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I.

ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.

Встъпителни основания за изработване на областната стратегия

Пълноправното членство на България в Европейския съюз и произтичащите от това
възможности и перспективи за развитие на страната отреждат приоритетно значение на темата
за регионалното планиране и управление във вътрешнополитическия дневен ред. Тези процеси
се регулират от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който регламентира въвеждането на
интегрирана система от планови документи, формулиращи дългосрочните цели и приоритети
за регионалното развитие на Република България. По този начин ЗРР урежда обществените
отношения във връзка с планирането, програмирането, управлението, финансирането,
държавното подпомагане, мониторинга и оценката на процесите на регионално развитие в
страната.
Стратегическото планиране на областно равнище се осъществява чрез Областна
стратегия за развитие (ОСР). Тя определя целите и приоритетите за развитие на областта,
както и

действията, необходими за тяхното постигане. ОСР е инструмент за анализ на

взаимодействащите си природни и социално-икономически системи, даващ възможност за
отчитане на тяхното състояние и динамика, както и за формулиране на адекватни политики за
планиране и управление на територията на областта.
ОСР определя рамката за развитие и устройство на областта и е стратегически документ,
който кореспондира с Регионалния план за развитие и Общинските планове за развитие. Тази
тясна взаимовръзка между отделните равнища на планиране управление в страната е гарант за
по-голям синхрон и допълняемост при стратегическото целеполагане с оглед на регионалното
развитие.
Новите социално-икономически реалности в Европа, в това число приетата Стратегия
„Европа 2020”, предвиждаща прилагането на интегриран подход при планирането и
осъществяването на секторните политики, поставят на преден план необходимостта от
интегриране на 3-те нови форми на растеж, а именно интелигентен, устойчив и приобщаващ,
развитието на държавите и регионите в Европа.
Стратегията за развитие на Област Разград има за цел да направи преглед и оценка на
социално-икономическия профил на региона и на тенденциите в неговото развитие през
последните пет години и на базата на направените констатации, изводи и препоръки да
адаптира стратегическите цели и приоритети за развитие на областта в следващия програмен
период: 2014 – 2020 г.
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Областната стратегия за развитие е средносрочен документ за стратегическо планиране
на регионалното развитие на съответната област (район от ниво 3), който се разработва в
съответствие с Регионалния план за развитие на района от ниво 2. С него се определят целите и
приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните
характеристики и потенциала на областта.
Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с
периода на действие на Регионалния план за развитие и на Общинските планове за развитие.
С цел създаване на стабилна основа за изработване на Стратегията за развитие на Област
Разград за периода 2014 – 2020 г. Областна администрация Разград реализира проект „Мисия
Благоденствие”,

осъществен

с

финансовата

подкрепа

на

Оперативна

програма

„Административен капацитет”. Реализирането на проекта оказа значителен принос за
подпомагане 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.
С реализирането на проекта беше утвърден нов модел на областно планиране с
участието на всички заинтересовани страни. Администрацията на територията на Област
Разград беше подпомогната в дейностите по подготовка за разработването на областната
стратегия за развитие и на общинските планове за развитие. Заздравен беше диалогът между
Областната администрация и общините на територията на областта, както и между самите тях,
при формулирането и идентифицирането на нови политики и стратегически цели.
В резултат на изпълнението на проекта е изготвен подробен социално-икономически
анализ на Област Разград, идентифициращ силните и слаби страни, възможностите и
заплахите за развитието на областта, тенденциите в развитието на областта, приоритетните
области на въздействие за преодоляване на несъответствията в развитието, оползотворяване на
съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и
териториално сближаване. Проведени беха общо 50 работни срещи на фокус групи с участието
на всички заинтересовани страни с цел формиране на политики в следните сектори:
образование, социална политика, култура, заетост, жилищна политика, равни възможности,
екология, инфраструктура, туризъм, икономика и селско стопанство. В всяка една от общините
на територията на областта беше проведена кръгла маса за идентифициране и съгласуване на
приоритети и мерки за социално-икономическтото развитие на областно и общинско ниво.
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Данните от доклада “Актуализация и набиране на нова информация за социалноикономическото развитие на Област Разград” са в основата на изработването на настоящата
Стратегия за развитие на Област Разград за периода 2014 – 2020 г., в нейната трета част:
Социално-икономически анализ. В разработката е очертана цялостната картина на настоящата
социално-икономическа ситуация в областта и общините; установени са настъпилите промени
в петгодишен период (2007 – 2011 г.) по отношение на икономическото, демографското,
социалното, образователното, здравното и културното развитие, както в състоянието на
трудовата заетост, инфраструктурата, околната среда и административния капацитет в Област
Разград.
Вторият основен стълб при разработването на настоящата Стратегия за развитие на
Област Разград 2014 – 2020 г. е Актуализирания документ за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на Област Разград 2010 – 2013 г. Актуализираният документ,
разработен въз основата на направената през 2011 г. междинна оценка на Стратегията за
развите на Област Разград 2005 – 2015 г., представлява основен мониторингов документ,
предоставящ актуална информация за състоянието на социално-икономическите фактори в
областта, тяхната динамика и тенденции. Изводите от анализа на текущото състояние,
идентифицираните тенденции, извлeчените поуки, с цел коригиране на действията в
променящите се условия и за посрещане на новите предизвикателства, са залегнали в основата
на настоящия документ.
Сратегията за развитие на Област Разград 2014 – 2020 г. е разработена в съответствие с:
 Стратегия „Европа 2020“;
 Националната програма за развитие „България 2020“;
 Национална концепция за пространствено развитие за периода (2013 – 2025);
 Методическите указания от септември 2011 г., за разработване на НСРРБ;
 Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012 – 2022 г.,
 Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.;
 Стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион;
 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.
В процеса на разработване на Областната стратегия за развитие на Област Разград за
периода 2014 – 2020 г. са проследени и използвани следните документи и разработки:
 Стратегия за развитие на Област Разград 2005 – 2015 г.;
 Доклад за междинна оценка на Стратегията за развите на Област Разград 2005 –
2015 г.;
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 Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
Област Разград 2010 – 2013 г.;
 Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Разград 2011 – 2015 г. ;
 Стратегия на Област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.;
 Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на
Област Разград 2011 – 2020 г.;
 Анализи по компоненти на околната среда, РИОСВ Русе;
 Социално-икономически анализ на Област Разград за периода: 2007 – 2011 г., по
проект „Мисия Благоденствие” на Областна администрация Разград, финансиран
по ОПАК;
 Идентифицирани приоритети и мерки за социално-икономическо развитие на
общинско и областно ниво при проведени фокус групи и кръгли маси за
обществено обсъждане при разработването на стратегически документи по проект
„Мисия Благоденствие” на Областна администрация Разград, финансиран по
ОПАК;
 Изследване сред домакинствата в Област Разград /401 пълнолетни граждани на
Област Разград/, по проект „Мисия Благоденствие” на Областна администрация
Разград, финансиран по ОПАК;
 Изследване сред 100 представители на бизнеса в Област Разград по проект „Мисия
Благоденствие” на Областна администрация Разград, финансиран по ОПАК.

