12. по област и общини (Брой) 

Област Разград 

Детски ясли през учебната 

2007/2008 г. 

през 

учебната 

2008/2009 г. 

през учебната 

2009/2010 г. 

през 

учебната 

2010/2011 г. 

през учебната 

2011/2012 г. 

брой 8 8 8 8 9 

места 399 399 362 376 379 

Деца      

общо 342 314 332 360 336 

момчета 170 145 173 173 184 

момичета 172 169 159 187 152 

Община Разград  

Детски ясли           

брой 4 4 4 4 5 

места 184 184 176 176 196 

Деца      

общо 157 141 168 167 179 

момчета 82 79 94 83 95 

момичета 75 62 74 84 84 
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Табл. Детски ясли по област и общини (Брой) 

Община Исперих  

Детски ясли           

брой 1 1 7 1 1 

места 54 54 36 48 64 

Деца      

общо 37 31 18 46 44 

момчета 17 15 8 22 27 

момичета 20 16 10 24 17 

Община Кубрат  

Детски ясли           

брой 1 1 1 1 1 

места 126 126 115 117 84 

Деца      

общо 113 112 115 117 84 

момчета 54 40 36 55 47 

момичета 59 72 59 62 37 

Община Завет   

Детски ясли           

брой 1 1 1 1 1 

места 18 18 18 18 18 

Деца      

общо 18 13 14 13 12 

момчета 7 3 7 6 8 

момичета 11 10 7 7 4 

Детски ясли           

брой 1 1 1 1 1 

места 17 17 17 17 17 

Деца      

общо 17 17 17 17 17 

момчета 10 8 8 7 7 

момичета 7 9 9 10 10 
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5.1. Обществена оценка за качеството на здравните услуги 

Мнението на респондентите от представителното изследване на домакинствата дава 

допълнителна представа за общото състояние на здравната помощ в областта и нейните 

общини. Като цяло жителите на областта поставят оценка много добър (4.57) на 

здравословното си състояние. Най-здрави се чувстват жителите на Община Завет 

(5,09), а най-ниска е оценката на  респондентите от Община Лозница (4,17).  

 

Като използвате скала от 2 до 6, където 2 е “лоша”, а 6 – “отлична” оценка, как преценявате 

здравословното си състояние? 

ОБЩО 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

4,57 5,09 4,84 4,75 4,17 4,33 4,38 4,71 

 

Повече от една трета от живеещите в областта отбелязват, че им се налага да използват 

медицински услуги поне веднъж в годината (37 %), на значим дял – всеки пети (23 %) 

това се случва по-често – веднъж в месеца. Еднакви са дяловете на използващите 

медицински услуги веднъж на три месеца (14 %) и веднъж на шест месеца (15 %). 8 на 

сто твърдят, че нямат необходимост да използват здравна помощ. 

 

 Колко често Ви се налага да използвате медицински услуги? 

Без 

отговор 

Веднъж в 

седмицата 

Веднъж 

в месеца 

Веднъж 

на три 

месеца 

Веднъж 

на шест 

месеца 

Веднъж в 

годината 

Не ми 

се 

налага 

ОБЩО 0 % 2 % 23 % 14 % 15 % 37 % 8 % 

Община Завет 0 % 2 % 27 % 10 % 18 % 37 % 5 % 

Община Исперих 1 % 1 % 23 % 7 % 13 % 52 % 3 % 

Община Кубрат 0 % 0 % 12 % 18 % 13 % 41 % 16 % 

Община Лозница 2 % 10 % 25 % 4 % 16 % 28 % 14 % 

Община Разград 0 % 1 % 23 % 22 % 18 % 28 % 8 % 

Община Самуил 0 % 0 % 30 % 7 % 15 % 48 % 0 % 

Община Цар Калоян 0 % 7 % 20 % 12 % 5 % 40 % 16 % 
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Високо е оценен достъпът до здравна помощ в областта като цяло. Три четвърти 

от респондентите – 72 % го определят като бърз и лесен. И все пак, всеки пети (22 

%) твърди, че изпитва известни затруднения, а 4 % – сериозни. Прави впечатление, че 

оценката на достъпа до здравна помощ не е в пряка зависимост от наличието или не на 

здравно заведение в общината. При анализа по общини се вижда, че най-критични към 

достъпа си до здравна помощ са жителите на общините Разград и Самуил. Най-високо 

достъпа до медицински услуги оценяват респондентите от общините Завет, Исперих и 

Кубрат.  

 

 Как бихте оценили Вашия достъп до здравна помощ? 

Без 

отговор 

Имам бърз 

и лесен 

достъп 

винаги, 

когато ми 

се наложи 

Изпитвам 

известни 

затруднения с 

достъпа до 

здравна 

помощ 

Изпитвам 

сериозни 

затруднения с 

достъпа до 

здравна 

помощ 

Нямам 

достъп до 

здравна 

помощ, 

когато ми е 

необходима 

ОБЩО 2 % 72 % 22 % 4 % 1 % 

Община Завет 5 % 90 % 5 % 0 % 0 % 

Община Исперих 2 % 91 % 5 % 1 % 1 % 

Община Кубрат 1 % 87 % 8 % 2 % 2 % 

Община Лозница 0 % 63 % 24 % 13 % 0 % 

Община Разград 3 % 55 % 38 % 4 % 1 % 

Община Самуил 0 % 60 % 31 % 9 % 0 % 

Община Цар Калоян 0 % 81 % 16 % 3 % 0 % 

 

Високата оценка за здравната помощ в общините се потвърждава и от отговорите на 

друг въпрос, зададен в изследването сред домакинствата – къде биха постъпили в 

случай на здравословен проблем. 60 на сто от изследваните напълно се доверяват на 

лекарите в общината, в случай на сериозен здравословен проблем. Повече от една трета 

обаче (35 %), все пак са готови да потърсят здравна помощ другаде в България.  
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Двумерните разпределения по общини потвърждават извода от предишния въпрос. 

Най-често извън пределите на общината биха потърсили помощ живеещите на 

територията на общините Разград и Самуил, а на лекарите в общината се доверяват  в 

общините Завет, Исперих и Кубрат.  

 

 При наличие на сериозен здравословен проблем, как бихте 

постъпил/а? 

Без отговор 

Бих се доверил/а 

напълно на 

лекарите в 

общината 

Бих потърсил 

здравна помощ 

другаде в 

България 

Бих потърсил 

здравна 

помощ извън 

България 

ОБЩО 3 % 60 % 35 % 1 % 

Община Завет 0 % 91 % 9 % 0 % 

Община Исперих 2 % 97 % 2 % 0 % 

Община Кубрат 0 % 81 % 19 % 0 % 

Община Лозница 0 % 56 % 41 % 3 % 

Община Разград 7 % 35 % 56 % 2 % 

Община Самуил 0 % 31 % 64 % 6 % 

Община Цар Калоян 0 % 51 % 49 % 0 % 

 

Цялостната оценка (по петстепенна скала от 2 до 6) на здравеопазването на територията 

на Област Разград е добра – 4,01. Отново се потвърждава констатацията най-доволни в 

този аспект да са живеещите в Община Завет, а най-недоволни – в Община Разград. В 

контекста на другите 19 оценявани сектори, здравеопазването се подрежда на 13 място. 
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Средните оценки на отделните здравни услуги варира между „добър” и „много 

добър”, което е сравнително висока оценка. Най-високо в областта са оценени 

аптеките (много добър 4.72), следвани от кабинетите на личните лекари (добър 4.49) и 

зъболекарските кабинети (добър 4.48). Близки оценки получават поликлиниките (добър 

3.89). Най-ниска оценка по този показател получават болниците (добър 3.74).  

 

 Каква е Вашата оценка на здравните услуги, предлагани на 

територията на общината, в която живеете?
15

 (средни оценки) 

Кабинети на 

личните 

лекари 

ДКЦ Болници 
Зъболекарс

ки кабинети 
Аптеки 

 ОБЩО 4,49 3,89 3,74 4,48 4,72 

Община Завет 5,17 4,62 4,66 5,04 5,40 

Община Исперих 4,53 4,23 4,26 4,68 4,93 

Община Кубрат 4,74 4,67 4,54 5,07 5,21 

Община Лозница 4,46 3,65 3,25 3,83 4,12 

Община Разград 4,21 3,60 3,28 4,41 4,68 

Община Самуил 4,24 2,32 2,23 3,61 4,10 

Община Цар Калоян 4,85 3,19 3,28 4,02 3,58 

 

Обществената оценка за здравните услуги, предоставяни на територията на Област 

Разград е много добра. Достъпът до здравна помощ в областта като цяло се определя 

като бърз и лесен.  Все пак като обезпокоителен трябва да се приема  фактът, че 

настоящото изследване регистрира и мнения на хора, които споделят, че изпитват 

затруднения с достъпа до здравна помощ (всеки пети твърди, че изпитва известни 

затруднения, а 4 на сто – сериозни).  Мнозинството (60 %) биха се доверили напълно на 

лекарите в общината, в която живеят при наличие на сериозен здравословен проблем, 

но значим дял (35 %) биха потърсили помощ в друга община. Най-критични към 

достъпа си до здравна помощ са жителите на Община Разград и Община Самуил. 

                                                           
15

 Оценката в общините, в които няма здравни институции се отнася до най-близкото болнично заведение  
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5.2. Социални услуги 

През периода 2007-2010 г., при социалните услуги, извършвани в обичайна домашна 

среда в Област Разград се регистрира увеличение на броя, и най-вече, на капацитета 

места. От 7 през 2007 г., социалните услуги през 2010 г. нарастват на 12. Капацитетът 

места се повишава с 49 % спрямо първоначалния от 2007 г. – от 1240 на 1848 места 

(+608 места). Данните на разположение показват, че капацитетът на услугите е 

превишавал заетите места за социални услуги – близо 11 % (131 места от капацитет 

1240) през 2007 г. и 8 % (109 от капацитет 1307 през 2008 г.) са останали незаети. 

Най-разпространената социална услуга в общността е домашният социален патронаж. 

Услугата е действала през целия изследван период, като капацитетът й от места 

нараства с 9 % (+96 места). Услугата обхваща всички общини на Област Разград, с 

изключение на Община Самуил. Данните през годините показват, че услугата има 

неизползван капацитет в Община Исперих (170 места капацитет) – през 2007 г. са заети 

125 (+45 места), а през 2008 г. – 127 места (+43). В Община Лозница през 2009 г. 

капацитетът намалява от 44 на 40 места, но заетите места намаляват още по-драстично 

– от 30 през 2007 г. и 2008 г. на 18 (+22 места) през 2009 г. и 14 (+26 места) през 2010 г. 

В Община Цар Калоян се поддържа равнище от 80 места капацитет, а заетите през 2007 

г. са 47 (+33 места), а през 2008 г. – 43 (+37 места).   

Повечето социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда, са локализирани на 

територията на Община Разград – 9 от 12 услуги са намират там. Самите услуги в 

общността са териториално разпределени в Област Разград както следва: 

 Един дневен център за деца и младежи на територията на Община Исперих. 

Функционира още през 2007 г., с капацитет 19 места. През 2010 г. Центърът работи 

на пълния си капацитет. 

 Един дневен център за възрастни с физически увреждания на територията на 

Община Разград. Функционира от 2009 г. с капацитет 30 места, които са изцяло 

заети и през 2009 г., и през 2010 г.  

 Четири центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно 

положение на територията на Община Разград, които са функционални през целия 

изследван период (2007-2010 г.). Капацитетът им от места постепенно нараства, 
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като от 43 места през 2007 г., през 2010 г. те са вече 175, т.е. капацитетът на 

центровете се е увеличил повече от 4 пъти.  

 Два центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община Разград, които 

функционират от 2010 г., с капацитет от общо 40 места. Прави впечатление, че 

същата година са заети едва 8 места в тези центрове.  

 Обществени трапезарии с капацитет от 358 места през 2009 г. 

 Две действащи защитени жилища към 2010 г. – едно на територията на Община 

Кубрат с 8 места, което изпълнява пълния си капацитет през всичките 4 години, и 

едно на територията на Община Самуил, което през 2007 г. има капацитет от 8 

места, които се увеличават на 10 през 2009 г. Налице са данни за 2007 г. за защитено 

жилище на територията на Община Исперих, но няма данни за следващите години 

от периода. 

 Два Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) на територията на Община Разград, с 

общ капацитет от 45 места.  
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Oбласт Разград 

Заведения и дейности за социални услуги, 

извършвани в обичайна домашна среда 

2007 2008 2009 2010 

социални услуги, които се предоставят в 

общността - общо 

        

брой 7 7 5 12 

места капацитет 1,240 1307   1848 

заети места към 31.12. 1,109 1198     

в това число:         

дневен център за деца и младежи         

брой 1 - - 1 

места капацитет 20 - - 19 

заети места към 31.12. 9 - - 19 

дневен център за възрастни с физически 

увреждания 

  -     

брой - - 1 1  

места капацитет - - 30 30  

заети места към 31.12. - -     

домашен социален патронаж   -     

брой - -     

места капацитет 1,119 1149   1215 

заети места към 31.12. 1,018 1028     

център за социална рехабилитация и интеграция 

на лица в неравностойно положение 

        

брой 4 4   4 

места капацитет 43 100   175 

заети места към 31.12. 45 96     

обществени трапезарии         

брой - -   - 

места капацитет - -   358 

заети места към 31.12. - -     
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Oбласт Разград 

Заведения и дейности за социални услуги, 

извършвани в обичайна домашна среда 

2007 2008 2009 2010 

център за настаняване от семеен тип         

брой - - - 2 

места капацитет - - - 40 

заети места към 31.12. - - - 8 

защитени жилища         

брой 1 1 2 2 

места капацитет 8 8 16 16 

заети места към 31.12. 8 8   16 

център за обществена подкрепа         

брой 1 1 2 2 

места капацитет 25 25 45 45 

заети места към 31.12. 17       

център за работа с деца на улицата         

брой - - - - 

места капацитет - - - - 

заети места към 31.12. - - - - 

 

Заведенията за социални услуги, извършвани извън домашна среда, са общо 9 на 

територията на Област Разград. Общият им капацитет (средно 554 места за 2007, 2008 и 

2010 г.) досега не е превишавал заетите места (средно 508,5 за 2007 и 2008 г.).  

Четири от деветте институции се намират в Община Разград (дом за стари хора, дом за 

деца и младежи с умствена изостаналост, дом за възрастни хора с умствени 

затруднения и дом за деца, лишени от родителски грижи). Дом за стари хора има в 

Община Кубрат, домове за възрастни хора с физически увреждания – в общините 

Лозница и Самуил, дом за възрастни хора с умствени затруднения – в Община Самуил, 

дом за деца, лишени от родителски грижи – в Община Исперих.  

Във връзка с изпълнение на програмния документ „Визия за деинституционализация”, 

се работи активно в посока на предотвратяване на изоставянето на деца в 

специализирани институции. Доказателство за това е намаленият капацитет на ДДЛРГ 

„Лудогорие” от 87 на 63 места, считано от 01.01.2011. Допълнително през изследвания 
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период е закрит домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Осенец, Община 

Разград.  

Проектите в социалната сфера, реализирани в Област Разград за изследвания период, са 

общо 33. Лидер по изпълнение на такива проекти е втората по големина община в 

областа – Община Исперих, с 8 реализирани проекта. Община Самуил – втората най-

малка по население – има 5 изпълнени проекта. Останалите 20 проекта се разпределят 

равномерно (по 4) в другите 5 общини от областта.  

 

Табл. Брой реализирани проекти в социалната сфера в Област Разград за периода 

2007-2011 г. включително 

Община Общ брой реализирани 

проекти за периода 

Разград 4 

Исперих 8 

Кубрат 4 

Завет 4 

Лозница 4 

Самуил 5 

Цар Калоян 4 

Общо за областта 33 

Източник: Регионална дирекция за социално подпомагане 
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Като цяло, процентът на обхванатите със социални услуги рискови общности и лица за 

изследвания период, е висок – средно 68,5 % за цялата Област Разград. В данните по 

общини се вижда, че отлична работа – освен лидерът Община Разград (87 %) – се 

върши и в малките общини – Община Лозница (82 %), Община Самуил (80 %) и 

Община Цар Калоян (76 %). Единствено в Община Завет са обхванати по-малко от 

половината рискови общности и лица.  

Табл. Процент на обхванатите със социални услуги рискови общности и лица за  

периода 2007-2011 г. включително 

Община Процент на обхванатите със социални 

услуги рискови общности и лица  за 

периода 2007-2011 

Разград 87% 

Лозница 82% 

Самуил 80% 

Цар Калоян 76% 

Исперих 60% 

Кубрат 53% 

Завет 42% 

Общо за 

областта 

68,57%  

Източник: Регионална дирекция за социално подпомагане 
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В работата с рискови общности и лица, е ключова подготовката на отговорните 

служители. В периода 2007-2011 г. общо 27 служители са преминали обучение за 

повишаване на квалификацията – най-много в Община Разград (9), и 8 – в Община 

Самуил. Прави впечатление, че именно в общините, в които делът на обхванатите от 

социални услуги рискови общности е най-нисък – Кубрат и Завет – няма нито един 

обучен служител за проучвания период.    

 

Табл. Брой служители в социалната сфера, преминали обучение за повишаване на квалификацията за 

периода 2007-2011 г. включително 

Община Брой служители в социалната сфера, преминали 

обучение за повишаване на квалификацията за 

периода 

Общо за областта 27 

Разград 9 

Самуил 8 

Лозница 4 

Исперих 3 

Цар Калоян 3 

Кубрат - 

Завет - 

Източник: Регионална дирекция за социално подпомагане 

Развива се и практиката обществените сгради да се преустройват така, че да бъдат 

достъпни за хора с физически увреждания. От 2007 до 2011 г. в Област Разград са 

преустроени общо 54 сгради – най-много в Община Разград (където е и областният 

център и сградите са повече), 9 в Община Завет, 7 – в Община Кубрат.  

 

Табл. Брой обществени сгради, преустроени за достъп на хора с физически увреждания за периода 

2007-2011г. включително. 

Община Брой обществени сгради, преустроени за достъп на 

хора с физически увреждания за периода  

Разград 23 

Исперих 5 

Кубрат 7 

Завет 2 

Лозница 5 

Самуил 9 

Цар Калоян 3 

Общо за областта 54 

Източник: Регионална дирекция за социално подпомагане 
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6. Спорт, младежки дейности и отдих  

Област Разград е с традиции в спортни дисциплини като футбол, борба и др., а спортни 

клубове  има в почти всяка oбщина.  

Областта е една от добрите в България по отношение на ученическия спорт. Това се 

констатира от старши експерт по “Физически възпитание и спорт” в Регионалния 

инспекторат по образование, Разград. За учебната 2011/2012 г. 15 отбора от различни 

училища са се класирали на финали на ученически игри, а за настоящата учебна година 

(2012/2013 г.) – 13 отбора, от които има републикански шампиони. На територията на 

областта има няколко зони за отдих. Специфични обекти за развлечение са язовирите, с 

възможности за риболов и отдих. Градските паркове и градини също са предпочитани 

места за отдих и развлечения.       

 

Община Разград 

На територията на общината функционират 17 спортни клуба, от които 14 развиват 

индивидуални спортове. Водещи са: борба, лека атлетика, шахмат, баскетбол, стрелба с 

лък и футбол. 

Наличните спортни обекти включват 1 стадион, 4 затревени игрища, 5 зали за 

колективни игри, 3 зали за индивидуални спортове, 8 тенис корта, 3 басейна, 1 

хиподрум, 1 комплекс за стрелба с лък, 1 открита лекоатлетическа писта и 1 оборудван 

спортно-медицински център, разполагащ с квалифицирани специалисти. 