1.2.


Дефиниции

Административна

структура

–

администрация,

която

подпомага

орган

на

изпълнителната власт;


Мисия – смисълът, поради който съществува административната структура;



Визия – представата за бъдещето на административната структура;



Цели – конкретни желани постижения, състояния или реакции, определени с
количествени или качествени показатели;



Ефективност – степен на постигане на предварително поставени цели;



Ефикасност – съотношение между постигнатите резултати и използваните за тях
ресурси;



Вътрешно звено – организационно обособена част от административната структура главна дирекция, дирекция, отдел, сектор, звено с друго наименование, предвидено в
нормативен акт;
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Обща администрация – вътрешни звена, които подпомагат осъществяването на
правомощията на органа на изпълнителната власт като ръководител на съответната
администрация, създават условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация и извършват техническите дейности по административното обслужване;



Специализирана администрация – вътрешни звена, които подпомагат осъществяването
на правомощията на органа на изпълнителната власт, свързани с неговата специална
компетентност;



Работен (бизнес) процес – определена във времето и пространството последователност
за извършване на операции за получаването на относително завършен продукт или
услуга (или на части от тях);



Релевантност на функциите на вътрешните звена – съответствието на функциите на
звеното с област/и на политиката и/или правомощие/я на органа на власт, със
стратегически и програмни документи, за които отговаря органът на власт



Аутсорсинг – предоставяне на определени функции или бизнес процеси, осъществявани
от определена административна структура за изпълнение и обслужване от друга
организация, специализирана в съответната област;



Публично-частно партньорство – споразумение между организация от публичния
сектор и организация/и от частния сектор, чрез което се извършва разпределяне на
активите, правата, отговорностите и рисковете при предоставянето на услуга или
съоръжение за използването им от обществото.
1.3. Списък на използваните съкращения
•

ЗРР – Закон за регионалното развитие

•

КИСС – Комисия за икономическо и социално сближаване

•

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

•

НОПРР – Национална оперативна програма за регионално развитие

•

НПР – Национален план за развитие

•

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие

•

ОГСП – Областна група за стратегическо планиране

•

ЕЕ – Екип от експерти

•

ОПР – Общински план за развитие

•

ОбПР – Областен план за развитие

•

ОСР – Областна стратегия за развитие

•

ОП – Оперативна програма

•

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
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•

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”

•

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”

•

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”

•

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

•

ОПТ – ОП „Транспорт”

•

ОСР – Областна стратегия за развитие

•

ПЕЕ – Програма „Енергийна ефективност”

•

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

•

ПСОВ – Пречиствателни станции за отпадъчни води

•

ПТКП – Подробен транспортно-комуникационен план

•

РПР – Регионален план за развитие

•

РСР – Регионален съвет за развитие

•

РЦВ – Район за целенасочено въздействие

•

РП – Район за планиране

•

СБ – Световна банка

•

СП – Скоростен път

•

BBMRI – пан-европейски научен инфраструктурен проект в областта на
биобанкирането и биомолекулярните ресурси

•

CLARIN – пан-европейски научен инфраструктурен проект в областта на
езиковите ресурси

•

EURO-ARGO – пан-европейски научен инфраструктурен проект в областта на
морските науки и мониторинга на моретата и океаните

•

JEREMIE – (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) –
Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия
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II.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1. Стратегически ориентири, взаимодействия, основни принципи
В процеса на разработване на настоящия стратегически документ са отчетени

вертикалните и хоризонтални приоритети на националната политика – устойчиво развитие,
равни възможности и социално включване.
За постигане на взаимодействие между различните документи за стратегическо
планиране в процеса на тяхното разработване, се отчитат йерархичните нива и логическата
обвързаност между тях, определени с националното законодателство за регионалното развитие.
Решаваща роля за осигуряване на необходимите условия и изпълнение на изискванията при
изработване на стратегията е било взаимодействието между Областната и Общинските
администрации, както и взаимодействието на Областния съвет за развитие с Регионалния съвет
за развитие.
Основните принципи, залегнали при разработването на Стратегията за развитие на
Област Разград 2014 – 2020 г. следват принципите, посочени в методическите указания за
разработване на стратегията, а именно:


политиката за сближаване на ЕС през периода 2014 – 2020 г. чрез съобразяване с новите
цели и приоритети, както и с финансовите условия и предвижданията на оперативните
програми, които ще бъдат разработени в тази стратегическа рамка;



чрез очертаване на стратегически перспективи за реализация на общинските планове за
развитие на територията на областта, да се постигне по-добро съответствие и
взаимодействие с Регионалния план за развитие (от ниво 2);



определяне на точни и съответстващи на потенциала и перспективите за развитие на
областта цели и приоритети, ефективна координация и допълване на секторните цели и
приоритети;



развитие на административния капацитет за стратегическо планиране, програмиране и
управление на проекти, включително прилагане на иновативни управленски практики и
стратегии за ефективна координация на политики и инструменти за развитие на
областта;



развитие на териториалното сътрудничество за осъществяване на съвместни дейности за
постигане

целите

на

регионалното

развитие,

включително

с

трансграничен,

междурегионален и транснационален характер;
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съответствие с условията и реда, включително сроковете за изготвяне, съгласуване,
приемане, актуализиране и изпълнение на Стратегията съгласно нормативните
изисквания;



стратегическо наблюдение и оценка на постигнатите резултати и въздействие върху
регионалното развитие, основани на система от индикатори и използване на данни от
надеждни източници на информация;



включване на всички заинтересовани страни и партньори в плановия процес и
осигуряване на публичност, прозрачност и информация при изпълнението на
стратегията;



идентифициране на подходящи механизми и стимули за насърчаване на балансирано и
устойчиво местно развитие и концентрация на ресурсите в най-необлагодетелстваните
територии.

Областната стратегия за развитие (ОСР) е важна част от системата за стратегическо
планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и се разработва в
контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със
стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните
цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативна и институционална
среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.
Сред целите на тази стратегия е подобряването на опита и капацитета на Областната
администрация и Областния съвет за развитие за планиране, координация и ефективно
прилагане на публични политики и стратегии.
2.2. Цели и обхват на документа
Областната стратегия за развитие е средносрочен документ за стратегическо планиране
на регионалното развитие на съответната област (район от ниво 3), който се разработва в
съответствие с Регионалния план за развитие на района от ниво 2. С Областната стратегия за
развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие,
като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на Област Разград .
2.3. Период на действие
Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с
периода на действие на Регионалния план за развитие и на Общинските планове за развитие.
2.4. Резултати от Междинните оценки на Областните стратегии за развитие
В общ методически аспект направената през 2009 г. междинни оценки на изпълнението на
Областните стратегии за развитие, включи:
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анализ и преценка на първоначалните резултати, организацията и качеството на
прилагането;



оценка на валидността на анализа на силните и слабите страни, възможностите и
рисковете;



оценка на продължаващата уместност и съгласуваност на Стратегията;



оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението до момента и на очакваните
въздействия, съгласно определени критерии и показатели.

Със специални анализи са разгледани обема и начина на разпределението на финансовите
ресурси, мибилизирани в рамките на целите и приоритетите за развитие на съответните области по
различни действащи програми и проекти.
Основните изводи и препоръки, съдържащи се в междинната оценка за изпълнението на
Областните стратеги за развитие, акцентират върху три теми, свързани с оценка на изпълнението,
релевантност на съответната Стратегия и капацитет за координация. Подчертана е
необходимостта от ясно формулирани цели и количествено определени индикатори за
измерване на постигнатия напредък и степента на реализация на целите.
Според междинната оценка оптимизацията на функционалната компетентност на
Областните управители и териториалните звена на централната изпълнителна власт за
координация на секторните политики на регионално равнище ще спомогне за повишаване на
капацитета и отговорността на Областните администрации за провеждане на ефективна
регионална политика и за осигуряване на по-добра координация и съответствие между
националните и местните интереси.
По отношение на приоритетните теми, които са обхванати в Областните стратегии за
развитие, се констатира, че усилията на съответните регионални и местни власти през
последните години са концентрирани и се регистрира напредък особено в сферата на
социалните и образователните услуги и изграждането на базисна инфраструктура.
Заедно с това обаче са необходими и усилия за насърчаване на местното икономическо
развитие, което да повиши заетостта на работната сила, нейната квалификация и
производителността на труда като предпоставка за повишаване конкурентноспособността на
регионалната икономика.
Повече внимание следва да се отдели на изграждането на съвременна екологична
инфраструктура.
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При съпоставянето на постигнатите резултати, с реализираните финансови средства за
изпълнението на Областните стратегии за развитие до момента, като цяло се очертава умерена
степен на ефективност и ефикасност на използваните ресурси, с ясно изразен дисбаланс между
някои приоритетни оси.
Към момента е налице политическа и социална ангажираност за цялостното изпълнение
на Областните стратегии за развитие, свързана с търсене и мобилизиране на партньорства за
развитие на местно, регионално и национално ниво, включително имащи трансграничен и
интеррегионален характер особено с партньори от ЕС.
Съществуват

обаче

все

още

значителни

ограничения

пред

териториалното

сътрудничество. Необходимо е активизиране и разширяване на сътрудничеството между
областите, както и с други региони в ЕС, с цел трансфериране на опит, добри практики,
познания и умения за реализация на регионални инициативи, включително с трансграничен и
транснационален характер, по-ефективно използване на възможностите на Европейските
фондове за регионално развитие и териториално сътрудничество.Повече внимание и ресурси
би трябвало да бъдат насочени към институционално изграждане и укрепване на капацитета на
областно ниво за стратегическо планиране, координация, мониторинг и оценка на стратегии и
планове, засягащи устойчивото развитие на областта.
2.5. Общи препоръки:
Акцентът при актуализацията на ситуационния анализ следва да е върху социалноикономическия компонент. Същата би могла да се извърши на база първоначалната логика на
стратегическия документ и да следва неговото съдържание в тази му част. Така лесно ще може
да се прави задължителният сравнителен прочит между първоначалния вариант на Стратегията
и актуализирания документ за нейното изпълнение. Не трябва да се забравя, че актуализацията
по същество не отменя действащата Стратегия, а по-скоро представлява механизъм, чрез който
тя бива адаптирана към променящата се среда.
Необходимо е генералните цели да бъдат прецизирани като формулировка, най-вече с
оглед определените нива на свързаните с тях очаквани количествени показатели, които следва
да бъдат постигнати. Приоритетите следва да се редуцират като брой и да се фокусират върху
сравнителните предимства на Област Разград.
При дефинирането на стратегическата рамка следва да се спазват принципите за
концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване на
набелязаните в стратегията цели и тясно обвързване и интегритет на действията, заложени в
различните програми за постигане на комплексен социално-икономически ефект.
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Разработената система за наблюдение и контрол следва да включва адекватно подбрани
индикатори, които следва да измерват както постигането на изпълнението на целите и
приоритетите, заложени в Стратегията за развитие, така и организацията и методите на
изпълнение, прилагани от съответните административни структури и организациите,
участващи в изпълнението им.
Препоръчително е разработването на Областна информационна система за планиране и
управление на територията. Същата може успешно да се финансира със средства от ЕС (чрез
ОП „Добро управление”) или чрез втори етап на програма „ЕЕА grant“.
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III.

АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА
Областна стратегия на Област Разград за 2014 – 2020 г. е изработена на база на събрана и

анализирана актуална и достоверна информация, статистически данни, обобщения от
реализирани

вече

изследователски

проекти

и

други

данни,

очертаващи

социално-

икономическия профил на Област Разград, устройството на нейната територия, както и
тенденциите в социално-икономическто й развитие. Актуалните данни са представени чрез
аналитични текстове, специализирани таблици, схеми, графики и карти, представящи
съществуващото състояние и тенденции и др.
Няма настъпили промени за периода на предишната стратегия в административнотериториалното устройство на Област Разград, които да се отразят на начина на провеждане на
регионалната политика.
Следва да се отбележи новият контекст на регионално управление, който свързваме с
прилагане на базовата система за класификация на териториалните единици NUTS на ЕС, в
съответствие с Регламент 1059/2003.
3.1. Обща характеристика/ профил на областта
3.1.1 Физикогеографски характеристики
Област Разград (район от ниво 3-NUTS 3) е разположена в североизточната част на
България, заема 2,38% от територията на страната (2 639 кв.км.) и 17,62% от територията на
Северен централен район (Фиг. 1).
Фигура 1: Карта на Република България
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Тя граничи с областите Русе, Шумен, Търговище и Силистра. Областите Разград, Велико
Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен район (район от ниво 2/NUTS
2), който съотвтно е част от район от ниво NUTS 1 – Северна и Югоизточна България. Поголяма 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.
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.
Фигура 2: Карта на Област Разград

3.1.2. Релеф
Релефът в областта е равнинно-хълмист, със средна надморска височина 250 – 270 м.
Най-ниската точка се намира в землището на с. Юпер на 39,14 м. над морското равнище, а найвисоката е на 485,7 м. до с. Самуил. Област Разград включва части от Дунавската равнина,
Лудогорското плато, Разградските и Самуиловски височини и долината на р. Бели Лом.
По-голямата й част се намира в Лудогорското плато, на юг е хълмиста, а на север се слива
с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.
Разнообразието на почвите е голямо. От извършваните до края на ХХ век проучвания е
установено, че 55,9% от тях са черноземни, като доминират оподзолените черноземи. Те се
намират главно в землищата на селищата, разположени югоизточно и западно от Разград,
северно от Кубрат и в околностите на Исперих. Слабо и силно излужени черноземи има в
някои селища на Разградската и Лознишката общини. Сивите горски почви заемат 36,6% от
територията. Те са главно в североизточната и югозападната част на областта. Други почвени
видове заемат едва 7,5%.
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Област Разград не е богата на полезни изкопаеми. На територията на Община Лозница
има три находища на глина, която се използва в керамичното производство. Проучени са
находищата на глина за производство на строителни керамични изделия – тухли и керемиди,
разположени на юг – югозапад от Разград. Зърнестите варовици и пясъчниците се използват
като трошен камък за настилка за пътища.
Областта е с умерено-континентален климат. Той се отличава със сравнително студена
зима (абсолютна минимална температура минус 28,6°С), хладна пролет и сухо, топло лято
(абсолютна максимална температура +40,6°С) и продължителна есен. Характерни са
сравнително големи температурни разлики през годината (през зимните месеци е минус 10 –
15°C, а през летните – плюс 30 – 35°C) и нормално количество на атмосферните валежи 565786 л/кв.м. Средната годишна амплитуда е около 26°С и е една от най-големите за страната.
Преобладават северозападният, североизточният и южният вятър.
Област Разград е бедна на водни ресурси – всички, освен р. Бели Лом, са временни реки.
Най-големият изграден язовир е „Бели Лом” (25,5 млн.м³). На тери торията на Община Исперих
се намира най-големият карстов извор в тази част на страната, като дълголетните карстови
процеси са предизвикали проявлението на уникален комплекс от карстови форми: пещери,
понори, скални ниши и др.
В хълмистите части на областта коренната растителност е от габър, горун, сребролистна
липа, а в равнините преобладават цер, благун, дъб и габър. Срещат се още дива череша,
киселица и круша. На територията на областта виреят и много тревисти лечебни растения като
бял равнец, багрилно подрумниче, вълча ябълка, обикновен пелин, зайча сянка, дяволска уста,
теснолист живовляк и др.
3.1.3. Животински свят
Животинският свят е представен от сравнително богат евросибирски комплекс,
предимно в горските части на областта. От бозайниците се срещат див заек, лисица, чакал,
вълк, язовец, дива свиня, благороден елен, елен лопатар, сърна, дива коза, таралеж; от птиците
– ястреб кокошкар, яребица, фазан, дива патица, пъдпъдък, кукувица, кукумявка, пчелояд,
папуняк, зелен кълвач, полска чучулига и др. В реките се срещат речен кефал, червеноперка,
бяла мряна, шаран, а в язовирите – толстолоб, шаран, сом и др.
Принадлежността на областта към Дунавската равнина и Лудогорието с типичния
равнинно-хълмист релеф, умерено-континентален климат и плодородни почви са благоприятни
за развитие на растениевъдството и животновъдството.
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3.1.4.Поземлени ресурси
Общата площ2 на територията на Област Разград е 2 639,744 кв.км, която представлява
17,62% от територията на Северен централен район за планиране. С най-голяма площ е
Община Разград (22,7% от територията на областта), следвана от общините Кубрат и Лозница,
заемащи съответно 17,8% и 15,5%. С най-малка площ е Община Цар Калоян, чиято площ е
8,8% от територията на областта.
Характерно за областта е високият процент на земеделските територии (общо 1 907 934
дка), които заемат 70,7% от площта на областта, при средна стойност за страната 58,7%. Найголям е относителният дял на земеделските територии в Община Кубрат – 74,0%, а най-малък в
Община Завет – 59,5%.
Горските територии са относително по-малко – с обща площ 547 142 дка те,
представляват 22,4% от общата територия на областта, докато средният процент за страната е
33,6%. Най-голям е относителния им дял в Община Завет – 35,0%, а най-малък в Община
Лозница – 17,8%.
Относителният дял на водните течения и водни площи (0,7%) е два и половина пъти помалък в сравнение със средния за страната (1,8%), докато делът на останалите видове
територии е близък до средните стойности за страната: населените места и другите
урбанизирани територии заемат 5,4% (за страната 5,0%), териториите за добив на полезни
изкопаеми и депа за отпадъци заемат 0,1% (за страната 0,3%), а площта на териториите за
техническа инфраструктура представлява 0,7%, при средна стойност за страната 0,6%.
(Агенция по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
“Баланс на територията на Област Разград към 31.12.2000 година” ).
Размерът на обработваемата земя във всички посочени видове територии през 2010 г. е 1
461 585 дка, а земеделската е 1 609 246 дка.
3.1.5. Биологично разнообразиe и защитени територии
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в
екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или
забележителни обекти на неживата природа.
На територията на областта под режим на защита са три категории защитени територии резервати, защитени местности и природни забележителности:
• За резерват в областта е обявено поречието на река Бели Лом;
• За защитени местности в областта са обявени вековни гори и находища на див божур и
пролетен горицвет;
• За природни забележителности на територията на областта са обявени характерни
образувания, разположени основно в Община Разград.
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Таблица 1 : Защитени територии (ЗТ) в Област Разград
№