Благодарение на добрата материална база и на ръководствата на спортните клубове, 

всяка година в град Разград се организират редица републикански турнири и 

състезания по стрелба с лък, футбол, рали-крос, борба, бокс, колоездене. Провежда се и 

турнир по борба с международно участие и турнири по шахмат. Всяка година градът е 

етапен домакин на Международната колоездачна обиколка на България.   

Град Разград разполага и с обекти за отдих и възстановяване, от които с особено 

значение са зоните за отдих в местността “Пчелина”, разположена на 7 км от града. 

Изградена е велопътека от Разград до местността.  
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Община Исперих 

На територията на Община Исперих развиват дейност следните спортни клубове: Клуб 

по борба и сумо „Хан Аспарух”, Спортен клуб по вдигане на щанги „Исперих”, клубове 

по волейбол, футбол, колоездене. Училищният спорт се развива чрез участие на децата 

във всички мероприятия от културния и спортен календар на общината, както и в 

организирани мероприятия в национален мащаб. 

Спортната материална база включва стадион, плувен басейн, спортна зала и футболни 

игрища в селата. Зона за отдих в общината е местността “Анхинора”.   

 

Община Кубрат 

На територията на Община Кубрат функционират хандбален клуб, футболни клубове, 

клубове по борба в селата Мъдрево, Севар и Бисерци, клуб по силов трибой и клуб по 

културизъм и силов трибой. Спортно-материалната база се състои от: градски стадион, 

спортна площадка по хандбал, две спортни зали в с. Бисерци и с. Севар, спортни 

площадки и физкултурни салони в училищата. 

Изградени са малки общински водоеми около селата Юпер, Божурово, Бисерци, 

Горичево и др., осигуряващи добри условия за спортен риболов. Зона за отдих в 

общината е комплекс “Колибите”.  

 

Община Завет 

В гр. Завет има стадион с първото в Област Разград осветление. В с. Острово 

функционира клуб по борба. 

 

Община Лозница 

Общината разполага с градски стадион и спортни зали. Футболния клуб на града 

е Вихър, който играе в западната „А“ ОФГ Разград. 

 

Община Самуил 

Общината разполага със спортен комплекс, който включва стадион, тенис-корт, 

футболно игрище, писта. На територията на общината са построени още три футболни 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%8A%D1%80_(%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8
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игрища в селата Владимировци, Богданци и Ножарово. Ежегодно, на традиционния 

празник на общината, се организира турнир по свободна борба. 

 

Община Цар Калоян 

На територията на Община Цар Калоян функционират три спортни клуба:  2 по борба –

в Цар Калоян – “Спартак” и  в село Езерче – “Димитър Добрев”,  и един футболен клуб. 

В село Езерце е изградено мултифункционално игрище. Ежегодно, със средства от 

Общинска администрация и спонсори, се провеждат Калоянови дни със спортни 

мероприятия.  

 

Важна стъпка за развитието на спорта и младежките дейности е подобряването на 

условията чрез ремонт и рехабилитация на съществуващите спортни обекти и 

съоръжения. През проучвания период най-много спортни обекти и съоръжения (12 на 

брой) са обновени или изградени в областния и общински център град Разград както 

следва:  

 2007 г. – изградена  1 брой велоалея + 1 брой плажна зона в местността “Пчелина” и 

зона за плуване и водни спортове; 

 2008 г. – 1 брой; 

 2009 г. – изградена 1 брой многофункционална спортна площадка в ОУ „Васил 

Левски”; 

 2010 г. – 1 брой – реконструкция и модернизация на градски стадион; 

 2011 г. – 6 броя спортни площадки + 1 брой обновена спортна зала. 

В най-малката Община Цар Калоян през наблюдавания петгодишен период са 

реализирани 3 дейности във връзка с обновяването и поддържането на спортно-

техническата база:  

- извършена е модернизация и подобряване на съществуващата спортна база; 

- в залата за борба в гр. Цар Калоян са извършени ремонтни дейности на стойност 

92 268,00 лв.; 

- изградено е мултифункционално игрище с 326.25 кв.м. в с. Езерче  на стойност 

49 843,27 лв от РБ. 
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На територията на Община Исперих, в Дом за деца “Лудогорие”, гр. Исперих, през 2010 

г. е изградено комбинирано игрище за футбол на малки вратички, тенис и хандбал. 

Основната част от средствата (52 170 лв.) са предоставени от Нова телевизия, “Първи 

частен канал” АД, а останалите 20 000 лв. са от бюджета на Дома за деца. В общините 

Кубрат и Завет също са изградени или обновени съответно по един спортен 

обект/съоръжение. В Лозница и Самуил не са отчетени дейности в тази посока.    

 

Табл. Брой изградени/обновени спортни обекти и съоръжения за периода 2007-2011 г. 

включително 

Община   2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград 2 1 1 1 7 

Община Исперих - - - 1 - 

Община Кубрат 1 за целия период от време 

Община Завет 1 за целия период от време 

Община Лозница - - - - - 

Община Самуил - - - - - 

Община Цар Калоян 3 за целия период от време 

Източник: Общинска администрация 

Същевременно през всяка година от анализирания петгодишен период, в Област 

Разград са реализирани по 5 проекта за развитие на младежките и спортни дейности. 

Съответно в Община Разград са 3, в Община Исперих – 2 и Община Завет – 2. В Цар 

Калоян е реализиран 1 проект. В общините Кубрат, Лозница и Самуил няма 

реализирани проекти.  

Табл. Брой реализирани проекти за развитие на младежки и спортни дейности за  периода 

2007-2011 г. включително 

Област/Община  2007 2008 2009 2010 2011 

Област Разград 5 5 5 5 5 

Община Разград 3 за целия период от време 

Община Исперих  1  1 през 2010 и 1 

(2010/2011) 

Община Кубрат - - - - - 

Община Завет 2 за целия период от време 

Община Лозница - - - - - 

Община Самуил - - - - - 

Община Цар Калоян 1 за целия период от време 

Източник: Общинска администрация 
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6.1. Обществена оценка на възможността за спорт 

При проучването на общественото мнение в Област Разград, възможността за 

спорт в общинския център се оценява като добра (3,94). Най-висока оценка поставят 

жителите на Община Кубрат (4,28), а най-ниска жителите на Община Цар Калоян 

(2,42).  

  Каква е Вашата оценка за състоянието на: ВЪПРОСЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО 

ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР НАМИРАЩ СЕ В ОБЩИНАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕ 

ИНТЕРВЮИРАНОТО ЛИЦЕ 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Възможността за спорт в 

общинския център 
3.94 4.08 4.26  4.28 3.09 4.19 3.04 2.42 

 

7. Туризъм и култура 

7.1. Туризъм 

Развитието на туризма въз основа на културно-историческото наследство е един от 

приоритетите в стратегическото планиране на Област Разград. 

Важна стъпка в използването на туристическия потенциал на областта е 

функционирането на туристически информационни центрове с единна система за 

актуална туристическа информация. Първият туристически информационен център е 

открит през 2005 г. в град Разград. През 2007 г. започва да функционира още един в 

Община Лозница. Прави впечатление, че липсват туристически информационни 

центрове в общини с потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм, 

например в Община Исперих. 

Табл. Брой създадени туристически информационни центрове 

Община   2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград - - - - - 

Община Исперих - - - - - 

Община Кубрат - - - - - 

Община Завет - - - - - 

Община Лозница 1 - - - - 

Община Самуил - - - - - 

Община Цар Калоян - - - - - 

Източник: Общинска администрация 
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Създаването на туристически продукти кореспондира с равнището на развитие на 

сектора. Между 2007 и 2011 г. най-много местни туристически продукти са създадени в 

Община Разград – 22 и 2 в Лозница.  

 

Табл. Брой създадени туристически продукти за периода 2007-2011 г. включително 

Община  Брой 

Община Разград 22 

Община Исперих - 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница 2 

Община Самуил - 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 

По отношение на наличната туристическа база /средства за подслон и места за 

настаняване/, в наблюдавания петгодишен период от време, се отчита тенденция 

на увеличаване. Общо намаляване се регистрира през 2009 и 2010 г. спрямо 2007 г., 

което може да се обясни със световната икономическа криза, след което към 2011 г. 

отново се наблюдава ръст и надминаване на стойностите от предкризисните нива. 

Материалната база нараства  значително. За периода от 2007 до 2011 г. общият брой 

на средствата за подслон в областта нараства повече от два пъти – от 11 през 2007 г. на 

25 през 2011 г. Легловата база нараства с 11 % – от 499 на 554 легла. Съответно 

леглоденонощията се увеличават също с около 11 % - от 170 424 през 2007 г. на 189 908 

през 2011 г. Регистрира се и увеличаване на заетостта на материалната база. 

Реализираните нощувки бележат ръст през 2011г. в сравнение с 2007 г. с 33 % – от 25 

559 на 34 046. В същото време данните в края на периода показват намаляване на 

на туристите с 10% спрямо началото на периода. Пренощувалите в средствата за 

подслон намаляват от 18 008 през 2007 на 16 220 през 2011 г. Въпреки че туристите 

през 2011 г. са по-малко отколкото през 2007 г., приходите от нощувки нарастват с 

40% (от 801 624 лв през 2007 г. на 1 129 745 лв. през 2011 г.). Причините са следните:   

- Увеличаване на средния брой нощувки на едно лице с 48 % (от 1,4 на 2,1); 

- Увеличаване на средната цена за една нощувка, от 31,4 лв. на 33,2 лв.  
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За запазване на благоприятната тенденция в приходите, голям принос има 

повишаването на броя на нощувките от чужденци със 76 % (от 2901 през 2007 г. на 

5113 през 2011 г.)  

 

 Табл. Средства за подслон и места за настаняване (Брой) 

Област Разград 

  

2007  2008  2009  2010  2011  

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2007 

Средства за подслон 11 16 20 19 25 +127 % 

Легла 499 766 831 551 554 +11 % 

Легла-денонощия  170 424 263 574 264 063 194 185 189 908 +11 % 

Брой стаи 289 386 435 284 294 +2 % 

Реализирани нощувки              

общо 25 559 31 439 23 228 21 431 34 046 +33 % 

в т.ч. от чужденци 2 901 5 521 4 244 3 686 5 113 +76 % 

Пренощували лица             

общо 18 008 20 618 14 961 13 604 16 220 -10 % 

в т.ч. чужденци 1 568 2 738 2 117 1 682 2 393 +53 % 

Приходи от нощувки - лева             

общо 801 624 1 146 384 852 621 766 117 1 129 745 +41 % 

в т.ч. чужденци 123 856 225 779 172 911 168 566 219 424 +77 % 

Среден брой нощувки на едно лице 1.4 1.5 1.6 1.6 2.1 +48 % 

Средна цена на една нощувка – лева 31.4 36.5 36.7 35.7 33.2 +6 % 

Средна цена на една нощувка за чужденци 

- лева 

42.7 40.9 40.7 45.7 42.9 +1 % 

 

По отношение на хотелите на територията на областта, се наблюдава аналогична 

тенденция на увеличаване на показателите.   

Същевременно най-много туристически атракции са създадени или възстановени в 

трите най-големи общини. През 2011 г. на територията на Община Исперих се 

създават природно-културни маршрути – със средства на Исторически музей 

Исперих започва създаването на мрежа от пътеки в ИАР “Сборяново”. Маркирани са 

туристически пътеки от Приемния център до Демир Баба теке и от Демир Баба теке до 

Стъпките на Демир Баба; маркиран е и кънтри – крос колоездачен маршрут, поставени 

са допълнителни указателни табели. Тези дейности са добра предпоставка за 
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развитието на екотуризма и биха могли да се включат в общ туристически продукт. В 

общините Разград и Кубрат също са отчетени действия в тази посока.  

 

Табл. Брой създадени/подобрени атракции за периода 2007-2011 г. включително 

Община  Брой 

Община Разград 25 

Община Исперих През 2011 започва 

създаване на мрежа от 

пътеки в ИАР “Сборяново” 

Община Кубрат 153 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил - 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 

Продуктите на културния и селския туризъм, за разлика от масовия, предполагат много 

по-широк контакт със средата и хората, и предлагане на непрофесионални услуги. В 

този смисъл, информирането, обучението и квалифицирането на заетите в бранша е 

основополагащо за изграждане на конкурентоспособни туристически продукти.  

Между 2007 и 2011 г. само в Община Исперих 3 целеви групи, заети с туризъм, 

преминават обучение или повишават квалификацията си: 

 В Исторически музей Исперих има 1 служител, завършил магистратура 

“Екскурзоводство” и 1 служител със следдипломна квалификация 

“Екскурзоводство”; 

 Туристическо дружество “Димитровец”; 

 ПГСС “Хан Аспарух” – от 2007 г. в професионалната гимназия има прием в 

паралелка “Селски туризъм”. 

На територията на Област Разград съществуват благоприятни условия за 

развитие на туристическата индустрия на основата на природните дадености и 

културно-историческото наследство в областта. През анализирания период от 

време се наблюдава тенденция на нарастване на туристическата база и нарастване 

на приходите от нощувки, въпреки намаляването на туристите. Проблем са 

недостатъчният брой туристически информационни центрове, както и обучени 

специалисти в сферата на рекламата и маркетинга на природното и културно-
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историческото наследство. Тези фактори биха могли да се отразят неблагоприятно 

върху създаването на конкурентоспособни туристически продукти.      

7.2. Обществена оценка за отдиха и туризма 

Данните от представителното изследване на населението на Област Разград 

показват относително добра степен на удовлетвореност от развитието на сектора 

на туристическите услуги. Състоянието на хотелите и ресторантите, намиращи се на 

територията й, е оценено като добро – 3,90. По-висока от общата средна получават в 

общините Разград (4,30), Самуил (4,13), Кубрат (4,01) и Исперих (3,97). Малко под 

средната оценка получават в Община Завет (3,82). В общините Лозница и Цар Калоян 

оценките са значително по-ниски, съответно 2,74 и 2,40. 

 

 Каква е Вашата оценка за състоянието на: 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Хотелиерството и 

ресторантьорството 
3.90 3.82 3.97 4.01 2.74 4.30 4.13 2.40 

 

Повече от половината запитани респонденти (53 %) смятат, че природно-историческите 

дадености в тяхната община се използват оптимално за развитието на туризма. Най-

високо оценяват това жителите на общините Завет (79 %) и Исперих (75 %), а най-

ниско – на общините Лозница (3 %) и Самуил (6 %). 35% от запитаните в областта са на 

обратното мнение, като са помолени да формулират спонтанно причините за отговора 

си.  
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Конкретните причини, които получават най-високи стойности, са липсата на добра 

реклама (7 %), липсата на капитал/инвестиции (6 %), липсата на специалисти, които да 

имат професионален поглед (2 %) и недобрата поддръжка (2 %). 

 

 Смятате ли, че природно-историческите дадености на общината, в която 

живеете се използват оптимално за развитието на туризма? Ако не, моля 

посочете до три причини. 

Б
ез

 о
т
г
о

в
о

р
 

Д
а

 

Н
е 

(н
е
у

т
о

ч
н

ен
о

) 

Н
е 

се
 п

о
д

д
ъ

р
ж

а
т

 

Л
и

п
с
в

а
 д

о
б

р
а

 

р
ек

л
а

м
а
 

Т
ер

ен
ъ

т
 е

 т
р

у
д

н
о

 

д
о

ст
ъ

п
е
н

, 

и
н

ф
р

а
ст

р
у

к
т
у

р
а

т
а

 

е 
л

о
ш

а
 

Л
и

п
с
в

а
 

к
а

п
и

т
а

л
/и

н
в

е
ст

и
ц

и

и
 

Л
и

п
с
в

а
т
 

д
о

ст
а

т
ъ

ч
н

о
 

т
у

р
и

ст
и

ч
ес

к
и

 

м
а

р
ш

р
у

т
и

, 

ек
о

п
ъ

т
ек

и
 

Л
и

п
с
в

а
т
 

сп
ец

и
а

л
и

с
т
и

 

(к
а

д
р

и
),

 к
о

и
т
о

 д
а

 

и
м

а
т
 

п
р

о
ф

ес
и

о
н

а
л

ен
 

п
о

г
л

ед
 

ОБЩО 12 % 53 % 35 % 2 % 7 % 1 % 6 % 1 % 2 % 

Община 

Завет 

2 % 79 % 19 % 0 % 3 % 0 % 8 % 0 % 0 % 

Община 

Исперих 

4 % 75 % 20 % 0 % 0 % 0 % 8 % 1 % 0 % 

Община 

Кубрат 

4 % 61 % 35 % 5 % 2 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

Община 

Лозница  

32 % 3 % 65 % 0 % 10 % 2 % 3 % 3 % 4 % 

Община 

Разград  

17 % 55 % 28 % 3 % 11 % 1 % 4 % 1 % 1 % 

Община 

Самуил 

18 % 6 % 76 % 0 % 12 % 9 % 0 % 0 % 12 % 

Община 

Цар Калоян 

3 % 33 % 64 % 10 % 4 % 0 % 14 % 10 % 0 % 
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По-голямата част от интервюираните жители на Област Разград не са посещавали 

интернет страницата на своите общини (73 %). Най-рядко страницата на общината си 

посещават запитаните в Община Исперих – 86 % не са я посещавали, но там и 

ползването на интернет е най-ограничено – 64 % от жителите на общината отговарят, 

че нямат достъп до интернет.  

 

 Посещавали ли сте интернет страницата на общината, 

в която живеете? 

Да Не 

ОБЩО 27 % 73 % 

Община Завет 21 % 79 % 

Община Исперих 14 % 86 % 

Община Кубрат 23 % 77 % 

Община Лозница  32 % 68 % 

Община Разград  35 % 65 % 

Община Самуил 32 % 68 % 

Община Цар Калоян 23 % 77 % 

 

63 % от отговорилите с “да” смятат, че информационният сайт на общината им 

предоставя достатъчно рекламни и информационни материали за природно-

историческите обекти намиращи се на територията й. Най-висока степен на 

удовлетвореност от сайта на общината си показват жителите на общините Кубрат (77 

%), Разград (76 %) и Завет (75 %). По-скептични към сайта на общината си са 

отново респондентите от Община Лозница. Едва 7 % оценяват предоставените в 

интернет информация и реклама на природно-историческите обекти като достатъчни. 

  Смятате ли, че информационният сайт на Вашата Община 

предоставя достатъчно рекламни и информационни 

материали за природно-историческите обекти намиращи 

се на територията й? 

Да Не 

ОБЩО 63 % 37 % 

Община Завет 75 % 25 % 

Община Исперих  66 % 34 % 

Община Кубрат 77 % 23 % 

Община Лозница 7 % 93 % 

Община Разград  76 % 24 % 

Община Самуил 45 % 55 % 

Община Цар Калоян 38 % 62 % 
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Интервюираните жители на Област Разград се затрудняват да си представят  конкретни 

туристически атракции, които биха привлекли повече туристи. Почти половината (49 

%) не успяват да формулират конкретни предложения за нови инициативи. Все пак, 

най-често посочваните предложения са насочени към организирането на спектакли, 

фестивали и панаири (15 %), реставрацията на културно-историческото наследство (14 

%), организирането на фолклорни мероприятия (10 %). Респондентите са запитани дали 

транспортната и инфраструктурната мрежа в техните общини осигуряват условия за 

развитието на туризма. Мнозинството от отговорилите (62 %) са на мнение, че 

състоянието на двата типа мрежи е добро. Един на всеки пет (21 %) смята, че 

транспорта и инфраструктурата имат нужда от подобряване, като конкретните 

проблеми, които се посочват са лошото състояние на пътната мрежа (7 %) и липсата на 

достатъчно транспорт (6 %). Най-критични към състоянието на транспортната и 

инфраструктурната мрежа са жителите на Община Самуил (62 %) и на Община 

Лозница (47 %). 