Име на ЗТ

1. Резерват „Бели Лом”

2. ЗМ „Божурите”
3. ЗМ „Вековна дъбова
гора”
4. ЗМ „Колчаковската
кория”

Населено място

Заповед за
обявяване

Резервати
гр. Цар Калоян,
Община Разград, гр.
№ 393/12.05.1980 г.
Ветово и с.
Кривня,Община Русе
Защитени местности (ЗМ)
с. Подайва, Община
№ 534/25.09.1978 г.
Исперих
с. Гороцвет, Община
№ 1187/19.04.1976 г.
Лозница
с. Хърсово, Община
№ 416/12.06.1979 г.
Самуил

Заповед за
актуализиране на площ
/xa/

№ РД-564/12.07.2007 г., с
обща площ 773,00

№ РД-557/ 12.07.2007 г., с
обща площ 3,1
№ РД-542/ 12.07.2007 г., с
обща площ 10,5
№ РД-425/ 24.06.2009 г., с
обща площ 25,5

5. ЗМ „Ломия”

гр. Цар Калоян и гр.
Ветово, Община Русе

№ 764/19.06.1978 г.

№ РД-520/12.07.2007 г., с
обща площ 295,9

6. ЗМ „Мющерека”

с. Беловец, Община
Кубрат

№ 1187/19.04.1976 г.

№ РД-2/ 05.01.2009 г.,
с обща площ 5,0

7. ЗМ „Находище на
пролетно ботурче”

с. Осенец, Община
Разград

№ 879/25.11.1980 г.

№ РД-553/ 12.07.2007 г., с
обща площ 61,3

8. ЗМ „Находище на
турска леска”

с. Задруга, Община
Кубрат

№ 656/13.09.1979 г.

№ РД-543/ 12.07.2007 г., с
обща площ 5,8

9. ЗМ „Находище на
червен божур”

с. Пчелина, Община
Самуил

№ 534/25.09.1978 г.

№ РД-558/ 12.07.2007 г., с
обща площ 4,7

10. ЗМ „Рибарниците”

гр. Цар Калоян и гр.
Ветово, Община Русе

№ 1 145/16.07.1981 г.

№ РД-423/ 24.06.2009 г., с
обща площ 40,0

11. ЗМ „Юперска кория”

с. Юпер, Община
Кубрат

№ 3 702/29.12.1972 г.

№ РД-550/ 12.07.2007 г., с
обща площ 23,3

Природни забележителности (ПЗ)
12. ПЗ „Големият Юг”

13. ПЗ „Топчийско дере”

№ РД-402/ 18.06.2009 г., с
гр. Разград, Община
№ 3 702/29.12.972 г.
обща площ 47,3
Разград
с. Каменово, Община
Кубрат, с. Топчии и с.
№ 1 187/19.04.1976 г.,
№ 1 187/19.04.1976 г.
Побит камък,Община
с обща площ 72,0
Разград
Източник: МОСВ

20

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

3.1.6. 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 Директива92/43/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 биологичноторазнообразие, 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.
Таблица 2: Защитени зони по НАТУРА 2000
№

1.

2.
3.
4.

Площ
дка
По Директива за хабитатите – Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
Защитени зони

BG 0000168
„Лудогорие”
BG 0000171
„ЛудогориеБоблата”
BG 0000173
„Островче”
BG 0000608
„Ломовете”

Обхват

Област Русе – общини Сливо поле и Ветово;
Област Разград – общини Кубрат, Разград,
Завет, Исперих и Самуил; Област Силистра –
общини Силистра, Главиница, Дулово и Алфатар

594 474,62

Област Разград – общини Кубрат и Завет; Област
Силистра – общини Тутракан и Главиница

48 364,50

Област Разград – общини Разград и Лозница;
Област Търговище
Област Русе – общини Русе, Ветово, Две могили и
Иваново; Област Разград – общини Разград и
Цар Калоян; Област Търговище

6 749,19
324 889,30

По Директива за птиците – Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици

5.