 Според Вас, транспортната и инфраструктурната мрежа в 

общината, в която живеете осигуряват ли условия за 

развитие на туризма? Ако не, моля посочете до три причини. 

Без 

отговор 
Да 

Не, 

защото 

Инфраструктурата 

не се поддържа 

(пътната мрежа е в 

лошо състояние) 

Липсва 

достатъчно 

транспорт 

ОБЩО 16 % 62 % 21 % 7 % 6 % 

Община Завет 2 % 86 % 12 % 9 % 0 % 

Община Исперих 3 % 81 % 16 % 10 % 0 % 

Община Кубрат 9 % 81 % 9 % 2 % 0 % 

Община Лозница  32 % 21 % 47 % 6 % 6 % 

Община Разград  21 % 60 % 19 % 4 % 7 % 

Община Самуил 22 % 16 % 62 % 24 % 32 % 

Община Цар Калоян 28 % 57 % 15 % 10 % 5 % 

 

Като цяло, според обществената оценка, природно-историческите дадености и 

състоянието на транспорта и инфраструктурата в Област Разград, се използват 

оптимално, макар че има какво още да се подобри. Очевидно областта чувства нужда от 

съхраняване, поощряване, маркетинг и презентация на културната си идентичност.   
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7.3. Култура 

Обликът на културния живот в Област Разград се определя от богатото културно-

историческо наследство. Областта разполага с много добра материално-техническа 

и интелектуална база за създаване и разпространяване на културни ценности. 

Центрове на съхранени традиции и културен живот са музеите, Държавно-

драматичният театър “Антон Страшимиров”, Регионалната библиотека ”Професор Боян 

Пенев”, Художествената галерия "Професор Илия Петров", читалищата, религиозните 

храмове на различните вероизповедания, както и наличието на професионални 

културни формации за сценични изкуства. По брой театри, библиотеки и музеи на 

100000 души от населението, данните за Област Разград са близки до тези за страната.  

Посещенията в театъра и библиотеката намаляват през 2011 г. спрямо 2007 г. съответно 

с 45 % и с 20 %. Същевременно се наблюдава нарастване на посещенията в музеите с 26 

%. Вероятно това се дължи на гостите на Област Разград.
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Табл. Културни институти и брой посещения в Област Разград за периода 2007-2011г. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Културни 

институти 

бро

й 

Брой 

посещения/читат

ели 

бро

й 

Брой 

посещения/читате

ли 

бро

й 

Брой 

посещения/читате

ли 

бро

й 

Брой 

посещения/читате

ли 

бро

й 

Брой 

посещения/читате

ли 

Театри 2 33 363 2 33 817 2 27 305 2 36 870 1 18 510 

Музеи 3 27 900 3 32 500 3 28 923 3 29 000 3 35 018 

Библиотеки 1 2 371 1 2 371 1 1 837 1 2 000 1 1 911 

Източник: НСИ 
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На територията на областта има 3 музея. В тях през 2011 г. работят общо 56 души, 

което бележи покачване на персонала с 51 % в сравнение със заетите през 2007 г. (37 

души). 

 

Табл. Музеи в Област Разград за периода 2007-2011г. 

Област Разград 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Брой 3 3 3 3 3 

Посещения-брой 27 900 32 500 28 923 29 000 35 018 

Експонати-брой 101 191 105 300   109 000  

Персонал-брой          

общо 37 39 39 54 56 

в т.ч. специалисти с 

научна степен или научно 

звание и уредници 

    15 18 18 

Източник: НСИ 

 

Значението на читалищата е голямо, особено в малките населени места, където те са 

единствените обществени сгради, в които се извършват културни мероприятия. В 

читалищата се провеждат различни събирания на местната общност, концертни изяви, 

както и учебно-просветителски функции и самодейност. През 2007 г. общият им брой в 

областта е 84. Към 2010 г. достига до 105.  

 

Табл. Брой читалища по общини към 2010г. 

Общо за областта 105 

Община Разград 24 

Община Исперих 24 

Община Кубрат 17 

Община Завет 7 

Община Лозница 16 

Община Самуил 14 

Община Цар Калоян 3 

Източник: Министерство на културата 
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Културният живот в Област Разград се допълва от дейността на няколко 

професионални формации – Разградска филхармония "Професор Димитър Ненов”, 

Професионален капански ансамбъл Разград, Фолклорна музикално-танцова формация 

към Читалище “Напредък”, Школа по народни танци, Фолклорен танцов ансамбъл 

“Абритус”, Детски танцов ансамбъл Капанче, Професионален оркестър с народни 

инструменти и други. 

 

Община Разград 

Регионалният исторически музей в град Разград е един от най – старите научни и 

културно – просветни институти в града и страната. Основан е през 1887 г. от известния 

учен академик Анание Иванов Явашев /роден в Разград/. Днес музеят притежава 53000 

движими паметници културата, които се експонират в постоянни и временни 

експозиции. Музеят разполага с четири тематични експозиции – археологическа, 

етнографска, музейна сбирка на видните възрожденци Станка и Никола Икономови и 

къща музей на композитора Димитър Ненов. 

Археологическата експозиция е построена на тематично – хронологически принцип, 

обхващащ движими паметници от най-ранно засвидетелстваната епоха в Лудогорието – 

късния палеолит – до края на Второто българско царство. 

Музей на открито: в парковата част на музея са експонирани около 70 епиграфски 

паметника, обособени в три групи – посветителни, надгробни и архитектурни. 

Етнографската  експозиция е разположена в залите на реставрирани къщи от ХІХ век 

с красиво оформено дворно пространство. На експозиционна площ от 150 кв.м. е 

представена традиционната духовна култура и бит на местната етнографска група 

"капанци".  

Къщата музей "Станка и Никола Икономови" носи имената на  видни просветители 

и книжовници от Разград. Посетителите могат да получат  информация за живота и 

дейността на двамата възрожденци, да добият впечатления от възстановките на бита, 

както и да почувстват  атмосферата, в която те са живели и творили. 

Къщата музей "Димитър Ненов" в Разград е на името на известния български 

композитор и пианист. В нея може да се види пианото, на което е вземал първите си 

уроци, артистичният му костюм, снимки, предмети и документи; 
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Музей „Абритус” в Разград – античен комплекс резерват с площ от 1 000  дка, 

паметник на културата с национално значение и богата музейна експозиция; 

Етнографски комплекс в с. Побит Камък, Община Разград също представлява 

интерес за посетителите – акцент на комплекса са три реставрирани къщи от епохата на 

Българското Възраждане с възстановена уредба на балканджийското жилище.  

 

Община Исперих 

В Община Исперих от голямо значение е историческият музей в град Исперих. Във 

фонда му се съхраняват над 30 000 музейни единици. Разполага с оборудвани 

фондохранилища и лаборатория, конферентна зала и зали за постоянни и временни 

експозиции, етнографска къща, приемен център и археологически бази в Историко-

архитектурен резерват "Сборяново", както и вятърна мелница в с. Белинци. 

В етнографската къща в град Исперих посетителите могат да видят предмети и 

уреди от бита и поминъка на местното население. Всеки месец се организират временни 

изложби, посветени на различни страни от поминъка и бита на населението в миналото 

и на съвременни майстори-занаятчии и приложници. 

 

Община Кубрат 

В град Кубрат има музей, където са изложени исторически предмети, книги и 

документи, които представят историческото и съвременно минало и настояще на града 

и общината от неговото създаване до сега.  

 

Община Завет 

В заветската галерия и информационен център е представена сбирка от старинни 

предмети от различни етноси. В град Завет се намира единственият в България "Музей 

на плуга". Тук могат да се видят над 24 експоната, които разказват историята на ралото 

от древността до наши дни. Най-старият плуг е от годините след Освобождението. 

Освен това в разградския исторически музей посетителите могат да видят уникална 

статуетка на Буда, намерена близо до Завет. Тя е единствената такава в Европа, извън 

Индия такива притежават само няколко световноизвестни музея. 
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Община Лозница 

На територията на Община Лозница се намира “Къща на наследството”. Там са 

подредени експонати от етнографския музей в Лозница.  

Действащата тъкачна работилница възстановява и съхранява популярен местен занаят – 

тъкачеството. Просторната градина дава ясна представа за бита и живота на нашите 

деди, живели тук преди години. Комплексът се използва като творческа база и с 

учебно-познавателна цел от възпитаниците на местните учебни заведения.  

 

Община Самуил 

На територията на общината има исторически музей в с. Хърсово. 

 

Община Цар Калоян 

В селищата на Община Цар Калоян единствените културно-просветни институции са 

читалищата. Във всяко едно от селищата има действащи читалища. 

 

За периода 2007-2011 г. най-много културни институции са възстановени на 

територията на Община Исперих (22 читалища). В другите общини броят на тези 

дейности  е значително по-малък. 

Табл. Брой новоизградени/обновени културни институти за периода 2007 – 2011 г. 

включително 

Община  2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград 2   3 1 

Община Исперих 22 за целия период от време 

Община Кубрат - - - - - 

Община Завет 5 за целия период от време 

Община Лозница 4 за целия период от време 

Община Самуил 3 за целия период от време 

Община Цар Калоян 1 за целия период от време 

Източник: Общинска администрация 

Религиозни храмове на различните вероизповедания има във всички населени места в 

областта. Най-много религиозни храмове има в двете най-големи общини – Разград 

(32) и Исперих (33). Между 2007 и 2011 г. на територията на Община Исперих е 
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построен православен храм в с. Конево – чрез спонсорство, на стойност 380 000 лв. Към 

ноември 2012 г. три храма в селата Малък Поровец, Свещари и Вазово се ремонтират 

по мярка 321 на Програма за развитие на селските райони. Стойността на единия от тях 

е 248 000 лв. 

В периода 2007-2011 г. в Община Завет са извършени ремонти на 3 религиозни храма: 

 „Ремонт джамия” с. Прелез;  

 „Ремонт църква” с. Острово; 

 „Ремонт църква” с. Брестовене. 

Между 2007 и 2011 г. в Община Самуил са ремонтирани 2 молитвени храма (джамии) 

на стойност 160 739 лв. В Община Цар Калоян е направен ремонт на църква и джамия 

на стойност 5000 лв. 

 

Табл. Брой религиозни храмове и размер на вложените средства за ремонти, брой 

реализирани проекти за възстановяване за периода 2007-2011 г. включително 

  Брой храмове Ремонтирани 

религиозни храмове 

Вложени средства 

за ремонти в лева 

Община Разград 32 (18 православни, 

13 мюсюлмански, 1 

протестантски)) 

- - 

Община Исперих 33 (8 православни и 

25 мюсюлмански) 

Един новопостроен в с. 

Коневео 

380 000 чрез 

спонсорство 

3 храма се ремонтират 

по мярка 321 на ПРСС 

248 000 за единия от 

тях 

Част от 

мюсюлманските 

религиозни храмове са 

ремонтирани със 

средства от спонсори 

 

Община Кубрат - - - 

Община Завет - 3 - 

Община Лозница - - - 

Община Самуил - 2 160 739 

Община Цар Калоян - 2 – православен и 

мюсюлмански 

5000 

Източник: Общинска администрация 
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Във връзка с експонирането, обновяването и съхраняването на културно-историческите 

и природни обекти на областта, между 2007 и 2011 г. са реализирани общо 4 проекта – 

2 в Община Разград и 2 в Община Кубрат.   

 

Фестивали, културни прояви, спектакли  

Всяка година в Област Разград се провеждат многобройни прояви и мероприятия, 

характерни за културната идентичност на областта. Шест от проявите са с 

международно участие. Това създава предпоставки за популяризиране на областта 

не само в регионален и национален, а и в международен аспект. Възстановяват се 

местни културни традиции според облика на съответната община.  

 

Община Разград 

На територията на Община Разград се провежда богата гама от фестивали, културни 

събития и спектакли, като от година на година броят на посетителите нараства. 

 

Табл. Брой фестивали, културни прояви, спектакли  и общ брой посетители за периода 

2007-2011 г. 

Община РАЗГРАД 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Фестивали 7 10 16 14 10 

Културни прояви 22 18 22 30 25 

Спектакли 17 18 21 24 21 

Общ брой 

посетители 

10000 15000 20000 40000 55000 

Източник: Община Разград 

 

Основните културни прояви и фестивали в общината са: Национален конкурс за 

сюжетни и тематични танци ''Децата на България танцуват''; Международен пленер по 

живопис ''Мистика и реалност''; Фестивал на клубовете за народни хора ''Капанска 

китка''; Бели нощи на разградските музеи; Национален фолклорен събор ''Лудогорие'' 

гр. Разград; Фестивал на народните традиции и художествените занаяти и Панаир на 

киселото мляко гр. Разград; Регионален фолклорен събор ''Песните и ритмите от 

Лудогорието''; Страшимирови театрални празници; Традиционен есенен панаир, 
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Разград; Межународен конкурс за млади пианисти "Димитър Ненов"; Музикални дни 

"Димитър Ненов"; Национален литературен конкурс "Станка Николица Спасо-

Еленина"; Национален младежки симпозиум по скулптура; Фестивал на хоровете от 

Североизточна България; Международен пленер по живопис "Мистика и реалност"; 

Хоров фестивал с международно участие „Гласовете на Кибела”; „Звезден път” – 

национален детски конкурс за забавна песен и танц; Фестивал „Разград – градът е сцена 

по Договор за БФП № BG 161PO001/1.1-10/2010/010 Оперативна програма „Регионално 

развитие 2007-2013 г.” (ОППР);  

 

Община Исперих 

На територията на общината се провеждат следните културни събития и фестивали: 

Дни на културно-историческото наследство, организирани от Исторически музей 

Исперих, в рамките на които се провеждат научни конференции и Панаир на 

царевицата, като средната посещаемост на година е 150-200 човека; Европейски дни на 

наследството, град Исперих; Традиционен събор на балканския фолклор в местността 

Сборяново, със средна посещаемост 3-4000 души на година; Национален Илинденски 

събор със средна посещаемост на година 2000 души; Традиционни майски празници; 

Шоу под звездите; Нощ на музеите; Традиционен поход по стъпките на Таньо войвода; 

Традиционен есенен панаир; Хъдърлез Демир баба теке с. Свещари; Традиционен 

събор на турския фолклор в местността ''Демир баба теке'' с. Свещари;  

 

Брой фестивали, културни прояви, спектакли  и общ брой посетители за периода 2007 

– 2011г. включително 
Община Исперих 

Културни прояви Всяка година през м. октомври – Дни на културно-

историческото наследство, в рамките на които се провеждат 

научни конференции и Панаир на царевицата 

Общ брой 

посетители 

150 – 200 посетители  на година 

Фестивали Всяка година през м. май – Традиционен събор на 

балканския фолклор в местността Сборяново  

Общ брой 

посетители 

3 – 4000 посетители на година 

Фестивали Всяка година през м. юли – Национален Илинденски събор 

Общ брой 

посетители 

2000 посетители на година 
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Община Кубрат 

Основни събития за общината са Национален конкурс ''Медни гласчета'' гр. Кубрат; 

Буенек в с. Юпер; Национален конкурс за хумор и сатира гр. Кубрат; Международен 

фолклорен фестивал ''Божурите''; Конкурс за красота ''Мис Пагане'' гр. Кубрат. В 

рамките на наблюдавания 5 годишен период от време, са проведени най-много 

културни прояви (1213), 29 спектакли и 21 фестивали.  

 

Табл. Брой фестивали, културни прояви, спектакли  и общ брой посетители за периода 

2007-2011 г. 

Община Кубрат  2007-2011 

Фестивали 21 

Културни прояви 1213 

Спектакли 29 

Общ брой посетители 98150 

Източник: Община Кубрат 

Община Завет 

Ключови мероприятия за общината са Международен фолклорен фестивал и 

Традиционен панаир. 

По информация на общинската администрация в Завет, са проведени 2 основни 

фестивала: през 2007 г. – с участие на групи от Унгария, Италия, Турция и България и 

през 2011 г. – с участие на групи от Мексико, Румъния, Украйна и България. 

Участие на формациите  в национални и международни конкурси и фестивали: участие 

на вокалните формации в конкурси в България; участие на мъжки и женски вокални 

групи в областни и национални фестивали и конкурси; участие на танцов състав в 

международни фестивали. 
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Община Лозница 

Основните събития, характерни за общината са Общински фолклорен събор в 

местността ''Тюлбето'', с. Сейдол; Изкуството да пеем и танцуваме гр. Лозница; Между 

2007 и 2011 г. са проведени общо 30 фестивали, културни прояви и спектакли с 12 000 

посетители. 

 

Табл. Брой фестивали, културни прояви, спектакли  и общ брой посетители за периода 

2007 – 2011 г. включително 

Община Лозница  

Фестивали 

Общо 30 броя Културни прояви 

Спектакли 

Общ брой посетители 12 000 

Източник: Община Лозница 

 

Община Самуил 

Традиционен общински празник “Приятелство, дружба, толерантност”. През 

анализирания период 2007-2011 г. на територията на общината са проведени 24 

фестивали, културни прояви и спектакли с общо 15 800 посетители.   

 

Табл. Брой фестивали, културни прояви, спектакли  и общ брой посетители за периода 

2007 – 2011 г. включително 

Община Самуил  

Фестивали 

Общо 24 броя Културни прояви 

Спектакли 

Общ брой посетители 15 800 

Източник: Община Самуил 
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Община Цар Калоян 

В Община Цар Калоян всяка година се провеждат Калоянови дни с 2500 посетители. 

Селските сборове са 15 с 3200 посетители. Спектаклите са 16 с 1800 посетители.  

 

Табл. Брой фестивали, културни прояви, спектакли  и общ брой посетители за периода 

2007 – 2011 г. включително 

Община Цар Калоян 

Събори  16 

Културни прояви 5 

Спектакли 16 

Общ брой посетители 7500 

Източник: Община Цар Калоян 

 

Наличието на голям брой културни институции и квалифициран персонал, 

работещ в тях, както и добрите традиции в организирането на разнообразни 

културни прояви на местно, национално и международно равнище, е 

предпоставка за опазване и обогатяване на културните традиции и за развитието 

на културен туризъм в областта. Проблем е недостатъчната квалификация в 

сферата на рекламата и маркетинга по отношение на културния потенциал на 

областта.       
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7.4. Обществена оценка за състоянието на културата и изкуството 

 

Състоянието на културата и изкуството на територията на Област Разград 

получава добра оценка – 3,96. Най-доволни са жителите на общините Разград (4,22), 

Завет (4,21), Кубрат (4,19), Самуил (4,01) и Исперих (4,00). По-скептични са жителите 

на Община Лозница (2,88) и Община Цар Калоян (2,84). От различните културни 

институции, най-високо оценени са дейността на религиозните храмове (4,73), 

библиотеките (4,58) и читалищата (4,57). Добра оценка получават танцовите ансамбли 

и състави (4,43) и музикалните групи/оркестри (4,09). Относително по-ниски са 

оценките на хоровете (3,85), театралните групи (3,58), музеите (3,56) и театрите (3,46). 

 Как оценявате степента на развитие на културния живот в общината като 

цяло, както и изброените по-долу негови аспекти и дейност на културните 

институции? 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Културата и 

изкуството 
3.96 4.21 4.00  4.19 2.88 4.22 4.01 2.84 

Театралните 

групи 
3.58 3.25  2.93 3.56 2.39  4.44 3.45 2.93 

Танцовите 

ансамбли и 

състави 

4.43 4.30  4.14 4.30 3.29 5.11 4.22 3.43 

Музикалните 

групи/Оркестрите 
4.09 4.12  3.88 4.22 2.80 4.80 3.12 2.73 

Хоровете 3.85 3.94  3.72 3.59 2.72 4.48 3.43 2.71 

Музеи 3.56 3.48 3.01 3.41 4.39 2.32 3.27 2.39 

Театри 3.46 2.80  2.75 3.07 2.42 4.60 3.55 2.09 

Читалища 4.57 5.02  5.01 5.02 3.63  4.35 4.60 3.86 

Библиотеки 4.58 5.10  5.04 5.00 3.68 4.30 4.49 4.33 

Религиозни 

храмове 
4.73 5.11  5.13 5.10 3.77 4.57 4.62 4.67 
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V. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ. УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 

 

1. Място в националната икономика 

След бавния и мъчителен преход към пазарна икономика, съпроводен с драстичен 

икономически спад в края на миналия век, в началото на настоящото хилядолетие 

икономиката на Област Разград отбелязваше непрекъснато нарастване. За съжаление 

обаче, тя не бе подмината от световната икономическа криза. Първите проявления на 

кризата бяха усетени чрез забавянето на растежа и заетостта през 2008 г. и настъпилият 

през 2009 г. спад. 

На фона на глобалните и национални икономически процеси, брутният вътрешен 

продукт (БВП) в Област Разград нарасна от 659,8 млн. лв. през 2007 г. на 736,3 млн. лв. 

през 2008 г., като отбеляза ръст от 11,6 %. Вследствие на кризата през 2009 г. 

икономиката на областта на практика се върна на нивото от 2007 г., като БВП спадна на 

662,7 млн. лв. През 2010 г. икономиката отбеляза значителен ръст и БВП в областта 

достигна 729,6 млн. лв., като се доближи плътно до пред кризисното ниво. През 2010 г. 

спрямо 2007 г. БВП на областта е нарастнал с 10.6 %. През следващите няколко години 

се очаква постигната стабилизация да се запази и да бъде постигнато бавно нарастване 

в условията на оформящата се като продължителна стагнация на световната и 

европейска икономика. 

 

Табл:  Брутен вътрешен продукт в Област Разград през периода 2007-2010 г. 

Показател\Година 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

БВП – млн.лв. 659,8 736,3 662,7 729,6 

БВП на човек – лв. 4,818 5,443 4,960 5,549 

Източник: НСИ 

През 2010 г. БВП на човек от населението в областта възлиза на 5 549 лв. и е малко по-

висок от предкризисното ниво. Спрямо 2007 г. е постигнато увеличение от 15,2 %. 

Увеличението на БВП на човек от населението изпреварва общото увеличение на БВП 

в областта с 4,6 пункта. 
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Трябва да се отбележи, че нарастването на БВП в областта е под средното за страната. 

През разглеждания период БВП в България е нарастнал с 17.2 %. Нарастването в 

областта изостава с 2 пункта. 

През разглеждания период икономиката на областта създава между 1 и 1.1 % от 

брутния вътрешен продукт в страната. Този дял се запазва относително стабилен във 

времето. Едни от причините за ниската тежест на областната икономика в 

националната са малкият брой на населението живеещо в областта и по-ниското ниво 

на заетост в сравнение със средното за страната. През 2010 г. в областта се произвежда 

13,1 % от БВП в Северния централен район (СЦР). 

 

Табл:  Брутен вътрешен продукт през периода 2007-2010 г. (млн.лв.) 

Година БВП общо за страната БВП общо за СЦР БВП за Област 

Разград 

2007 60 185 5 178 660 

2008 69 295 5 799 736 

2009 68 322 5 528 663 

2010 70 511 5 577 730 

Източник: НСИ 

 

В началото на разглеждания период БВП на човек от населението в Област Разград е с 

38,7 % по-нисък от средния за страната и с 12,8 % под средния за СЦР. В края на 

периода той е с 40,7 % по-нисък от средния за страната и с 9,6 % под средния за СЦР. 

Изоставането спрямо средния БВП на човек от населението се оформя като трайна 

тенденция с непрекъснато нарастване на това различие. За сравнение, през 2003 г. БВП 

в областта е бил само с 20,9 % по-нисък от средния за страната. Увеличаващата се 

разлика се дължи на по-ниските нива на добавена стойност в областната икономика, по-

ниската заетост и застаряването на населението. 

 

Табл.Брутен вътрешен продукт на човек от населението през периода 2007-2010 г. (лв.) 

Година Общо за страната Общо за СЦР Област Разград 

2007 7 857 5 528  4 818 

2008 9 090 6 249  5 443 

2009 9 007 6 011  4 960 

2010 9 359 6 139  5 549 

Източник: НСИ 
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2. Структура на oбластната икономика 

През разглеждания период с най-голям принос в икономиката на Област Разград са 

услугите. Създадената брутна добавена стойност (БДС) в сектора на услугите възлиза 

на 278,4 млн. лв. през 2007 г., като през 2010 тя достига до 321,0 млн. лв. Ежегодно 

секторът бележи ръст. Постигнатото нарастване през периода 2007-2010 г. е от 15.3 %. 

В развитието на сектора на услугите се наблюдава трайна тенденция на увеличение, 

която се очаква да се запази през следващите години. 

На второ място по значимост в областната икономика е индустрията. Размерът на БДС 

в сектора през 2007 г. възлиза на 17 915 млн.лв. През 2008 г. секторът се свива до 158,1 

млн.лв., като през 2009 г. е фиксирано допълнително намаление до 153,0 млн.лв. През 

2010 г. индустрията отбелязва значителен ръст и БДС в сектора достига до 204,5 млн. 

лв. Общото нарастване на индустрията през периода 2007-2010 г. възлиза на 13,9 %. 

Индустрията в Област Разград се очертава като сектор с най-голяма нестабилност 

поради неговата зависимост от външните пазари и състоянието на техните икономики. 

През следващите години се очаква несигурността на в сектора на индустрията да се 

запази, поради несигурността на външните пазари. 

 

Табл. Брутна добавена стойност по икономически сектори в Област Разград през 

периода 2007-2010 г. (млн. лв.) 

Година Селско 

стопанство 

Индустрия Услуги Общо 

2007 96,6 179,5 278,4 554,5 

2008 158,5 158,1 296,9 613,4 

2009 106,4 153,0 309,9 569,3 

2010 102,8 204,5 321,0 628,3 

Източник: НСИ 

На последното трето място в областната икономика е селското стопанство. През 2007 г. 

брутната добавена стойност в този сектор възлиза на 96,6 млн.лв. През 2008 г. той 

бележи рязък скок до 158.5 млн.лв., а през следващите години - спад с около 105 млн. 

лв. В краткосрочен план се очаква слабо нарастване на сектора на селското стопанство, 

въпреки нарастващото търсене на храни в световен мащаб. Трябва да се отбележи 

фактът, че БДС в сектора е намаляла в сравнение с периода 2004 – 2006 г. Това показва, 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
188 

че в сектора на селското стопанство има резерви за увеличение, които могат да бъдат 

използвани. 

 

Табл. Структура на брутна добавена стойност по икономически сектори през 

периода 2007-2010 г. ( %) 

Година Селско 

стопанство 

Индустрия Услуги Общо 

2007 17,4 32,4 50,2 100,0 

2008 25,8 25,8 48,4 100,0 

2009 18,7 26,9 54,4 100,0 

2010 16,4 32,5 51,1 100,0 

Източник: НСИ 

В структурата на областната икономика с най-голям относителен дял са услугите. През 

разглеждания период делът им се колебае около 50 %. Той е под средния за страната и 

се очаква през следващите години той да се увеличи. 

Относителният дял на индустрията през периода се колебае в границите от 26 до 32 %. 

Нетните приходи на предприятията от нефинансовия сектор на Област Разград се 

запазват стабилни през периода 2007-2010 г. Най-високи са през 2007 г. – 1 467 млн. лв. 

През 2008 те намаляват на 1 410 млн. лв. и достигат най-ниското си ниво през 2009 г. – 

1 319 млн. лв. През 2010 приходите на предприятията нарастват на 1 449 млн. лв. и се 

доближават до нивото от 2007. Това показва, че икономиката на Област Разград е 

стабилизирана и на практика е преодоляла кризисните ефекти.   

 

Табл. Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор на 

икономиката в Област Разград 

 2007 2008 2009 2010 

Нетни приходи от продажби - хил.лв. 1,466,626 1,409,732 1,318,994 1,449,481 

Предприятия – брой 3686 3855 4136 3986 

Дълготрайни материални активи - хил.лв. 459142 549711 594641 596967 

Рентабилност на продажбите - % 7 8  н.д. 9 

Оперативна рентабилност - % 8 9 н.д. 11 

Източник: НСИ 

Икономически активните предприятия в областта нарастват. От 3686 през 2007 г., през 

2008 г. те достигат до 3855. Най-много са през 2009 г. – 4136. През   2010 г. броят 
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намалява на 3986. Дълготрайните материални активи на предприятията от 

нефинансовия сектор през периода 2007-2010 г. нарастват, но се очертава ясна 

тенденция към замразяване на инвестициите в активи. От 459 млн. лв. през 2007 г. те се 

увеличават на 550 млн. лв. през 2008 г. Прирастът за 2008 г. е от 101 млн. лв., като 

нарастването е от 20%. През 2009 г. дълготрайните материални активи достигат 594 

млн. лв., като прирастът е от 44 млн.лв. През 2010 г. активите достигат до 597 млн. лв., 

като прирастът е едва 3 млн. лв. Очевидно е, че след кризисната 2009 г. инвестициите 

дълготрайни материални активи в предприятията от нефинасовия сектор са замразени. 

Това от своя страна може да се отрази неблагоприятно върху областната икономика. 

В условията на криза предприятията от нефинансовия сектор са ограничили своите 

разходи, като са повишили рентабилността си. Рентабилността на продажбите нараства 

от 7 %  през 2007 г. на 9 % през 2010 г.. Повишена е и оперативната рентабилност от 8 

на 11 % през 2010 г.. 

 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
190 

3. Структура на стопанските единици в областта 

През периода 2007-2010 г. малките предприятия с до 9 заети лица увеличават дела си в 

икономиката на Област Разград. От 89.8% през 2007 г. делът им нараства на 91.9% през 

2010 г. Това от своя страна води до снижаване на относителния дял на останалите 

предприятия. Делът на предприятията с от 10 до 49 заети намалява от 8.3% през 2007 г. 

на 6.6% през 2010 г. Относителният дял на средните предприятия (с от 50 до 249 заети) 

се редуцира от 1.6% на 1.5%, делът на големите предприятия (с над 250 заети) - от 0.3 

на 0.2%.  

 

Табл. Структура на фирмите в Област Разград. Относителен дял на предприятията 

спрямо общия брой в % 

 2007 2008 2009 2010 

До 9 заети лица 89,8 90,2 91,3 91,9 

От 10 до 49 8,3 8,1 7,1 6,6 

От 50 до 249 1,6 1,5 1,3 1,3 

Повече от 250 0,3 0,3 0,2 0,2 

Източник: НСИ 

4. Инвестиционна активност в икономиката на областта 

През периода 2007-2010 г. инвестиционната активност в икономиката на Област 

Разград намалява. През 2007 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални 

активи са били за 157 млн. лв. Те са най-високи през предкризисната 2008 г. – 193 млн. 

лв. През кризисната 2009 г. те намаляват на 109 млн.лв., а през 2010 г. се свиват до 87 

млн. лв. Свиването на инвестициите ще има неблагоприятни последици за областната 

икономика, тъй като не се създават предпоставки за растеж. 

Най-голямо е намалението на инвестициите в индустрията. От 68 млн. лв. през 2007 г. 

инвестициите в сектора се свиват до 18 млн. лв. през 2010 г. В търговията, транспорта и 

хотелиерството инвестициите също намалява от 40 на 18 млн. лв. 
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В строителството инвестициите намаляват от 8 на 5 млн.лв. Инвестициите са по-ниски 

във всички сектори с изключение на селското стопанство, където те нарастват от 21 

млн. лв. през 2007 на 40 млн.лв. през 2010 г.  

  

Табл. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в Област Разград по 

икономически дейности за 2007 и 2010 г. /хил.лв./ 

Икономически дейности 2007 2008 2009 2010 

Общо 156794 193160 109470 87169 

Селско, горско и рибно стопанство 20786 35525 30358 40113 

Добивна промишленост; Преработваща 

промишленост; Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива; Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 

67435 85334 30489 18316 

Строителство 7968 17642 10396 4778 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; 

Транспорт; складиране и пощи; Хотелиерство и 

ресторантьорство 

40076 36342 21522 17644 

Финансово посредничество .. 255 299 111 

Операции с имущество и бизнес услуги 6985 3003 1618 1331 

Професионални дейности и научни изследвания; 

Административни и спомагателни дейности 

 4412 6008 3262 

Държавно управление; Образование; Хуманно 

здравеопазване и социална работа 

6097 9981 8116 959 

Други дейности 5800 444 664 655 
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За разлика от разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, 

чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия на Област Разград 

отбелязват трайна тенденция към нарастване през периода 2007-2010 г. През 2007 г. 

чуждестранните инвестиции в областта са за 88 млн. евро. През 2008 г. те се учеличават 

на 108 млн. евро. През 2009 г. чуждестранните преки инвестиции достигат до 125 млн. 

евро, а през 2010 г. – до 145 млн. евро, което се отразява благоприятно върху 

икономиката на областта. 

 

Taбл. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12 /Хил. 

Евро/ 

Област Рaзгрaд 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите 

предприятия към 31.12 /Хил. Евро/ 

Година 

2007 2008 2009 2010 

88227,4 107927,8 124856,8 145437,7 

 

 

5. Развитие на индустриалния сектор 

Световната икономическа криза оказа своето негативно влияние върху индустрията в 

Област Разград. Произведената продукция от промишлените предприятия в областта 

през 2007 г. възлиза на 506 млн. лв. През предкризисната 2008 г. тя достига до 582 

млн.лв. През кризисната 2009 г. промишленото производство намалява на 501 млн. лв. 

и на практика се връща на нивото от 2007 г.. През 2010 г. индустриалното производство 

се увеличава на 564 млн. лв. и дава индикация за излизане на областната индустрия от 

кризата.  

В областната икономика най-голям е делът на сектора производство на храни, напитки 

и тютюневи изделия. През 2010 г. той дава 65% от индустриалната продукция. 

Производството на храни и напитки се развива възходящо през изследвания период 

въпреки кризата. От 298 млн. лв. през 2007 г. произведената в него продукция нараства 

на 369 млн. лв. през 2010 г., като отбелязва ръст от 24% 
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 Забелязва се колеблива тенденция към намаление на производството на текстил, 

облекло, обувки и други изделия от обработени кожи. Негативна е тенденцията и в 

производството на елекрически съоръжения. Относително стабилно се запазва 

производството на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях (без мебели). 

Колебливо е развитието на производството на машини и оборудване с общо и 

специално предназначение. Подобно е и положението с производството на метални 

изделия. 

 

Табл. Продукция на промишлените предприятия по подсектори в Област Разград за 

периода 2007-2010 година /хил.лв./ 

  2007 2008 2009 2010 

Общо 506402 581873 500993 563852 

Добивна промишленост 1537 1457 2200 1872 

Преработваща промишленост н.д. 564853 483194 540199 

Производство на хранителни продукти, напитки и 

тютюневи изделия 

297908 347630 324985 368621 

Производство на текстил, облекло, обувки и други 

изделия от обработени кожи без косъм; обработка на 

кожи 

13983 14589 10774 11242 

Производство на дървен материал, хартия, картон и 

изделия от тях (без мебели); печатна дейност 

12834 15283 12139 12277 

Производство на химични продукти . . 1226 594 553 

Производство на изделия от каучук, пластмаси и други 

неметални минерални суровини 

н.д. 79585 65790 .. 

Производство на основни метали и метални изделия, без 

машини и оборудване 

9890 7482 9246 9786 

Производство на електрически съоръжения 3263 3483 1813 2138 

Производство на машини и оборудване с общо и 

специално предназначение 

9686 15941 10980 12118 

Производство на превозни средства 32042 .. .. .. 

Производство, некласифицирано другаде; ремонт и 

инсталиране на машини и оборудване 

13957 13350 7087 4640 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на 

води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

15102 15563 .. .. 

Източник: НСИ 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
194 

През периода в индустрията на Област Разград са изпълнени 14 проекта по Оперативна 

програма «Конкурентоспособност» насочени към технологично обновление и 

разработване на нови продукти. Общата стойност на изпълнените проекти е 8 170 634 

лева. 

    

Табл. Брой на внедрени нови технологии и иновации  

 

Оперативна програма 

“Конкурентоспособност” 

 

Мярка Брой проекти 

Технологично обновление на 

предприятията 

 7  

Покриване на международно 

признати стандарти и 

сертифициране 

5 

Въвеждане на система за 

управление на ресурсите 

1 

Създаване на бизнес-инкубатор 1 

Общ брой: 14 

Източник: Областна администрация 

Обласната индустрия изнася множество продукти в много страни по света. Износът е 

насочен предимно към страните от Европейския съюз, но през последните години 

предприятията от областта изнасят и за много други страни. За намирането на нови 

пазари водещите индустриални предприятия от областа участват в множество панаири 

и изложения в страната и чужбина. 

6. Състояние и развитие на аграрния сектор 

6.1. Състояние и развитие на растениевъдството 

Както бе посочено по-горе, земеделието е третият по значимост икономически сектор в 

Област Разград. Според баланса на територията към 31.12.2000 г. земеделските площи в 

областта възлизат на 190 793 ха. Използваната през 2007 г земеделска площ е 161 615 

ха. През 2009 г. използваната площ намалява с 506 ха. През 2011 г. използваната 

земеделска площ се свива до 146 721 ха, а коефициентът на използване на земеделската 

площ спада до 76.9 %. Този нисък коефициент показва, че в областта има значителни 
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резерви за увеличаване на земеделското производство. За това са налице редица 

блогоприятни фактори – нарастнало търсене на храни в световен мащаб, повишени 

цени на храните вследствие на увеличеното търсене, недостиг на плодове, зеленчуци и 

животински продукти на вътрешния пазар, който се компенсира от непрекъснато 

увеличаващ се внос. Най-голям дял при земеделските площи заемат нивите - 87.1% през 

2007 г. и 91.3% през 2011 г. На второ място са постоянно затревените площи (пасища и 

мери). През 2007 г. те са заемали 17 587 ха, а през 2011 г. 11 277 ха. На трето място са 

трайните насаждения, чиято площ намалява от 3 335 ха през 2007 г, на 1 465 ха през 

2011 г.    

  

Табл. Използвана земеделска площ по вид за Област Разград 

 

Ниви /ха/ 

Трайни 

насаждения 

/ха/ 

Постоянно 

затревени 

площи /ха/ 

Използвана 

земеделска 

площ /ха/ 

2007 140693 3335 17587 161615 

2009 140389 3234 17486 161109 

2011 133979 1465 11277 146721 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 
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Сред засетите площи най-голям е делът на зърнените култури. През периода 2007-2011 

г. те заемат средно около 65% от използваните ниви. На второ място са маслодайните 

култури. През разглеждания период те заемат между 24 и 29% от използваните ниви, а 

фуражните култури - между 2.8% и 5.3%. Техническите култури заемат под 1% от 

засетите площи.  

През периода 2007-2011 г. в Област Разград се наблюдава трайна тенденция на 

засяваните със зеленчуци площи. От засадени 5 054 ха през 2007 г., зеленчуците 

намаляват до 2 082 ха през 2011 г.. 