BG 0002062
„Лудогорие”

Област Русе – общини Сливо поле и Ветово;
Област Разград – общини Кубрат, Разград,
Завет, Исперих и Самуил; Област Силистра –
общини Тутракан, Силистра, Главиница, Дулово и
Алфатар

913 890,638

Източник: МОСВ
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3.1.7. Културно-историческо наследство
В Област Разград са регистрирани около 1 200 недвижими паметници, които заедно с
хилядите предмети и документи илюстрират богатата материaлна 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 год. пр. н. е.) 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 год. пр.н.е.) и бронзовата (3 000 – 2 000 год. пр.н.е.) епохи са
известни повече от 100 поселения, оформени в селищни могили, като най-големите и високи
могили са разположени в землищата на селата Свещари, Малък Поровец и Самуил.
Днес следите от древното минало са експонирани в архитектурно-археологически
резервати, по-известни от които са:
Националният историко-археологически резерват „Сборяново” в Община Исперих
(между селата Малък Поровец и Свещари) е с площ 6 470 дка и охранителна зона 13 304 дка. В
границите на резервата се намира един от деветте паметници на културата в България под
закрилата на ЮНЕСКО – Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на
културно-историческото наследство през 1985 г. В него са разположени и четири други
проучени гробници, два големи могилни некропола от елинистическата епоха, некропол от
старожелязната епоха, две селищни могили и некропол от халколита, светилища от
старожелязната и елинистическата епоха, тракийски укрепен град-столица, няколко укрепени
селища от различни епохи от Античността до Средновековието и Алианско теке. През 2012 г.
на територията на резервата беше отрито уникално златно тракийско съкровище от края на 4
век пр. н. е. в така. нар. „Омуртагова” могила, предствляваща царски некропол на столицата на
тракийското племе гети.
Историко-археологическият резерват „Абритус”, Разград, с площ от 1 000 дка е
паметник на културата с национално значение. Представя фортификационната система на
античния град, която е проучена и частично възстановена, експонирана и достъпна за туристи.
Близо до Абритус в битка с готите загива Траян Деций – единственият загинал извън пределите
на Рим римски император.
Други важни обекти на културно-историческото наследство са:
 Часовниковата кула, един от символите на гр. Разград, е построена през 1 764 г. от
уста Тодор Тончев от тревненското село Дурча, реставрирана е през 1864 г. и 1998 г.;
 Джамията „Ибрахим паша”, Разград е уникален паметник от ислямската култура (1
614 г.), втора по големина в България, след „Томбул” джамия в Шумен.
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Естествените качества и отличителните особености в характеристиката на областната
територия се определят от съхранените природни дадености и културно-историческо
наследство.
Културно-историческите паметници са сред стратегическите фактори за устойчиво
развитие. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за
превръщането им от обект на опазване в инструмент за развитие. Интегрираният подход по
опазването и валоризирането на културното наследство е важно условие за повишаване
привлекателността на общините както за инвестиции, така и за изграждане на качествена
жизнена среда при запазване на тяхната идентичност.
Реконструкцията, реставрацията и консервацията на движими и недвижими паметници
на културно-историческото наследство е предпоставка за развитие на културния туризъм и
приоритетно обновяване на съществуващата туристическа инфраструктура.
3.2. Икономика и конкурентноспособност
Икономиката на Област Разград се характеризира с радикални трансформации в
производството, структурата, собствеността и пазарите. Изключително силно се отрази
преходът към пазарна икономика, започнал в края на 80-те години на миналия век. Много от
структуроопределящите предприятия бяха закрити или драстично намалиха обема на
производството си.
3.2.1. Място на Област Разград 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
2011 г. икономиката отбеляза значителен ръст и БВП в областта достигна 785,1 млн. лв., като
надвиши предкризисното ниво. През 2011 г. спрямо 2007 г. БВП на областта е нараснал с
18,9%. 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.
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Таблица 3: Брутен вътрешен продукт в Област Разград през периода 2007-2011 г.

Показател/година

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

БВП - млн.лв.

659,8

736,3

662,7

729,6

785,1

БВП на човек - лв.

4,818

5,443

4,960

5,549

6,307

Източник: НСИ
Фигура 3: БВП в Област Разград

Източник: НСИ
През 2011 г. БВП на човек от населението в областта възлиза на 6 352 лв. и е по-висок
от предкризисното ниво с 15,9%. Спрямо 2007 г. е постигнато увеличение от 30,9%.
Увеличението на БВП на човек от населението изпреварва общото увеличение на БВП в
областта с 12 пункта. Трябва да се отбележи, че нарастването на БВП в областта е под средното
за страната. През разглеждания период БВП в България е нараснал с 25.1%. Нарастването в
областта изостава от националното ниво с 6,2 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 2011 г. в областта се произвежда 13,4% от БВП в Северния централен район
(СЦР), т. е. Учеличение на този дял с 0,7%.
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Таблица 4: Брутен вътрешен продукт през периода 2007 – 2010 г. (млн.лв.)
Година

БВП общо за
страната

БВП общо за СЦР

2007
2008
2009
2010

60 185
69 295
68 322
70 511

5 178
5 799
5 528
5 577

2011

75 308

5 865

БВП за Област
Разград
660
736
663
730
785
Източник: НСИ

На национално равнище след столицата като най-развити области по показател БВП на
жител се нареждат Варна, Пловдив, Стара Загора и София област с БВП на жител между 9 000
–10 000 лв. Най-изостанали области по този показател са осем области със стойности между
4 000 – 5 000 лв. Това са Сливен, Ямбол, Кюстендил, Силистра, Хасково, Видин и Монтана.
Област Разград е малко над тяхното ниво.
Според проучване на вестник „Капитал”, което посочва стоте най-големи компании в
България според техните приходи, на територията на СЦР икономическата активност е
значително по-слаба в сравнение с други райони в България. В района няма концентрация на
значими икономически субекти, като тази в градовете София, Варна и Бургас. Най-големите
компании в района са концентрирани в само три града – Разград (с 2 компании от 100-те найголеми), Севлиево и Русе – с по една.

Фигура 4: Карта III- 4. Най-големите компании в България, според реализираните приходи за 2011 г.