Табл. Засети площи по групи култури за 2009 и 2011 г. за област Разград 

Групи култури Засети площи /ха/   

2007 2008 2009 2011 

Зърнени 90561 

 

92887 

 

92017 86713 

Маслодайни 34972 

 

33354 

 

33845 39039 

Технически 707 

 

606 

 

1272 743 

Зеленчукови 5054 

 

3132 

 

1880 2082 

Медицински и 

ароматни 

  977 773 

Фуражни 7479 

 

9096 

 

3988 4287 

Овощни   1001 1006 

Лозя   464 464 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

През периода 2007-2011 г. производството на зърнени и технически култури се 

увеличава рязко. Призводството на пшеница се увеличава с 96% и достига до 239 042 

тона. Производството на ечемик се увеличава със 71% и възлиза на 40 851 тона. През 

2008, 2009 и 2010 г. прозводството на ечемик е надвишавало 50 хиляди тона. 

Произвежданата царевица за зърно се увеличава с 36% и достига  до 104 981 тона през 

2011 г. Слънчогледът в Област Разград достига до 104 981 тона през 2011 г., като 

увеличението в сравнение с 2007 г. е от 222%. Производството на рапица в областта се 

увеличава със 169% и възлиза на 27 396 тона през 2011 г. Производството на тютюн се 

увеличава от 592 тона през 2007 г. на 881 тона през 2011 г., като през междинните 
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години то е значително по-високо. Общото увеличение на произведените зърнени и 

технически култури през периода възлиза на 88%. 

  

Табл. Производство и ръст на продукцията от зърнени и технически култури в %  за 

периода 2007 – 2011г. за Област Разград 

 Произведена продукция тона  

Година Пшеница Ечемик 
Царевица 

за зърно 

Слънчо- 

глед 

 

Рапица Тютюн 

Производство 

зърнени и 

технически 

тона общо 

2007 122058 23930 77211 20392 10183 592 254366 

2008 247165 50777 87076 50397 17649 959 454023 

2009 214713 50921 100019 60398 15279 1371 442701 

2010 230665 53706 109270 55811 32911 1819 484182 

2011 239042 40851 104981 65564 27396 881 478715 

Ръст в 

% 2011 

г. 

спрямо 

2007 г. 

96 71 36 222 169 49 88 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

 

Постигнатото огромно увеличение на произвежданите зърнени и технически култури в 

Област Разград показва, че в областта земеделието се развива интензивно и 

производствената култура в сектора се повишава. 
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Трайните насаждения в областта през периода 2007-2011 г. намаляват. Най-голямо е 

намалението през 2008 г. - от 18 532 дка на 14 318 дка. През следващите година се 

наблюдава стабилизация на площите, заети с трайни насаждения. През 2011 г. те 

възлизат на 14 699 дка. 

    

Табл. Площи с трайни насаждения за периода 2007 – 2011 г. за Област Разград 

 Площ в дка 

2007 2008 2009 2010 2011 

Трайни 

насаждения 

18532 14318 14654 14531 14699 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

През 2011 г. най-голям е размерът на площите засадени със сливи – 3 743 дка, като те 

заемат 25.5% от площите с трайни насаждения. През разглеждания период засадените 

със сливи площи са почти без промяна като размер. Вишните са на второ място по 

засаждане. През периода те остават непроменени и възлизат на 2 283 дка, като през 

2011 г. заемат 15.5% от площите с трайни насаждения. На трето място са кайсиите. 

Размер им възлиза на 1 132 дка и остава непроменен през периода. През 2011 г. 

кайсиите заемат 7.7% от площите с трайни насаждения. Засадените с малини площи 

възлизат на 1 052 дка през 2011 г.  и заемат 7.2% от площите с трайни насаждения. В 

сравнение с 2007 г., площите с малини са се увеличили с 283 дка или 37%. С череши 

през 2011 г. са засадени 1 010 дка, като те заемат 6.9% от площите с трайни 

насаждения.  

В края на разглеждания период с праскови са засадени 452 дка, като размерът се 

запазва непроменен през последните години. С ябълки са засадени 333 дка и площта  

им намалява. С круши в Област Разград през 2011 г. са засадени едва 53 дка.  

 

Табл. Площ на трайните насаждения по видове за периода 2007 – 2011г. в Област 

Разград 

 Площ в дка 

2007 2008 2009 2010 2011 

Ябълки 439 455 455 455 333 

Праскови 506 452 452 452 452 
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Сливи 3710 3710 3743 3743 3743 

Череши 1079 1133 1133 1010 1010 

Вишни 2283 2283 2283 2283 2283 

Круши 38 53 53 53 53 

Кайсии 1132 1132 1132 1132 1132 

Ягоди 11 11 - - - 

Малини 769 448 762 762 1052 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

Намалението на площите с трайни насаждения през периода 2007-2011 г. до голяма 

степен предопределя и намалението по добитата от тях продукция. През 2007 г. тя 

възлиза на 8 183 тона, през 2011 г намалява на 5 601 тона. Средният добив от дка през 

2007 г. е възлизал на 441 кг., а през 2011 - 381 кг. Тези данни показват, че  при трайните 

насаждения са налице проблеми свързани с тяхното отглеждане. 

  

Табл. Размер на продукцията от трайни насаждения за периода 2007 – 2011 г. в 

Област Разград 

 Година 

2007 2008 2009 2010 2011 

Произведена продукция от трайните 

насаждения (т.) 

8183 6009 5323 5025 5601 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

 

6.2 Състояние и развитие на животновъдството 

За разлика от растениевъдството, което се развива възходящо, развитието на 

живътновъдството през периода е противоречиво. През 2007 г. броят на говедата в 

областта е възлизал на 18 341. През следващите години той намалява, след което през 

2011 г. нараства на 18 265 броя, като практически достига нивото от 2007 г.. Броят на 

кравите през 2007 г. е бил 14 487. Подобно на говедата през следващите години, той 

намалява и постига ръста през 2011 г.. През 2011 г. броят на кравите в Област Разград е 

12 293. В сравнение с 2007 те са намалели с 2 194 или с 15% в края на периода. През 

периода биволите нарастват от 64 на 114, като е създадена една ферма за тяхното 

отглеждане в град Цар Калоян. През 2007 г. свинете в Област Разград са били 37 814. 

През 2008, 2009 и 2010 г. техният брой е малко по-висок, но през 2011 г. те намаляват 
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на 33 566. Регистрираното намаление на броя на свинете през периода е 11%. По-

голямо е намалението при свинете майки – 15%. От 4 317 през 2007 г. те намаляват на 

3 655 през 2011 г. Броят на овцете през периода варира, но като цяло се наблюдава 

тенденция към намаление. От 59 772 през 2007 г. броят им намалява на 44 173 през 

2011 г.. През разглеждания период броят на овцете спада с 26%. Овцете-майки също 

намаляват от 43 940 на 36 607, но в процентно изражение намалението е по-малко – 

17%. Броят на отглежданите кози драстично се понижава през целия разглеждан 

период. От 21 079 през 2007 г., те намаляват на 10 290 през 2011 г.. Козите са намалели 

с 51% в сравнение с 2007 г.. Козите-майки намаляват от 16 706 на 7 024 в края на 

перода, като намалението е от 58%. 

Намалението на броя на отглеждания едър и дребен рогат добитък се дължи на 

неблагприятното влияние на демографските фактори в областта. През периода от една 

страна намалява общият брой на населението, като този процес е по-силно изразен в 

селата. От друга страна населението застарява, с което се ограничават неговите 

възможности за отглеждане на животни. Върху намалението на едрия и дребен рогат 

добитък са оказали влияние и влезлите в сила изисквания на Европейския съюз за 

отглеждане на животни, които принудиха част от стопаните да се откажат от 

животновъдството. Отглежданите зайци също намаляват. От 9 623 през 2007 г. броят 

им спада с 29% и през 2011 г. наброяват 6 851 броя. По-малко е намалението при 

зайкините – 16%. Броят на отглежданите птици в Област Разград нараства от 897 

хиляди през 2007 на 1 285 хиляди през 2011 г., като по този начин е отбелязан ръст с 

43%. Най-голям е бил броят на птиците през 2009 г. – 1 438 хиляди. Кокошките-

носачки намаляват с 10% от 207 хиляди на 186 хиляди. Отглеждането на птици в 

областта е концентрирано в 3 промишлени ферми. В една промишлена ферма се 

отглеждат над 100 хиляди кокошки-носачки. В една ферма се отглеждат подрастващи 

родители за бройлери и в един птицекомбинат се отглеждат пилета бройлери. 

Останалите кокошки-носачки са пръснати в дребни стопанства с по около 10-15 

носачки. През периода броят на отглежданите пчелни семейства се увеличава от 29 306 

на 32 243 през 2011 г., като по този начин е отбелязан ръст от 10%. Наблюдаваното 

нарастване на пчелните семейства е в резултат на подпомагането на пчеларите по 

Националната програма за пчеларство. 
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Табл. Ръст в % на броя и видовете отглеждани животни за периода 2007-2011 г. в 

Област Разград  

Видове животни 
Брой 

2007 

Брой 

2008 

Брой 

2009 

Брой 

2010 

Брой 

2011 

 

2011 

спрямо 

2007 

/бр./ 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2007 

говеда 18341 17976 17940 16863 18265 -76 0 

в т.ч.крави 14487 13887 11660 10452 12293 -2194 -15 

биволи 64 81 100 110 114 +50 +78 

в т.ч.биволици 34 39 49 61 68 +34 +100 

свине 37814 39005 38188 38215 33566 -4248 -11 

в т.ч. свине-майки 4317 4209 3749 4455 3655 -662 -15 

овце 59772 62016 54609 41191 44173 -15599 -26 

в т.ч.овце-майки 43940 44739 42168 34534 36607 -7333 -17 

кози 21079 17838 14872 12496 10290 -10789 -51 

в т.ч. кози-майки 16706 14845 11626 10170 7024 -9682 -58 

зайци 9623 10515 9442 8162 6851 -2772 -29 

в т.ч .зайкини 4129 4934 3764 3557 3465 -664 -16 

птици/хил.бр./ 897 922 1438 1321 1285 +388 43 

в т.ч.кокошки-

носачки/хил.бр./ 

207 205 1164 213 186 
-21 

-10 

пчелни семейства 29306 29346 28111 30270 32243 2937 10 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

През последните години производството на яйца в Област Разград се увеличава. От 

24.330 милиона броя през 2009 г. то достига до 34.192 милиона през 2011 г.. 

Постигнатото само за две години нарастване е от 41%. 

 

Табл. Производство на яйца 

 

2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2009 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2009 

Производство 

на 

яйца/хил.бр./ 

24330 26236 34192 9862 +41 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 
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6.3. Преработка и съхранение на земеделски продукти 

На територията на Област Разград има изградена добра материално-техническа база за 

съхранение на произведеното в земеделието зърно. Към края на 2011 г. на територията 

на областта са изградени и функционират 14 зърнобази и 1 публичен склад. Освен това 

в областта функционират и 8 мелници, които не само могат да съхраняват зърно, но и 

добавят допълнителна стойност към земеделските продукти чрез производството на 

брашна и фуражи. 
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През периода 2007-2011 г. на територията на областта се изградени 47 нови силози за 

зърно. Вместимостта на новоизградените силози е 149.3 хиляди тона зърно.  

 

Табл. Изградени силози – брой и вместимост за периода 2007-2011 г. за Област 

Разград 

Силози име Брой Вместимост 

“Семпе 2” ООД гр. Разград 8 28000 т. зърно 

“Кооп – Златен клас” ООД гр. 

Кубрат 

2 2300 т. зърно 

“Пенев” ООД гр. Лозница, 

зърнобаза с. Крояч 

3 4500 т. зърно 

“Агротайм” ООД гр. Исперих 12 30000 т. зърно 

“Аннона Грейн” АД гр. 

Исперих 

3 6000 т. зърно 

“Олива” АД гр. Кнежа, 

зърнобаза гр. Разград 

9 54000 т. зърно 

“Агротида” ООД гр. Исперих 4 8000 т. зърно 

“Агромаксинвест” ЕООД гр. 

Разград 

2 4500 т. зърно 

“БГ Агро Търговска 

компания” ООД гр. Варна, 

зърнобаза гр. Разград 

4 12000 т. зърно 

Източник: МЗХ – Национална 

служба по зърното, териториално 

звено – Русе 
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На територията на Област Разград е преустановено производството на червени меса. 

Преди това през 2009 и 2010 г. в кланиците на областта са се колели по около 49 хиляди 

животни, чието живо тегло е било около 4 300 тона. Добиваното червено месо в 

кланично тегло е 2 450 тона годишно. В началото на 2011 г. е закрита последната 

кланица за червени меса в областта. 

 

Табл. Производство на червени меса
16

 

 2009 2010 2011 

Заклани 

животни/бр./ 

48708 49321 111 

Живо тегло/кг/ 4,270,652 4,333,422 11955 

Кланично тегло/кг/ 2,441,138 2,480,082 7550 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

За разлика от червените меса, производството на бели меса в областта се увеличава. 

През 2009 г. закланите птици са били 16 630 246, с живо тегло от 34 440 тона, от което 

са добити 25 448 тона месо. През 2011 г. закланите птици достигат 19 145 459 броя, с 

живо тегло от 42 544 тона, от които са добити 31 798 тона месо. Увеличението при 

закланите птици е от 15%, а при добитото месо от птици 25%. 

 

Табл. Производство на бели меса 

 

2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2009 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2009 

Заклани 

птици/бр./ 

16630246 17875804 19145459 2515213 15 

Живо 

тегло/кг/ 

34439592 38544113 42543565 8103973 24 

Производство 

на месо/кг/ 

25447792 28597758 31798495 6350703 25 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

                                                           
16

 През 2011г. в областта е работила само една кланица за червени меса, която още  в 

началото на годината е закрита. 
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През периода 2007-2011 г. преработката на краве мляко в млечната промишленост на 

Област Разград намалява драстично. От 19 495 тона през 2007 г. тя намалява на 13 347 

тона през 2011 г.. Намалението е от 68% или казано с други думи, преработката на 

краве мляко е намаляла три пъти. 

 

Табл. Количество преработено краве мляко(хил. литри) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2007 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2007 

Общо 

краве 

мляко/х.л./ 

19495 18545 14779 13010 13347 -6148 

 

-68 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

 

Подобна е картината и при преработката на млечен концентрат, където намалението е 

от 79%, или пет пъти. 

 

Табл. Количество преработен млечен концентрат (непакетиран) 

 

2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2009 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2009 

Млечен 

концентрат/непакетиран/ 

958217 260738 204040 -754177 -79 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 
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За сметка на това преработката на сухо мляко се увеличава. От 497 тона през 2009 г. 

вложеното в производство сухо мляко достига до 778 тона през 2011 г.. Използването 

на сухо мляко се увеличава с 56 % за период от две години. 

 

Табл. Количество преработено сухо мляко 

 

2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2009 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2009 

Сухо мляко 497350 392869 778020 +280670 +56 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

 

 

Вложените в млекопроизводството закваски намаляват с 29% в периода 2007-2011 г.. 

 

Табл. Количество преработена закваска 

 

2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2009 

Ръст в % 

2011 

спрямо 

2009 

Закваска 129 102.5 91 -38 -29 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 
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От посочените по-горе суровини, в Област Разград се произвеждат различни млечни 

продукти, чието производство варира през отделните години. През периода 2009-2011 

г. в производството на кисело мляко не се забелязва тенденция за развитие. То варира в 

границите между 37 и 41 млн. опаковки годишно. Производството на бяло саламурено 

сирене в областта намалява от 2 349 тона през 2009 г. на 1 924 тона през 2011 г.. 

Производството на кашкавал също се редуцира от 126 тона на 118 тона през 2011 г.. 

Производството на заквасено мляко също е по-ниско с 35%. При заквасената сметана 

намалението на производството е с 53%, а при другите продукти от мляко, то е със 

72%. 

    

Табл. Производство на млечни продукти в Област Разград 

Млечни продукти 2009 2010 2011 

2011 

спрямо 

2009 

Ръст в 

% 

2011 

спрямо 

2009 

Пълномаслено мляко в 

опаковки 

36987 41406 37545 558 2 

Бяло саламурено сирене 2,348,746 1,854,740 1,924,282 -424464 -18 

Кашкавал от краве мляко 126381 111694 118364 -8017 -6 

Пресни 

сирена/неферментирали/ 

0 209152 58202 +58202 - 

Натрошени сирена 0 0 73873 +73873 - 

Заквасено мляко 552149 439871 360369 -191780 -35 

Заквасена сметана 19572 12004 9240 -10332 -53 

Други продукти от мляко 

/без пресни, пушени и 

топени сирена/ 

776602 505954 215669 -560993 -72 

Общо: 3,860,437 3,174,821 2,797,544 -1,062,893 -28 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

Към 2012 г. на територията на Област Разград има: 

- 19 бр. мандри (от които едната не работи). Към 2000 г. броят на мандрите е бил 47. 

Тенденцията е да се открият няколко нови мандри с проекти по ПРСР. 

- 1 бр. кланица за бели меса; 

- 2 бр. кланици за червени меса (в несъстоятелност); 
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- 1 бр. център за преработка, разфасоване и преопаковане на млечни продукти; 

- 1 бр. хладилник за сухо мляко; 

- 1 брой предприятие за опаковане на мед (създадено по проект по ПРСР); 

- 1 бр. предприятие за производство и опаковане на яйца; 

- 2 склада за замразени плодове и зеленчуци. 

 

6.4. Инвестиции в аграрния сектор 

През периода 2007-2011 г. се наблюдава тенденция към нарастване на инвестициите в 

аграрния сектор на областта. От 21 млн. лева през 2007 г., те нарастват до 40 млн. лв. 

през 2010 г.. 

 

Табл. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в Област Разград по 

икономически дейности за 2007 и 2008 г. /хил.лв./ 

Икономически дейности 2007 2008 2009 2010 

Общо 156794 193160 109470 87169 

Селско, ловно и горско стопанство 20786 35525 30358 40113 

Източник: НСИ 

През последните 4 години са внедрени 3 нови технологии в аграрния сектор, като 

направените разходи за въвеждането им възлизат на 2 млн. 331 х. лева.  

Към момента на провеждане на изследването 45% от машиннотракторния парк е 

обновен, като до 2014 г. се очаква той да бъде изцяло обновен.  

В сферата на преработвателния сектор на животновъдството са разработени и 

реализирани 3 проекта.  
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В Регистъра за биологично земеделие, поддържан от Министерството на земеделието и 

храните на Република България, към 28.12.2012 г. са налични 6 производители от 

Област Разград на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин 

съгласно разпоредбите на чл. 28, ал. 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16, ал. 3, т. 1 

от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на 

Европейския съюз. В аграрния сектор на Област Разград функционират 5 браншови 

организации. 

 

Табл. Функциониращи браншови организации в аграрния сектор за периода 2007 – 2011 

г. 

 

Областен пчеларски съюз 

Сдружение на зайцевъдите 

Регионална асоциация на млеко и месопроизводителите 

Регионално представителство на БАФ 

Сдружение на зърнопроизводителите в Лудогорието 

Източник: Областна Дирекция Земеделие 

Земеделските производители от областта проявяват висока активност при 

кандидатстването с проекти по Оперативната програма за развитие на селските райони. 

Успеваемостта при кандидатстването по програмата е много висока.    

В резултат на направения анализ могат да бъдат изведени следните по-важни изводи и 

заключения: 

1. Икономиката на Област Разград понася значителни щети в следствие на 

икономическата криза. Възходящото развитие през 2007 и 2008 г. е последвано от 

значителен спад през 2009 г.. През 2010 г. икономиката нараства и дава индикации за 

преодоляване на загубите от кризата. 

2. В резултат на кризата инвестициите в дълготрайни материални активи намаляват 

драстично, което ще се отрази негативно върху икономиката в бъдеще. 

3. Преките чужди инвестиции в областта нарастват значително, независимо от кризата. 

4. Индустрията в областта също преодолява последствията от икономическата криза с 

тенденция към нарастване. 
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5. Земеделието в областта се развива възходящо. Особено успешно се развива 

растениевъдството, което залага на производството на зърнени и технически култури. 

За разлика от това животновъдното производство намалява.   

 

7. Усвояване на европейски фондове 

Към месец септември 2012 г. в Област Разград са реализирани или са в процес на 

реализация 70 проекта по Оперативни програми, на обща стойност 190,419,030 лв. 

Общият брой бенефициенти е 40. Най-голям брой проекти има в Община Разград – 45. 

Най-много средства са усвоили общините Разград (69,196,103 лв.), Исперих (50,973,273 

лв.) и Кубрат (44,344,230 лв.) по 52 техни проекта, или 86% от общата стойност на 

всички проекти в областта. Най-малък принос в усвояването на средства по проекти по 

Оперативните програми имат общините Самуил (914 745 лв. по 3 проекта) и Цар 

Калоян (133 173 лв. по 2 проекта), или около 1% от общата стойност. Най-много 

проекти (32) са реализирани по ОП “Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 

2,610,433 лв. По ОП “Конкурентоспособност” са реализирани 14 проекта на стойност 

8,170,634 лв. По ОП “Регионално развитие” има 13 проекта на стойност 27,208,421 лв. 

По ОП “Околна среда” са реализирани 7 проекта на стойност 150,760,564 лв. ОП 

“Административен капацитет” е с 3 проекта на стойност 1,285,475. По ОП “Техническа 

помощ” е реализиран 1 проект на стойност 383 504 лв.  
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 ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ към 21.09.2012 

 ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 

Място на изпълнение ОКОЛНА СРЕДА РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ТЕХНИЧЕСКА 

ПОМОЩ 

РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

АДМИНИСТРАТИВЕН 

КАПАЦИТЕТ 

Проекти Обща 

стойност 

Проекти Обща 

стойност 

Проекти Обща стойност Проекти Обща 

стойност 

Проекти Обща 

стойност 

Проекти Обща 

стойност 

Областна 

администрация 

                    2 623,187 

Община Разград 3 36,336,104 9 24,390,712 10 5,723,554 1 383,504 22 1,766,540 1 662,288 

Община Кубрат 2 44,239,805             1 104,425     

Община Исперих 1 50,000,000 1 718,744         2 254,530     

Община Лозница 1 20,184,655 1 892,203         2 68,554     

Община Завет     1 559,210 4 2,447,080     1 16,019     

Община Самуил     1 647,552         2 267,193     

Община Цар Калоян                 2 133,172     

Общо за Област 

Разград 

7 150,760,564 13 27,208,421 14 8,170,634 1 383,504 32 2,610,433 3 1,285,475 
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По Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България са избрани 

2 проекта на обща стойност 311,194.84 евро.  

По Международен фонд “Козлодуй” в процес на реализация е проект в Община 

Исперих на стойност 335 628 лв.  

По Програмата за развитие на селските райони в областта са реализирани 10 

проекта на обща стойност 3,448,428 лв. Най-много проекти са реализирани в общините 

Завет и Лозница (по 3), а в общините Исперих и Кубрат – по 2 проекта. Същевременно 

по същата програма в Община Исперих са в процес на реализация 4 проекта на обща 

стойност 5,719,352 лв. 

В Област Разград са реализирани редица проекти, финансирани по други национални и 

международни програми – отраслови министерства на Република България, Фонд 

“Социално подпомагане”, Проект Красива България, Социално инвестиционен фонд 

(СИФ), Програма ФАР, САПАРД и др. 

   

VІ. ИНСТИТУЦИОНАЛEН КАПАЦИТЕТ 

Взаимодействието между ръководните органи на областта и общините, частния 

бизнес и неправителствения сектор, е от ключово значение за укрепване на 

административния капацитет на областната и общинските администрации за 

провеждане на ефективна местна и регионална политика. Между 2007 и 2011 г. в 

Област Разград са реализирани общо 16 проекта за постигане на тази цел. 9 от тях са на 

територията на Община Разград. 

Табл. Брой изготвени и реализирани съвместни проекти между институциите и/или 

бизнеса и/или неправителствения сектор: 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Община Разград 4 1 1 1 2 

Община Исперих 2 2 

Община Кубрат - - - - - 

Община Завет - - - - - 

Община Лозница 2 за целия период от време 

Община Самуил  1 за целия период от време 

Община Цар Калоян - - - - - 

Източник: Общинска администрация 
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Партньорството между местните и регионалните власти също е важна крачка към 

укрепване на институционалния капацитет. През наблюдаваните 5 години, проекти в 

тази връзка са реализирани в Община Лозница – общо 6.  

 

Табл. Брой изготвени и реализирани проекти за работа в мрежа и обмен на 

информация между регионалните и местните власти за периода 2007 – 2011 г. 

включително 

Община  Брой проекти 

Община Разград - 

Община Исперих - 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница 6 

Община Самуил - 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 

Друга дейност за провеждането на ефективна регионална и местна политика, е 

изграждането на публично-частни партньорства в областта и общините. Между 2007 и 

2011 г. “публични-частни партньорства” са реализирани в Община Разград – 4 и 

Община Самуил – 1.    

  

Табл. Брой реализирани “публични-частни партньорства” за периода 2007 – 2011 г. 

включително 

 Община  Брой “публични-частни 

партньорства” 

Община Разград 4 

Община Исперих - 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил 1 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 
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В периода 2007 – 2011 г. в две общини са използвани възможностите за техническа 

помощ при подготовката на проекти – Община Разград с 4 проекта и Община Исперих 

– с 1.  

 

Табл. Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им за периода 2007 

– 2011 г. включително  

Община  Брой проекти 

Община Разград 4 

Община Исперих 1 (2008 г.) 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил - 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 

Административният капацитет се обвързва и с възможностите да се осъществява 

мониторинг, оценка и контрол на общинските планове за развитие и на 

областната стратегия за развитие. Към 2011 г. общините Самуил и Цар Калоян имат 

разработени такива системи.  

 

Табл. Брой разработени системи за мониторинг, оценка и контрол на общинските 

планове за развитие и на областната стратегия за развитие. 

 Община  Брой разработени системи 

Община Разград - 

Община Исперих - 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил 1 

Община Цар Калоян 1 

Източник: Общинска администрация 

За подобряване на ефективността в работата на областната, общинските и 

териториалните администрации, са необходими нови форми на обслужване и 
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прилагане на съвременни информационни технологии. Осъществяването им е 

много важен фактор за развитието на областта. Между 2007 и 2011 г. в 4 общини са 

използвани съвременни информационни системи за организацията на публични услуги 

– в Кубрат и Самуил – по 2, в Разград и Исперих – по една. 

 

Табл. Брой разработени информационни системи за осигуряване на процеса на 

управление и предоставяне на услуги 

 Община  Брой разработени 

информационни системи 

Община Разград 1 

Община Исперих 1 

Община Кубрат 2 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил 2 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 

Същевременно, в наблюдавания период общинските администрации на 4 от общините 

са предоставили електронни услуги на населението и бизнеса – Община Разград (5), 

Община Кубрат (2), общините Исперих и Цар Калоян (по 1).    

 

Табл. Брой извършвани електронни услуги от общинските и областната 

администрации 

 Община  Брой извършвани електронни 

услуги 

Община Разград 5 

Община Исперих 1 

Община Кубрат 2 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил - 

Община Цар Калоян 1 

Източник: Общинска администрация 
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Фактор за подобряване на предоставяните услуги от местната власт е разширяването на 

модела на административно обслужване на “едно гише”. Към 2011 г. тази услуга се 

предлага от общините Разград, Исперих и Цар Калоян. В Община Лозница услугата е 

засъпена на 60%. 

 

Табл. Процент от областната и общинските администрации, предоставящи услуги на 

“едно гише” 

Община 

Процент от общинските 

администрации, предоставящи 

услуги на едно гише 

Община Разград 100% 

Община Исперих 100% 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница 60% 

Община Самуил - 

Община Цар Калоян 100% 

Източник: Общинска администрация 

 

Индикатор за укрепване на институционалния капацитет са услугите “аутсорсинг”. 

Между 2007 и 2011 г. администрацията на Община Разград е реализирала 7, Община 

Самуил – 2. Останалите 5 общини нямат изведени такъв вид услуги. 

 

Табл. Брой услуги изведени от администрациите-„аутсорсинг” 

 Община  Брой услуги изведени от 

администрациите- „аутсорсинг” 

Община Разград 7 

Община Исперих - 

Община Кубрат - 

Община Завет - 

Община Лозница - 

Община Самуил 2 

Община Цар Калоян - 

Източник: Общинска администрация 
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Анализът на институционалния капацитет, създаден в общинските структури 

между 2007 и 2011 г. показва умения на повечето общини да реализират дейности, 

свързани с укрепване на капацитета за провеждане на ефективна местна 

политика. Изключение е администрацията на Община Завет, която няма 

реализирани дейности в тази посока.       

 

VII. ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ  

 

Населението и фирмите в Област Разград са скептично настроени към социално-

икономическото развитие на страната, областта и общината, в която живеят или 

развиват бизнес. Общата средна оценка за развитието на страната  е сравнително 

ниска – сред общественото мнение е среден 3,07, а сред бизнеса малко по-висока – 3,34. 

Оценките за социално-икономическото развитие на областта, които поставят 

гражданите и фирмите са съответно 3,15 и 3,11. Населението оценява развитието на 

общината, в която живее с 3,08. Най-високи оценки поставят в Община Кубрат, а най-

ниски – в Община Лозница. Фирмите оценяват общината, в която развиват бизнес с 

3,10.  

 

 Като използвате скала от 2 до 6, където 2 е “лоша”, а  6 – “отлична”, моля, 

посочете каква е Вашата цялостна оценка за социално-икономическото 

развитие на: (домакинства) 

Общо 
Община 

Завет 

Община 

Исперих 

Община 

Кубрат 

Община 

Лозница 

Община 

Разград 

Община 

Самуил 

Община 

Цар 

Калоян 

Страната 3.07 3.04 3.15 3.29 2.86 3.08 2.88 2.89 

Област Разград 3.15 3.21 3.24 3.29  2.95 3.12 3.07 3.12 

Общината, в 

която живеете 
3.08 3.12 3.13 3.40  2.68 3.12 2.94 2.80 

 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
218 

 

 Като използвате скала от 2 до 6, където 2 е “лоша”, а 6 – 

“отлична”, моля, посочете каква е Вашата цялостна оценка за 

социално-икономическото развитие на: (бизнес) 

Средна 

оценка 

Страната 3.34 

Област Разград 3.11 

Общината, в която развивате бизнес 3.10 

 

Скептицизмът се запазва и по отношение на очакванията за развитието на 

страната в близкото бъдеще. Почти половината от респондентите в проучването на 

общественото мнение (46 %) и още толкова от изследваните представители на бизнеса 

(49 %) в областта смятат, че положението в страната в следващите две години няма да 

се промени. 40 на сто от населението и 30 % от фирмите са на мнение, че положението 

ще се влошава. Оптимистите са съответно 13 % от населението и 20 % от фирмите.  

 

 Какви са Вашите очаквания за положението в страната 

в близките две години? (домакинства) 

Без отговор 
Ще се 

подобрява 

Ще остане 

непроменено 

Ще се 

влошава 

ОБЩО 1 % 13 % 46 % 40 % 

Община Завет 0 % 15 % 59 % 26 % 

Община Исперих 0 % 16 % 52 % 32 % 

Община Кубрат 0 % 16 % 32 % 52 % 

Община Лозница 0 % 13 % 43 % 44 % 

Община Разград 2 % 13 % 48 % 37 % 

Община Самуил 0 % 6 % 49 % 45 % 

Община Цар Калоян 0 % 8 % 19 % 73 % 

 

Какви са Вашите очаквания за общото положение в страната в 

близките две години? (бизнес) 

 % 

Ще се подобрява 20.0 

Ще остане непроменено 49.0 

Ще се влошава 31.0 
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Очакванията в личен план следват логиката на очакванията за положението в страната – 

45 % от населението и 43 % от фирмите смятат, че положението ще остане 

непроменено. Съответно по една трета от гражданите (36 %) и фирмите (33 %) са 

песимистично настроени. Други 18 % от населението и 24 % от фирмите очакват 

положението им в личен план да се подобри. 

 

 Какви са Вашите очаквания за положението в личен 

план в близките две години? (домакинства) 

Без отговор 
Ще се 

подобрява 

Ще остане 

непроменено 

Ще се 

влошава 

ОБЩО 1 % 18 % 45 % 36 % 

Община Завет 0 % 21 % 56 % 23 % 

Община Исперих 0 % 19 % 50 % 31 % 

Община Кубрат 0 % 17 % 33 % 49 % 

Община Лозница 0 % 20 % 36 % 45 % 

Община Разград 3 % 18 % 49 % 30 % 

Община Самуил 0 % 10 % 38 % 52 % 

Община Цар Калоян 0 % 23 % 24 % 53 % 

 

 

Какви са Вашите очаквания за положението лично за Вас и 

Вашето семейство в близките две години? (бизнес) 

 % 

Ще се подобрява 24.0 

Ще остане непроменено 43.0 

Ще се влошава 33.0 
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Според 60 на сто от изследваните жители, общината, в която живеят се развива по-

бавно от останалите общини на територията на България. Това мнение е доминиращо и 

сред представителите на бизнеса (54 %). Според една трета от населението (33 %), 

общината, в която живеят, се развива като другите в България, а според едва 5 %, по-

бързо от другите. По подобен начин изглежда регистрираното мнение и сред 

представителите на бизнеса – според 9 % „Общината, в която развиват бизнес дейност 

се развива по-бързо от останалите в страната”, а зад опцията „като тях” стоят 37 %. 

  

 В сравнение с другите общини в България, 

общината, в която живеете се развива: 

(домакинства) 

Без отговор По-бързо Като тях По-бавно 

ОБЩО 2 % 5 % 33 % 60 % 

Община Завет 0 % 8 % 41 % 50 % 

Община Исперих 0 % 4 % 32 % 64 % 

Община Кубрат 1 % 18 % 29 % 52 % 

Община Лозница 6 % 0 % 46 % 48 % 

Община Разград 4 % 3 % 33 % 61 % 

Община Самуил 0 % 6 % 9 % 85 % 

Община Цар Калоян 0 % 4 % 34 % 62 % 

 

Как оценявате перспективите за развитие на Общината, в която 

развивате бизнес, в сравнение с другите общини в България? 

(бизнес) 

 % 

Развива се по-бързо от останалите общини в страната 9.0 

Развива се подобно на останалите общини в страната 37.0 

Развива се по-бавно от останалите общини в страната 54.0 

 

В два въпроса, зададени в свободна форма, (т.е. на които от респондентите се изисква 

сами да формулират отговорите си) изследването търси да очертае кои са предимствата 

и недостатъците за развитието на общината, в която живеят изследваните лица. На 

въпроса „Според Вас, кои са предимствата за живеене/бизнес в общината, в която 

живеете?” като водещи сред домакинствата се открояват най-вече: тишината и 

спокойствието, които градът предлага (43 %), близостта до родното място (15 %), 

чистотата на града (10 %), красотата на населеното място (8 %). Почти всеки пети (18 

%) не вижда предимства. По-тревожни са нагласите сред представителите на бизнеса. 
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Всеки втори (50 %) не вижда никакви предимства. С далеч по-ниска стойност (10 %) 

като предимство се посочва селското стопанство. На въпроса „Според Вас, кои са 

недостатъците за живеене/бизнес в Общината, в която живеете?”, почти всички (80 

%) от населението на Област Разград посочват високата безработица. Според 13 на сто 

недостатък е ниското заплащане (13 %). Представителите на бизнеса посочват като 

недостатъци обезлюдяването на района (19 %), ниската покупателна способност на 

населението (15 %), недостига на работна ръка (12 %), лошата инфраструктура (10 %). 
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VIII. SWOT АНАЛИЗ 

Целта на SWOT-анализа е на базата на цялата събрана информация да се направи 

анализ на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите пред Област Разград 

през следващия планов период 2014-2020 г. 

При анализа ще бъдат изяснени: 

 Силни страни на Област Разград: 

- с какво областта превъзхожда другите области; 

- кои стопански, природни и човешки ресурси и други фактори създават конкурентни 

предимства на областта. 

 Слаби страни на Област Разград: 

- кои са факторите, които най-много възпрепятстват развитието на областта; 

- кои са актуалните и първостепенни проблеми за развитието. 

 Възможности: 

- кои международни, външни, отраслови тенденции в бъдеще биха могли да повлияят 

положително на бъдещето на Област Разград; 

 Заплахи – кои международни, външни, отраслови тенденции в бъдеще биха могли 

да повлияят отрицателно върху бъдещето на Област Разград. 

При извършването на анализа е използвана матрица на силните, слабите страни, 

възможностите и заплахите. Тя е приложена по сектори. 

Природни условия и културно-историческо наследство 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятно географско 

местоположение – сравнителна 

географска близост до Черноморието и 

р. Дунав.  

 Равнинно-хълмистият терен е 

подходящ за развитие на земеделие и 

изграждане на транспортна и 

техническа инфраструктура. 

 Съхранена природна среда и горски 

масиви.  

 Наличие на естествени находища на 

защитени видове и запазено. 

биологично разнообразие. 

 Ограничени полезни изкопаеми. 

 Ограничени водни ресурси. 

 Липса на последователна 

целенасочена и агресивна 

комуникационна, и рекламна политика 

за популяризиране на природните 

дадености и културно-историческото 

наследство. 
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 Наличие на паметници на културата от 

регионално и национално значение 

(включително археологически 

резерват “Сборяново” под закрилата 

на ЮНЕСКО). 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Оползотворяване на природното и 

културно-историческото наследство за 

развитие на алтернативни форми на 

туризъм. 

 Международна тенденция за 

оползотворяване на природното 

наследство за алтернативни форми на 

туризъм. 

 Инвестиции в природоопазващи 

дейности. 

 Влошаване на състоянието на 

културно-историческите обекти и 

заплаха от постепенното разрушаване 

на част от тях. 

 Незаинтересованост на институциите 

и обществото към културно-

историческото наследство, като 

предпоставка за развитието на 

туризма. 

Човешки ресурси и социално развитие 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Възрастовата структура на 

населението в областта е малко по-

благоприятна от средната за страната с 

по-висок дял на младите хора и лицата 

в трудоспособна възраст (по-нисък от 

средния за страната е делът на 

населението над 65 години). 

 По-благоприятен от средния за 

страната коефициент на демографско 

заместване (показващ съотношението 

между броя на влизащите в 

трудоспособна възраст (15-19 г.) и 

броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60-64 г.). 

 Увеличаване на дела обхванати 

ученици в специализирано 

компютърно обучение и 

информационни технологии. 

 Увеличаване на броя на учениците 

изучаващи чужди езици. 

 Професионалното образование 

съответства на специфичната 

специализация на икономиката в 

областта. 

 Функциониращ филиал на Русенския 

университет с три специалности – 

 Намаляване на броя на населението в 

областта с по-високи темпове от 

средното за страната. 

 Отрицателен естествен прираст. 

 Ниска степен на образованост и 

квалификация на населението в селата. 

 Продължаваща миграция на 

населението от Област Разград и 

общините. 

 Тенденция на застаряване на 

населението – продължаващ процес на 

демографско застаряване, изразен в 

намаляване на абсолютния брой и 

относителния дял на населението под 

15 години, и увеличаване на дела на 

населението на 65 и повече години. 

 Броят безработни намалява значително 

през последните две години, но  

безработицата остава подчертано по-

висока от средната за страната и за 

Северен централен район. 