Източник: Вестник „Капитал”
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3.2.2. Структура на областната икономика
На национално ниво големите вътрешнорегионални различия в определена степен се
дължат на силно диспропорционалното разпределение на създаваната БДС по области. Около
40% от БДС за страната се създава в Област София град. Най-високи стойности на БДС има в
следните области: Пловдив, Варна, София област, Бургас, Стара Загора, Враца, Плевен, В.
Търново, Пазарджик, Благоевград и Хасково. На противоположния полюс е област Видин с
БДС под 500 млн. лв. Област Разград е със стойности около средните за страната.
Таблица 5: Брутна добавена стойност по икономически сектори в Област Разград
периода 2007 – 2010 г. (млн. лв.)
Година
Селско
Индустрия
Услуги
Общо
стопанство
96,6
158,5
106,4
102,8
121,8

2007
2008
2009
2010
2011

179,5
158,1
153,0
204,5
223,3

278,4
296,9
309,9
321,0
569,3
328,1

през

554,5
613,4
662,7
628,3
679,5

Източник: НСИ
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 2011 тя достига до 328,1 млн. лв. Ежегодно секторът бележи
ръст. Постигнатото нарастване през периода 2007 – 2011 г. е от 17,8%. В развитието на сектора
на услугите се наблюдава трайна тенденция на увеличение, която се очаква да се запази през
следващите години.
На национално равнище около половината от БДС в сектора се създава в София град. С
много високи стойности по този показател са областите Варна, Пловдив, Бургас и Стара
Загора. С най-ниски стойности са областите Видин, Разград, Търговище, Ямбол, Кърджали и
Смолян.
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. Ръстът се
запазва и през 2011 г., когато БДС в сектора достига 223,3 млн. лв.
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Общото нарастване на индустрията през периода 2007 – 2011 г. възлиза на 22,5%.
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 в сектора на индустрията да се запази, поради
несигурността на външните пазари.
На национално равнище в София град се създава близо 25% от БДС в индустрията.
Другите области с най-висок дял в този сектор са София област, Пловдив, Стара Загора и
Варна. На противоположния полюс с БДС в сектора от 69 млн. лв. е Област Видин, докато
другите области с най-нисък дял имат стойности в интервала 150 – 200 млн. лв. Това са
областите: Монтана, Силистра, Добрич, Търговище, Ямбол и Кюстендил. Област Разград е
малко над тези минмални нива.
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. През 2011 г.
БДС в този сектор нараства с 26,1% спрямо 2007 г., но не може да достигне върха през 2008 г.
В краткосрочен план се очаква слабо нарастване на сектора на селското стопанство, въпреки
нарастващото търсене на храни в световен мащаб. Трябва да се отбележи и фактът, че БДС в
сектора е намаляла в сравнение с периода 2004 – 2006 г. Това показва, че в сектора на селското
стопанство има резерви за увеличение, които могат да бъдат използвани.
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. В неговата структура доминиращо значение има
сектор „търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на
лични вещи и уреди за домакинството”. В него са регистрирани повече от половината
(51,5%) от действащите икономически субекти на територията на региона, предимно малки и
микро предприятия, (така наречените „семейни фирми”). Те са и най-гъвкави в пазарната
конюнктура, но изпитват проблеми при кредитирането в условията на икономическа и
финансова криза. Формират 45,1% от приходите от продажби и осигуряват 13,5% от заетостта
в областната икономика. В сектора на услугите са регистрирани 80,2% от действащите фирми
на територията на областта. Изградена е добра мрежа от обекти за търговия на едро и
дребно, най-вече в областния център Разград. През 2011 г. е реконструиран и модернизиран
Кооперативният пазар в гр. Разград. По-големите борси за търговия на едро са на ЕТ „Мидия”,
ЕТ „Клио комерс”, ЕТ „Холидей”, ВК „Правда” и др.
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Наред с местните търговски вериги и магазини, на територията на Област Разград
функционират търговски обекти на най-големите чуждестранни търговски вериги в България „Кауфланд”, „Билла”, „Т-маркет”, „Пени маркет”, „ЛИДЛ” и „ТЕХНОПОЛИС”. През 2008 г. са
открити представителените магазини на „Пежо-България” и на фирма „Златекс” за
селскостопанска техника. Все повече инвеститори изибират бизнес зона „Перистър” в гр.
Разград за своите бизнес начинания. През 2012 г. в бизнес зоната изграден склад за търговия с
лекарствени продукти на фирма „Стинг”АД на стойност 3 млн.лева. През 2013 г. предстои
откриване на логистичен център за промишлени стоки на стойност 1.6 млн. лева на ЕТ
”Теодоро Бабаров – Клио комерс”.
В областния град функционират клонове на много застахователни компании: ЗАД
„Виктория”, „HDI България”, ЗПК „Лев Инс” АД, ЗК „Дженерали Застраховане” АД, ЗПАД
„Армеец”, ЗД „Уника” АД, „Булстрад”, ЗПАД „Алианц България”, ЗД „Бул Инс”,
„Интерамерикан България” ЕАД, ЗК „Орел”, ЗК „Български имоти”, ЗПАД „ДЗИ”, ЗК
„Евроинс” и др.
Следващият по значение сектор е транспорт, складиране и съобщения. Транспортната
система е добре развита. Има многобройни фирми за обществен и товарен транспорт и добре
развита мрежа от таксита, особено в областния център Разград. По големи фирми, извършващи
обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, са: „Автобустранс”, „Алкатур” ООД, ЕТ
„Муртаза Ферад”, ЕТ „Карина – Тони Тонев”, ЕТ „Севдалин Янакиев” ЕТ”Транс-92”,
ЕТ”Вестур – Веселин Илиев”и ЕТ „Коки-Никола Колев”; с леки таксиметрови автомобили:
„СБА – такси”, ЕТ „Стиви” и ЕТ „Логос-Георги Георгиев”. Превоз на товари извършват
следните фирми: „Логис Транс” ЕООД, „Ник-Транс 90” ООД, „Тир-Транс”, гр. Исперих и
„Рустайм” ЕООД, гр. Исперих.
Относителният дял на индустрията през периода се колебае в границите от 26 до 32%, а
на селското стопанство в границите от 17 до 25%.
Нетните приходи на предприятията от нефинансовия сектор на Област Разград се
запазват стабилни през периода 2007 – 2011 г. През 2008 те намаляват на 1 410 млн. лв. и
достигат най-ниското си ниво през 2009 г. – 1319 млн. лв. През 2011 г. приходите на
предприятията нарастват на 1 816 млн. лв. и се надминават нивото от 2007 – 1 467 млн. лв. с
23,8% Това показва, че икономиката на Област Разград е стабилизирана и на практика е
преодоляла кризисните ефекти.
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Таблица 6: Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
в Област Разград
Мерна
Показател
2010
2011
единица
Предприятия
Брой
3 986
4 031
1
Заети лица
Брой
21 407
21 261
Нетни приходи от продажби
Хил. Лв
1 449 481 1 816 199
Дълготрайни материални активи
Хил. Лв
596 967
835 600
Рентабилност на продажбите
%
9,1
8,9
Оперативна рентабилност
%
109,0
108,9
Източник: НСИ