 В национален мащаб Област Разград е 

сред регионите с най-неблагоприятна 

образователна структура по 

отношение на дела на лицата с висше 

образование. 
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химични технологии, биотехнологии и 

технологии на храните. 

 Наличие на разработена Стратегия за 

развитие на социалните услуги (2011-

2015). 

 Увеличаване на броя социални услуги, 

извършвани в обичайна домашна 

среда и най-вече, нарастване 

капацитета от места в сферата на 

социалните услуги. 

 Активна работа за 

деинституционализирането на деца в 

институции. 

 Висок обхват със социални услуги на 

рисковите общности. 

 По-слабо участие на икономически 

активните жени на трудовия пазар, в 

сравнение с мъжете. 

 По-ниски доходи в областта от 

средните за страната и по-бавни 

темпове на повишаване. 

 Все още на много места в учебните 

институции съществува  необходимост 

от обогатяване и модернизиране на 

материално-техническата база. 

 Макар и слабо да намалява през 

последната година, броят на 

отпадащите от образователната 

система ученици се запазва висок. 

 Недостатъчен брой лекари и 

стоматолози (под средния за страната), 

което би могло да затрудни  достъпа 

до лечение  и зъболечение. Ежегодно 

намаляване на броя на медицинските 

специалисти по здравни грижи. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Членството в ЕС и оползотворяване на 

възможностите за финансиране по 

европейски програми и фондове в 

областа на човешките ресурси.  

 Разширяване на регионалното и 

трансграничното сътрудничество в 

различните социално-икономически 

сфери. 

 Използване на възможностите на 

европейското финансиране и 

оперативните програми за 

модернизация на материалната база в 

образованието. 

 Повишаване на качеството на 

училищното професионално 

образование, както и на 

привлекателността и обвързаността му 

с пазара на труда. 

 Повишаване на качеството на учебно- 

възпитателния процес чрез нови 

методи и форми на обучение. 

 Запазване на тенденцията за 

намаляване на лицата извън работната 

 Задълбочаване на миграционните 

процеси. 

 Намаляване на населението в активна 

възраст.  

 Задълбочаване на процесите на ниска 

грамотност и квалификация, и 

несъответствие на повишените 

изисквания на пазара на труда, водещо 

до понижаване на конкурентността на 

областната икономика. 

 Тенденция за намаляване на броя на 

учениците в резултат на общите 

демографски процеси, което налага 

съкращаване или закриване на 

паралелки и затваряне на училища. 

 Липса на обвързаност на 

образователната система с 

потребностите на бизнеса. 

 По-бавното нарастване на доходите в 

сравнение със страната може да доведе 

до продължаване на тенденцията на 

обезлюдяване на областта. 

 Липса на умения и квалификация за 
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сила. 

 Да се използват възможностите на 

приоритизирането от страна на 

държавата на включването на 

безработните в пазара на труда. 

 Да се идентифицират нуждаещи се от 

социални услуги, тъй като някои 

социални услуги в общността все още 

не работят на пълен капацитет.  

 Продължаване на практиката 

обществените сгради да се пригаждат 

за хора с физически увреждания. 

 Завръщане в областта на част от 

мигриралите в миналото. 

кандидатстване по европейски проекти 

и програми. 

 Задълбочаваща се тенденция за 

неразвитие на публично-частни 

партньорства. 

 Затруднен достъп до медицински 

услуги. 

Икономика 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Членството на България в 

Европейския съюз дава свобода на 

достъп до европейските пазари. 

 Отраслова диверсификация на 

областната икономика. 

 Стабилизация на икономиката и ръст 

на основните икономически 

показатели след кризисната 2010 

година. 

 Използване на възможностите за 

финансиране на икономическите 

субекти по Оперативните програми на 

ЕС и Програмата за развитие на 

селските райони. 

 Повишаване на рентабилността на 

производството. 

 Висок относителен дял на 

производството на храни и напитки в 

индустрията. 

 Наличие на добри възможности за 

развитие на туризма. 

 Нарастване на преките чуждестранни 

инвестиции в областната икономика. 

 Силно отрицателно въздействие на 

световната икономическа криза-

намаление на приходите от продажби, 

увеличаване на безработицата, 

намалено потребление. 

 Бавно излизане от икономическата 

криза, ниски доходи и покупателна 

способност. 

 Продължителна стагнация в страните 

членки на ЕС. 

 Икономика, базирана на производства 

с ниска добавена стойност. 

 Бавно преструктуриране на 

икономиката в областта. 

 Нисък относителен дял на 

предприятията с потенциал за 

внедряване на нови технологии и 

иновации. 

 Слабо развита бизнес инфраструктура. 

 Задълбочаващи се различия в 

икономическото развитие на Община 

Разград и другите общини в областта. 

 Ограничен достъп до кредитиране на 

бизнеса за разширение и модернизация 

на производството. 

 Ниски, намаляващи нива на 

потребителското търсене и 

покупателна способност на 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
226 

населението в областта. 

 Висока междуфирмена задлъжнялост. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Стабилизация на областната 

икономика и постигане на 

икономически растеж. 

 Използване на възможностите на 

Оперативните програми и Програмата 

за развитие на селските райони за 

модернизация на икономиката и 

стартиране на нови производства. 

 Разработване и изпълнение на 

програми за привличане на външни 

инвеститори. 

 Повишаване на инвестиционния 

интерес  към България като страна 

членка на Европейския съюз с най-

ниски данъци. 

 Разработване на проекти и общи 

действия със заинтересовани региони 

за разширяване на трансграничното и 

междурегионално сътрудничество. 

 Приоритетна реализация на проекти в 

най-слабо развитите общини. 

 Намаляване на предприемачеството и 

влошаване на бизнес климата поради 

недостатъчни умения и ниска 

предприемаческа култура. 

 Бавно развитие на икономика, 

основана на знанието. 

 Задълбочаване на социално-

икономическите различия между града 

и селото. 

 Липса на инвеститорски интерес. 

 Липса на чужди инвестиции. 

 Недостатъчно използване на 

възможностите на оперативните 

програми. 

Индустрия 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Традиции и силни позиции във 

фармацевтичната индустрия, 

биотехнологиите, производството на 

препарати за ветеринарна медицина и 

в керамиката. 

 Наличие на структуроопределящи 

производства с национална значимост. 

 Диверсифицирана преработваща 

промишленост. 

 Добре развиваща се хранително-

вкусова промишленост. 

 Висок относителен дял на 

производството на храни и напитки в 

индустриалното производство. 

 Суровинна обезпеченост на основните 

производства в областта. 

 Достъп до финансиране за 

модернизация на фирмите по 

 Нисък инвеститорски интерес за 

модернизация на съществуващите 

предприятия в областта за 

изграждането на нови. 

 Наличие на закрити предприятия с 

бавен процес на преустройство за 

други дейности. 

 Ниско натоварване на 

производствените мощности. 

 Индустрия насочена към производство 

на продукти с ниски нива на добавена 

стойност. 

 Индустрия с нискотехнологични 

производства и нискотехнологични 

продукти. 

 Недостатъчна активност за 

модернизация на производствата и 

инвестиции в дълготрайни материални 
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Оперативна програма 

“Конкурентоспособност” за 

внедряване на нови продукти и 

иновационни технологии. 

активи. 

 Ниско ефективни институционални 

структури  за подкрепа на бизнеса и 

привличане на инвеститори. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Стабилизиране на индустрията и 

постигане на увеличаване на 

производството. 

 Използване на възможностите на 

Оперативните програми и Програмата 

за развитие на селските райони за 

модернизация, усвояване на нови 

производства и иноновации. 

 Увеличаване на производството на 

продукция с високи нива на добавена 

стойност. 

 Търсене на нови пазари и излизане на 

пазарите на трети страни. 

 Бавно излизане от икономическата 

криза, ниски доходи и покупателна 

способност на вътрешния пазар. 

 Продължителна стагнация в страните 

членки на ЕС и ограничени 

възможности за износ в ЕС. 

 Увеличаване на вноса на евтини 

нискокачествени продукти в страната. 

 Недостатъчно кредитиране на малките 

и средни предприятия за технологично 

обновление. 

 Непознаване на стандартите за 

производство и търговия на 

Европейския съюз. 

Селско стопанство 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Наличие на благоприятни почвено-

климатични условия за отглеждане на 

зърнени, фуражни и технически 

култури. 

 Традиции и опит в селското 

стопанство и висок дял на 

населението, ангажирано в него. 

 Наличие на крупни арендатори в 

сферата на растениевъдството с 

високотехнологични възможности и 

опит. 

 Висока степен на обновяване на 

машиннотракторния парк. 

 Добре развито дребно животновъдство 

в областта. 

 Положено начало на възстановяване 

на овощните и лозовите масиви. 

 Използване на възможностите на 

Програмата за развитие на селските 

райони за различни дейности и на 

националните програми за 

субсидиране на отрасъла. 

 Висок инвеститорски интерес към 

 Малки физически, технически и 

финансови възможности на частните 

стопани за обработването на 

собствените земеделски площи. 

 Недостатъчно прилагане на 

съвременни агротехнически 

мероприятия и технологии в малките 

стопанства. 

 Малък брой на модерните 

животновъдни ферми в областта. 

 По-нисък брой на отглежданите 

животни поради намаляване на 

селското население. 

 Неефективно използване на част от 

земеделските земи. 

 Лошо състояние на напоителните 

мрежи и системи и липса на 

инвестиции в поливно земеделие. 

 Ограничени пазари за селскостопанска 

продукция. 

 Липса на интерес сред младите към 

земеделието. 

 Слабо развит пазар на земя. 
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отрасъла.  Недостатъчен капацитет на 

предприятията за преработка на 

селскостопанска продукция и остарели 

технологии. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Нарастване на търсенето на храни в 

световен мащаб. 

 Увеличаване на търсенето на продукти 

на биологичното земеделие. 

 Недостиг на продукти от животински 

произход в страната. 

 Създаване и развитие на модерни 

конкурентоспособни ферми и 

производства в селата при налични 

трудови ресурси и традиции. 

 Увеличаване на културата на 

производство в малките стопанства. 

 Използване на възможностите на 

Програмата на развитие на селските 

райони.   

 Възстановяване на лозовите и 

овощните насаждения. 

 Възстановяване на поливното 

земеделие. 

 Изграждане на пазарна 

инфраструктура за пласмент на 

селскостопанската продукция. 

 Укрепване на организациите на 

производителите. 

 Намаление на селското население и 

свързаното с него дребно 

животновъдство. 

 Продължаване на тенденцията към 

обособяване на малки затворени 

натурални земеделски стопанства в 

резултат на ограничени физически, 

технически и финансови възможности 

на частните стопани.Липса на интерес 

и мотиви за сдружаване. 

 Липса на интерес сред младите хора за 

препитаване със земеделие и 

животновъдство. 

 Недостатъчно използване на 

възможностите на Програмата за 

развитие на селските райони. 

Туризъм и култура 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Наличие на потенциал на областта за 

развитие на туризъм на основата на 

природните и културно-историческите 

дадености. 

 Наличие на потенциал за развитие на 

алтернативни форми на туризъм – 

културно-познавателен, риболовен, 

ловен и екотуризъм. 

 Добра материално-техническа и 

интелектуална база за създаване и 

разпространяване на културни 

ценности. 

 Многообразен културен календар, 

 Липса на популярност на областта 

като туристическа дестинация. 

 Недостатъчна или липсваща реклама 

на туристическите обекти. 

 Недостатъчно развита туристическа 

инфраструктура в областта. 

 Недостатъчна професионална 

квалификация и опит в областта на 

туризма. 

 Недостатъчно развити транспортни 

връзки. 

 Проектите в областта на културата и 

туризма са основно в големите 
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наситен с местни традиционни 

празници, национални и 

международни участия. 

 Тенденция за нарастване на местата за 

настаняване, средствата за подслон и 

хотелите. 

 Добра база за спорт и отдих 

общини.  

 Недостатъчно развити публично-

частни партньорства в областта. 

 Концентрация на дейности, свързани с 

разнообразяване на туризма и отдиха 

основно в големите общини. 

 Липса на туристически 

информационни центрове в общини с 

голям потенциал за развитие на 

алтернативен туризъм. 

 Ограничени инвестиционни 

възможности в сферата на туризма. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Реклама и използване на потенциала 

на областта за развитие на 

алтернативни форми на туризъм. 

 Разработване на проекти в областта на 

туризма с други области в страната и 

чужбина. 

 Нарастващ интерес към 

алтернативните форми на туризъм – 

културен, познавателен, и екотуризъм 

в национален и международен мащаб.  

 Включване на уникалните културно-

исторически обекти в общ 

туристически продукт, заедно с други 

региони и страни. 

 Разработване на атракции и маршрути 

до защитени местности и развитие на 

екотуризма. 

 Стагнация на българската икономика и 

доходи на българите. 

 Стагнация на икономиките на ЕС и 

доходите на гражданите. 

 Неангажираност на институциите и 

обществеността към културно-

историческото наследство като 

предпоставка за развитие на туризма 

 Забавяне изработването на 

маркетингова стратегия за развитието 

на туризма. 

 Бързопроменящи се изисквания към 

туристическите продукти, към които 

дестинацията не би могла да се 

адаптира бързо. 

 Забавяне на изграждането на 

материално-техническата база в 

областта на туризма. 

Техническа инфраструктура и околна среда 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 През територията на областта 

преминава международният път Е 70 

Русе-Варна 

 През територията на областта 

преминава железопътната линия Русе 

– Варна, която обслужва не само 

националните, но и международните 

потоци. 

 Възможности за обновяване на 

техническата инфраструктура чрез 

финансиране по европейски програми 

 Малък относителен дял на 

първокласните пътища в областта 

 Нисък дял от населението с подобрен 

транспортен достъп до населените 

места.  

 Лошо състояние на общинската пътна 

мрежа. 

 Недоразвита екологична 

инфраструктура (остаряла 

водопреносна мрежа, недоизградена 

канализационна мрежа в градовете и 
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 Наличие на пречиствателни станции за 

отпадъчни води в градовете Разград, 

Исперих, Кубрат и Лозница. 

 Наличие на бизнес центрове в 

градовете Разград, Кубрат и Исперих. 

 Развитие на битова и промишлена 

газификация. 

 Добре развита 

електроразпределителна мрежа; добро 

техническо състояние на използваните 

електроразпределителни мрежи и 

съоръжения. 

 Достъп на домакинствата до интернет 

над средния за страната. 

 Оползотворяване на възможностите на 

слънчевата енергия.   

 Липса на значими източници на 

промишлено замърсяване. 

 Наличие на регионално депо за 

неопасни отпадъци и ликвидирани 

нерегламентирани сметища по селата. 

 100% от населението е обхванато в 

системата за събиране и 

транспортиране на битовите отпадъци. 

 Въведена система за разделно 

събиране във всички общини, с 

изключение на Община Завет. 

липса на такава в селата). 
 Липсват реализирани дейности по 

запазване на биоразнообразието в 

защитените територии в периода 2007-

2011 г. 

 Ниска енергийна ефективност. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Преминаване на автомагистрала 

“Хемус” през областта. 

 Инвестиции в регионална и местна 

пътна инфраструктура за осигуряване 

на достъп до европейските 

транспортни коридори. 

 Модернизация на инфраструктурата с 

цел създаване на привлекателни 

условия за бизнес инвестиции. 

 Изграждане на канализация във 

всички населени места.  

 Активна политика по отношение на 

околната среда, включително 

проучване и прилагане на добри 

европейски практики. 

 Използване на възможностите на 

 Недостатъчно използване на 

възможностите за ефективно 

енергийно потребление. 

 Недостатъчно използване на 

възможностите, които предоставят 

оперативните програми. 

 Липса на финансови средства и 

инвестиции за поддържане на 

общинската пътна мрежа. 

 Амортизиране на техническата 

инфраструктура поради липса на 

финансови средства за нейното 

обновяване и поддържане. 

 Забавяне на изграждането на нови 

канализационни мрежи. 

 Съсредоточаване на инвестициите в 
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oперативните програми и Програмата 

за развитие на селските райони за 

финансиране на различни проекти. 

областния град и пренебрегване на 

нуждите на другите населени места. 

 

Извършеният SWOT анализ позволи да се изведат силните и слабите страни на 

икономиката на Област Разград. Освен това, при него са формулирани възможностите и 

заплахите пред областта през следващия програмен период 2014-2020 г. 

SWOT анализът ще послужи като предпоставка за правилното дефиниране и 

преформулиране на целите и приоритетите на Област Разград през следващия 

програмен период, с отчитане на възможностите за бъдещо развитие и факторите, които 

го застрашават. 

 

IX. STEP АНАЛИЗ 

STEP анализът е инструмент за анализ на тенденциите в бъдещото развитие. В случая 

той е приложен за идентифициране на общата картина, в която Област Разград ще 

функционира през следващия програмен период 2014-2020 г.. При анализа е отчетено 

влиянието на 4 основни групи тенденции – социални (S), технологични (T), 

икономически (E) и политико-правни (P). 

 

Социални тенденции 

През следващия програмен период се очаква неблагоприятните демографски тенденции 

в Област Разград да се запазят. Населението на областта ще продължи на намалява. 

Очакваното намаление е от около 4 хиляди годишно. През периода не се очакват 

съществени промени в раждаемостта, както и съществени промени в миграционните 

процеси поради по-ниското заплащане в областта, и по-високата безработица в 

сравнение със средната за страната. Намаляването на населението ще се отрази 

неблагоприятно върху потребителското търсене в областта, и, съответно, негативно 

върху сферата на услугите. 

Очаква се да продължи по-бързото обезлюдяване на селата в сравнение с градовете. 

Населението в активна трудоспособна възраст вероятно ще намалее през периода 2014-

2020 г., поради по-ниския брой на лицата, които ще навлязат в активна възраст в 
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сравнение с тези, които ще излязат от нея. Ще нарастне броят на населението в 

пенсионна възраст, което също ще се отрази неблагоприятно върху потребителското 

търсене в областта. 

Намалението на лицата в активна възраст ще доведе до конкуренция между 

работодателите за привличане на добре квалифицирани кадри. Това от своя страна ще 

се отрази благоприятно върху заплащането на труда в областта. 

През периода се очаква безработицата в областта по всяка вероятност ще намалява 

плавно, но ще остане по-висока от средната за страната. За сметка на това, плавно ще 

нараства броят на заетите лица. 

Средната работна заплата в областта вероятно ще продължи да се повишава ежегодно 

по различни причини – вдигане на осигурителните прагове, повишена 

производителност на труда и споделена от работодателите социална отговорност. 

Работната заплата в областта ще остане по-ниска от средната за страната. 

През следващия програмен период се очаква пенсиите да се повишават плавно поради 

очертаващото се намаление на броя на заетите лица в страната и предполагаемите 

бавни темпове на нарастване на българската икономика. 

Броят на учениците в областта ще намалее, което ще доведе до закриване на училища и 

паралелки. 

През периода ще продължи да се повишава делът на населението в областта с висше 

образование. 

 

Технологични тенденции 

През програмния период 2014-2020 г. научно-техническите новости ще отправят своите 

предизвикателства към икономиката на Област Разград. В началото на периода 

областната икономика ще стартира от неблагоприятни позиции поради намалените през 

последните години инвестиции в дълготрайни материални активи. Последното говори 

за изоставане в областта на технологиите. Инвестициите в технологично обновление  

ще се увеличават с бавното очаквано нарастване на брутния вътрешен продукт. През 

последните години за това са създадени предпоставки, изразяващи се в повишаване на 

рентабилността на производството. 
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През периода се очаква и повишена активност от страна на компаниите в областта за 

кандидатстване с проекти към оперативните програми на ЕС и Програмата за развитие 

на селските райони. 

Развитието на технологиите от една страна ще доведе до създаването на нови продукти, 

а от друга ще доведе до поевтиняване на редица продукти с инвестиционно 

предназначение. По този начин ще се създадат условия за технологично обновление на 

областната икономика. 

В областта на транспорта се очаква да се запазят съотношенията между отделните 

видове транспорт. Поради нарастването на цените на горивата се очаква в 

автомобилния транспорт все повече да навлязат електрически двигатели и хибридни 

двигатели. Повишените цени на горивата ще доведат и до бързо обновление на 

автомобилния и тракторния парк, като ще навлязат автомобили и трактори с по-нисък 

разход на гориво. 

Информационните технологии ще продължат бързото си развитие. Ще бъдат създадени 

нови по-бързи компютри. Развитието на технологиите ще направи достъпни високо 

скоростните компютри. Ще продължи и развитието на информационните системи. 

В областта на комуникациите ще се засили конкуренцията на българския пазар, като се 

очаква поевтиняване на комуникационните услуги. 

Интернет ще навлезе много по-масово в бизнеса и домакинствата. 

Промените в технологиите ще доведат и потребности от нови знания и умения. 

Професионалното образование все повече ще трябва да се съобразява с новостите в 

технологиите. Бързите технологични промени ще породят нужда от постоянно 

повишаване на квалификационното ниво и практическа реализация на принципа учене 

през целия живот. 

 

Икономически тенденции 

По всяка вероятност през първите години на програмния период 2014-2020 стагнацията 

в икономиките на ЕС ще продължи. През втората половина на периода се очаква 

започване на растеж на европейските икономики. Предоплагаемият растеж на 

българската икономика ще бъде в рамките от 1,5 % до 3,0 % годишно през първите 

години на периода. С напредване на на периода е възможен по-голям икономически 
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растеж. Икономиката на Област Разград ще следва общите тенденции на развитието на 

българската икономика с възможности за по-бързо развитие в определени сфери. Тези 

възможности се базират на все по-нарастващото търсене на храни, и евентуалното 

увеличаване на произвежданата земеделска продукция в областта и производството на 

храни. 

През периода се очаква увеличаване на инвестициите в дълготрайни материални активи 

и технологично обновление в икономиката.  

Индустрията ще продължи да увеличава своето производство. Ще се увеличи и 

производството в земеделието, както и биологичното земеделие. Интересът на младите 

хора към земеделието ще се повиши. 

Приходите от туризъм в областта ще се увеличат, но това няма да доведе до съществени 

структурни промени. 

Безработицата в областта плавно  ще намалява, но ще остане по-висока от средната за 

страната. В областната икономика ще се наблюдава постепенно увеличаване на броя на 

заетите лица.  

Средната работна заплата в областта ще продължи да се повишава ежегодно по 

различни причини – вдигане на осигурителните прагове, повишена производителност 

на труда и споделена от работодателите социална отговорност. Работната заплата в 

областта ще остане по-ниска от средната за страната. 

Пенсиите ще се повишават поетапно поради очертаващото се намаление на броя на 

заетите лица в страната и бавните темпове на нарастване на българската икономика. 

Като цяло, покупателната способност на населението ще се нараства бавно. Това се 

обуславя от увеличението на дела на пенсионерите, чиито пенсии ще растат по-бавно 

отколкото работните заплати. 

По-бавното повишаване на покупателната способност ще доведе до по-бавно 

нарастване на сектора на услугите в областта. В последния ще се наложат и структурни 

промени поради възрастовите промени на населението. 
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Политико-правни тенденции 

През програмния период 2014-2020 г. се очаква в България да се запази политическата 

стабилност. Гаранциите за това са в членството в Европейския съюз и НАТО. България 

вероятно ше води предвидима вътрешна и външна политика. Във вътрешен план 

страната ще продължи развитието на пазарната икономика в съответствие с 

хармонизираното законодателство с ЕС. Външната политика ще съответства на 

политиката на ЕС и НАТО. 

Не се очакват промени в структурите на местното самоуправление, нито съществени 

промени в законодателството, поради хармонизацията му с това в ЕС.  

Възможни са промени в сферата на данъчната политика, като напр. повишаване на 

подоходните данъци и социалните плащания, поради намалението на активното 

население и пораждащия се от това дефицит. Вероятно ще се запази 10% ставка за 

облагане при корпоративния данък печалба, поради стремежа на страната да привлича 

чужди инвестиции. Промени в ДДС ставката са малко вероятни, както повишаване на 

акцизите на горивата. Възможно е обаче повишение на акцизите на алкохола и 

цигарите. 

През периода 2014-2020 г. не се очакват съществени промени в режимите на 

финансиране от ЕС. 

 

 

X. АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 

SWOT и STEP анализът за Област Разград позволяват да се направи анализ на 

проблемите пред развитието на областта през програмния период 2014-2020 г.. 

Идентифицираните проблеми могат да бъдат обобщени в четири групи: 

1. Икономически проблеми 

2. Демографски проблеми 

3. Социални проблеми 

4. Инфраструктурни проблеми 
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Икономически проблеми в Област Разград 

Тази група проблеми се изразяват в по-слабото развитие на областната икономика в 

сравнение с тази в страната и породеното от това по-ниско производство на брутен 

вътрешен продукт на човек от населението. 

По-слабото развитие на икономиката на Област Разград е породено от: 

- Ориентирането на областната икономика към производство на продукти с по-ниска 

добавена стойност; 

- Недостатъчно натоварване на производствените мощности; 

- Бавно обновяване на производствените технологии; 

- Относително намаляваща покупателна способност на населението в областта 

поради увеличаване на дела на пенсионерите; 

- Недостатъчни инвестиции в областната икономика; 

- Липса на инвеститорски интерес. 

 

Демографски проблеми в Област Разград 

Тази група проблеми се изразяват в намаление на населението и влошаване на 

възрастовата му структура. 

Основните причини за това са: 

-  Намаляваща раждаемост в областта, поради намаляването на броя на децата в 

репродуктивния модел на семействата в областта, и по-малкото жени във фертилна 

възраст, както и на икономически причини; 

- Миграция на населението към други области на страната и чужбина, поради липса 

на възможности за реализация в областта и по-ниското заплащане там. 

 

Социални проблеми в Област Разград 

В тази група могат да бъдат включени основно проблемите с по-ниските доходи в 

областта и достъпа до социални услуги. 

Основните причини за тези проблеми са: 

- Ориентираната към производство на продукти с по-ниска добавена стойност 

областна икономика; 

- По-ниските нива на социална отговорност на работодателите; 
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- Традиционно по-ниското заплащане в по-малките населени места; 

- Забавянето на растежа на областната икономика; 

- Високата безработица в областта и свързаното с нея по-голямо предлагане на 

работна ръка и конкуренция на пазара на труда; 

- Липса на обвързаност на професионалното образование с потребностите на бизнеса; 

-  Увеличаващият се относителен дял  и брой на населението в пенсионна възраст; 

- Отдалечен достъп до социални услуги в селата – образование, здравеопазване и 

други. 

 

Инфраструктурни проблеми в Област Разград 

В тази група могат да бъдат включени проблемите свързани с инфраструктурата и 

достъпа до социални услуги. 

Основните причини, водещи до тези проблеми в областта са: 

- Липсата на бързи транспортни връзки със столицата и по-голямата част от страната; 

- Лошото състояние на общинската пътна мрежа; 

- Недоизградена канализация в градовете и липсата на такава в селата. 

 Анализът на проблемите в Област Разград може да бъде използван при изготвянето на 

плана за областното развитие и по-специално при определянето на неговите цели. 
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XI. СРАВНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ РАЗГРАД С РЕГИОНИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението през 2010 г. в Област Разград 

възлиза на 2 837 евро. Той е 9.7 % под средния за Северния централен район и с 40.7 % 

под средния за страната. Брутният вътрешен продукт в областта е далеч под средния за 

ЕС, който е 8.6 пъти по-голям от този в Област Разград. През периода 2007-2010 г. 

брутният вътрешен продукт на човек от населението в Област Разград нараства с 

15.2%. В България нарастването за периода е 19.1%. Брутният вътрешен продукт на 

човек от населението за този период намалява с 2.4%. 

 

Таблица. Брутен вътрешен продукт на човек от населението (евро) 

 2007 2008 2009 2010 

ЕС-27 25000 25000 23500 24400 

България 4017 4648 4605 4785 

Северен централен 

район 

2826 3195 3073 3139 

Област Разград 2463 2783 2536 2837 

Гърция 19900 20700 20500 20100 

Италия  26200 26300 25400 25700 

Румъния 5800 6500 5500 5700 

 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.” 
239 

Раждаемостта в Област Разград е 1.1 промила по-ниска от средната за страната през 

2011 г. Раждаемостта в областта е малко по-висока от средната за Северния централен 

район и е с 1.9 промила по-ниска от средната за ЕС. 

 

Таблица. Коефициент на раждаемост (%о) 

Региони 

  

2007 
 

2008  2009  2010 2011  

ЕС-27 10.6 10.9 10.7 10.7 10.4 

България 9.8 10.2 10.7 10.0 9.6 

Област Разград 8.7 9.6 9.9 8.6 8.5 

СЗР 8.3 8.7 9.1 8.4 8.6 

СЦР 8.4 8.8 9.1 8.6 8.4 

ЮЗР 10.1 10.6 11.2 10.7 9.9 

 

 

Смъртността в Област  Разград е малко по-висока от средната за страната през 2011 г. 

Тя е с 1.5 промила под средната за Северния централен район. В сравнение с 

Европейския съюз, смъртността в Област Разград е с 5.2 промила по-висока. 

 

Таблица. Коефициент на смъртност (%о) 

Региони 

  

2007 
 

2008  2009  2010 2011  

ЕС-27 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 

България 14.8 14.5 14.2 14.6 14.7 

Област Разград 15.3 13.9 14.3 14.6 14.9 

СЗР 19.0 18.5 18.3 19.0 19.4 

СЦР 15.7 15.7 15.2 15.9 16.4 

ЮЗР 13.7 13.2 13.2 13.2 13.2 
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Коефициентът на икономическа активност в Област Разград възлиза на 59.9%. 

Икономическата активност в областа е с 2.1 пункта по-ниска от средната за Северния 

централен район и с 6.6 пункта по-ниска в сравнение с тази за страната. В сравнение с 

ЕС икономическата активност в областта е с 16.8 пункта по-ниска. През периода 2007-

2010 г. икономическата активност в Област Разград и ЕС се запазва относително 

непроменена. 

 

Таблица. Коефициент на икономическа активност на населението на 15-64 навършени години 

(%)  

 2007 2008 2009 2010 

ЕС-27 76.2 76.4 76.8 76.7 

България 66.3 67.8 67.2 66.5 

Област Разград 60.2 58.5 59.5 59.9 

СЗР 62.8 63.8 62.6 60.5 

СЦР 64.0 64.2 63.3 62.0 

ЮЗР 71.3 73.1 73.4 72.5 

 

Коефициентът на заетост в Област Разград през 2010 г. възлиза на 46.4%. Заетостта в 

областта е с 5.1 пункта по ниска от заетостта в Северния централен район и 13.3 пункта 

по ниска от заетостта в България. В сравнение с ЕС заетостта в областта е със 7.8 

пункта по-ниска. 

Таблица. Коефициент на заетост на населението на 15-64 навършени години (%)  

 2007 2008 2009 2010 

ЕС-27 65.4 65.9 64.6 64.2 

България 61.7 64.0 62.6 59.7 

Област Разград 46.0 49.7 48.8 46.4 

СЗР 57.1 59.3 57.5 53.8 

СЦР 57.0 58.6 57.9 54.8 

ЮЗР 68.5 71.0 70.4 67.6 
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През 2010 г. коефициентът на безработица в Област Разград възлиза на 22.6 %. 

Безработицата в областта е близо два пъти по-висока от средната за Северния 

централен район (11.5%) и с 12.4 пункта по-висока от безработицата в България. В 

сравнение с ЕС, безработицата в областта е с 12.9 пункта по-висока. 

 

Таблица. Коефициент на безработица (%)  

 2007 2008 2009 2010 

ЕС-27 7.2 7.1 9.0 9.7 

България 6.9 5.6 6.8 10.2 

Област Разград 23.7 15.0 18.0 22.6 

СЗР 9.0 7.1 8.0 11.0 

СЦР 10.7 8.5 8.4 11.5 

ЮЗР 3.9 2.9 4.1 6.8 

 

 

XII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ  ЗА 

СЪСТОЯНИЕТО И ТЕНДЕНЦИИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 

 

Социални сфера 

Извършеният анализ показа, че демографската ситуация в Област Разград е 

неблагоприятна. В областта намалява броя на населението, увеличава се населението в 

пенсионна възраст, раждаемостта е ниска, миграцията е висока и селата се обезлюдяват. 

През периода 2014-2020 г. се очаква неблагоприятните демографски тенденции в 

областта да се запазят. Населението на областта ще продължи на намалява. Очакваното 

годишно намаление е от около 4 хиляди годишно. Не са вероятни съществени промени 

в раждаемостта., както и в миграционните процеси, поради по-ниското заплащане в 

областта и по-високата безработица в сравнение със средната за страната. Намалението 

на населението ще се отрази неблагоприятно върху потребителското търсене в 

областта, и, съответно, върху сферата на услугите. По-бързото обезлюдяване на селата 

в сравнение с градовете ще продължи. 
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През следващия програмен период населението в активна трудоспособна възраст  

жтнжвж ще нямалява. Причината е в по-ниския брой на лицата, които ще навлязат в 

активна възраст в сравнение с тези, които ще излязат от нея. Населението в пенсионна 

възраст ще продължи да се увеличава, което също ще се отрази неблагоприятно върху 

потребителското търсене в областта. 

В областта равнището на безработица е по-високо от средното за страната. През 

следващия период намалението на лицата в активна възраст ще изостри конкуренцията 

между работодателите за привличане на добре квалифицирани кадри. Това от своя 

страна ще се отрази благоприятно върху заплащането на труда в областта. 

Очаква се плавно намаление на безработицата в областта, но тя ще остане по-висока от 

средната за страната. За сметка на това постепенно ще нараства на броя на заетите 

лица. 

Въпреки ежегодното нарастване, заплащането в областта остава под средното за 

страната. През следващите години се очаква средната работна заплата в областта да 

продължи да се повишава ежегодно по различни причини – вдигане на осигурителните 

прагове, повишена производителност на труда и споделена от работодателите социална 

отговорност. Работната заплата в областта ще остане значително по-ниска от средната 

за страната. 

Пенсиите нероятно ще се повишават плавно, поради очертаващото се намаление на 

броя на заетите лица в страната и очакваните бавни темпове на нарастване на 

българската икономика. 

Проведеното преброяване на населението през 2011 г. показа, че населението в 

областта е по-образовано в сравнение с това в страната. През следващия период ще 

продължи да се повишава делът на населението в областта с висше образование. 

 

Технологии 

Технологичното ниво на производството в Област Разград не е високо. Инвестициите в 

дълготрайни материални активи през последните години намаляват. През следващия 

програмен период научно-техническите новости ще отправят нови предизвикателства 

към икономиката на Област Разград. В началото на периода, областната икономика ще 

бъде поставена в неблагоприятни позиции, поради намалените през последните години 
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инвестиции в дълготрайни материални активи. Последното говори за бъдещи проблеми 

в областта на технологиите. С очакваното бавно нарастване на брутния вътрешен 

продукт постепенно ще нарастват и инвестициите в технологично обновление. През 

последните години за това са създадени предпоставки, изразяващи се в повишена 

рентабилност на производството. 

Извършеният анализ показа, че в Област Разград компаниите разчитат на финансиране 

по европейски програми за технологично обновление. През следващия  период се 

очаква и повишена активност за кандидатстване с проекти към оперативните програми 

на ЕС и Програмата за развитие на селските райони. 

Развитието на технологиите в световен мащаб от една страна ще доведе до създаването 

на нови продукти, а от друга - до поевтиняване на редица продукти с инвестиционно 

предназначение. Това ще създаде условия за технологично обновление на областната 

икономика. 

Тракторният парк в областта се обновява интензивно. Във сферата на транспорта се 

очаква да се запазят съотношенията между отделните видове транспорт в бъдеще. 

Поради нарастването на цените на горивата вероятно в автомобилния транспорт все 

повече ще навлизат електрически и хибридни двигатели. Повишените цени на горивата 

ще доведат и до бързо обновление на автомобилния и тракторния парк, като ще 

навлязат автомобили и трактори с по-нисък разход на гориво. 

В Област Разград информационните технологии се развиват бързо, което ще продължи  

и през следващия програмен период. Ще бъдат създадени нови, по-бързи компютри. 

Развитието на технологиите ще направи достъпни много високо скоростните 

компютри. Ще продължи и бързото развитие на информационните системи. В областта 

на комуникациите ще се засили конкуренцията на българския пазар, като се очаква 

поевтиняване на комуникационните услуги. Интернет ще навлезе много по-масово в 

бизнеса и домакинствата. 

Професионалното образование в Област Разград все още не е добре синхронизирано с 

потребностите на бизнеса. Бързите промени в технологиите ще доведат и потребности 

от нови знания и умения. Професионалното образование все повече ще трябва да се 

съобразява с новостите в технологиите. Бързите технологични промени ще породят 
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нужда от постоянно повишаване на квалификационното ниво и практическа реализация 

на принципа учене през целия живот. 

 

Икономически тенденции 

Областната икономика се стабилизира след кризисната 2009 г. През първите години на 

програмния период 2014-2020 г. се очаква стагнацията в икономиките на ЕС да 

продължи, а започване на растеж се предвижда през втората половина на периода. През 

следващия период се очаква растеж на българската икономика, който през първите 

години на периода ще бъде в рамките от 1.5 % до 3.0 % годишно. През втората 

половина на периода икономическият растеж може да се бъде и по-висок. Икономиката 

на Област Разград ще следва общите тенденции на развитието на българската 

икономика, но и с някои възможности за по-бързо развитие, основани на все по-

нарастващото търсене на храни и възможното на тази основа увеличаване на 

произвежданата земеделска продукция, и в производството на храни. 

През последните години инвестициите в дълготрайни материални активи в областта 

драстично намаляват. През следващия период се очаква увеличаване на инвестициите в 

дълготрайни материални активи и технологично обновление в икономиката.  

След кризисната 2009 г. индустрията в областта се стабилизира. През следващите 

години тя  ще продължи да увеличава своето производство. Очаква се и увеличение на 

производството в земеделието. В областта ще се разшири използването на  биологично 

земеделие. Интересът на младите хора към земеделието ще се повиши. 

Туризмът в областта е слабо развит. През следващите години приходите от туризъм в 

областта е възможно да се увеличат, но това няма да доведе до съществени структурни 

промени в областната икономика. 

Безработицата в областта е по-висока от средната за страната. През периода се очаква 

тя плавно да намалява, но ще остане по-висока от средната за страната. Броят на 

заетите лица в областта плавно ще се увеличава. 

Заплащането в областта е по-ниско от средното за страната, въпреки ежегодното й му 

нарастване. През следващия програмен период средната работна заплата в областта ще 

продължи да се повишава по различни причини, но ще остане по-ниска от средната за 

страната. 
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Покупателната способност на населението в областта е под средната за страната, 

въпреки ежегодното й нарастване. Като цяло, покупателната способност на населението 

в областта ще се увеличава бавно. Бавното увеличение се обуславя от увеличението на  

дела на  пенсионерите, чиито пенсии ще растат по-бавно отколкото работните заплати 

на работещите. 

По-бавното нарастване на покупателната способност на населението ще доведе до по-

бавно нарастване на сектора на услугите в областта. В последния ще се наложат и 

структурни промени поради възрастовите промени на населението. 

 