3.2.3. Териториално разпределение на икономическата активност
Икономическите дейности в Община Разград са доминиращо значение в областната
икономика спрямо тези в другите общини. На нейната територия са разположени 65% от
фирмите и 73,6% от производствените мощности в областта. Те формират 76% от приходите от
продажби и в тях работят 67% от заетите. Преработващата промишленост е водеща по приходи
от продажби – 47,8%, 43% са от търговията и само 4,3% – от селското стопанство. Представени
са почти всички производства от преработващата промишленост. В нея са съсредоточени:
„Балканфарма – Разград” АД – производство на лекарства за хуманната медицина, „Биовет”
АД, клон Разград – препарати и лекарства за ветеринарната медицина, „Амилум България”
ЕАД – преработка на царевица за производство на нишесте и подсладители, „Дружба” АД –
бутала, болтове и сегменти за автомобили, „Мат” ООД – предприятие за аварийни скоби за
различни видове тръбопроводи,

ТПК „Металик” – производител на ръчни инструменти,

екипировка, алуминиеви и медни изделия, „Микро 67” АД – детски играчки, ски-автомати,
плажни чадъри, „Млин-97” АД – производство на брашно, хляб и солети, „Рока – Со“ ООД,
Разград – зърнопреработка, „Пилко” ЕООД – прясно и замразено пилешко месо и др.
На второ място в областната икономика е Община Исперих. На територията й са
разположени 17,5% от предприятията и 18,7% от производствените мощности, формират се
15,2% от приходите от продажби и работят 21,3% от заетите. Над 67% от приходите от
продажби са от преработващата промишленост. Структуроопределящи са: производство на
керамични подови и стенни плочки – над 87,9% от всички в областта, изделия от текстил,
хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Основни предприятия са: „Хан Аспарух”
АД – за производство на керамични плочки, „Ахинора” АД – за горно облекло, „Исперих БТ”
АД – за преработка на тютюневи изделия, „Хладилно-консервен комбинат” АД, „ДобруджаКит” АД – материали и консумативи за текстилни производства.
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Основните

сектори

в

икономиката

на

Община

Кубрат

са

преработващата

промишленост, търговията, услугите и селското стопанство. Приходите от продажби
реализирани в индустриалния сектор, са 36,9%, а от аграрния 16,4%. На територията на
общината има ресурси за дървообработващата промишленост, на чиято база е изграден
мебелният завод „Лудогорие 91” АД. Други важни сектори са: производство на
електротехнически изделия в „Елпром – Елин” АД, на технологични линии за производство на
хляб и машини за расстителна защита в „Хан Кубрат” АД, карданни валове за селскостопански
машини и автомобили, корабни възли и детайли в „Динамика” АД.
В Община Завет основните приходи от продажби – над 43%, се формират в аграрния
сектор и 39,3% – в индустриалния. Фирмите функциониращи в общината са предимно микро и
малки. Единственото средно предприятие е: „РАЛОМЕКС” АД – за производство на плугове,
дискови брани и култиватори. Неговите изделия са конкурентноспособни, конструирани са за
специфичните особености на българското земеделие и в много случаи конкурират тези от внос.
По-големи предприятия са: „Завет” АД – произвежда ветеринарни лекарствени препарати,
„Брайс-Бейкър-България” ЕООД – селскостопански съоръжения и инструменти. Малките
производствени предприятия са от хранително-вкусовия сектор: брашно, хляб, хлебни и
млечни изделия, за конфекция – 5 цеха, дървообработващи предприятия – 3, цехове за
алуминиева и ПВЦ дограма. Новоразкритите малки фирми са предимно в сферата на
търговията и услугите.
В Община Лозница 72,3% от приходите от продажби се отчитат в „Търговия и ремонт”,
16,7% в „Селско, ловно, горско и рибно стопанство” и само 12,4% в преработващата
промишленост. По големите фирми на територията на общината са: „Джъмп фрут” АД –
консервна фабрика с хладилник за дълбоко замразяване, „Хладилна база за дивечово месо” АД,
„Мерби – 98” ООД – производство и багрене на дънкови облекла. Освен горепосочените
фирми, на територията на общината са разкрити малки частни фирми за алуминиева и ПВЦ
дограма, дърводелски услуги, мандри, хлебопекарни и шивашки услуги.
В Община Самуил около 70% от основните приходи са от търговия и ремонт и 4,9% от
селското стопанство. Единственото голямо предприятие е „Тракция” АД – за ремонт на
железопътни вагони. Останалите са в областта на хранително-вкусовия сектор: ЕТ „Ориент” в
Самуил за производство на олио; ЕТ „Сали Чобан” в с. Владимировци – мандра, мелница и
други.
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Община Цар Калоян се развива предимно като селскостопански район. Над 26% от
приходите от продажби са от аграрния сектор и около 23,9% от индустриалния. Водещи
сектори са: хранително-вкусовия, обувния, шивашкия и приборостроенето. В общината има 6
мандри – в гр. Цар Калоян и с. Езерче, цех за колбаси в с. Костанденец, цех за макарони в Цар
Калоян, 4 шивашки цеха в Цар Калоян, две фирми за обувки в с. Езерче и малко предприятие за
приборостроене „Ивес” ООД.
Оценката на икономическото състояние на общините към края на 2007 г. дава основание
с известна условност да се направи следното класификационно групиране на общините в
областта:
Първа група – Община Разград, е с по-висока степен на индустриално развитие от
останалите общини и с най-изявен потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции.
Втора група – общините Исперих и Кубрат, са със средна степен на промишлено
развитие. Те са важни опорни центрове на областната икономика. Техният потенциал е
значително по-висок от настоящия.
Трета група – общините Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян се характеризират с
ниска степен на индустриално развитие. Икономиката в тях е обусловена предимно от
селскостопанското производство, търговията и услугите и малкото на брой предприятия.
3.2.4. Структура на стопанските единици в областта
През периода 2007 – 2011 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., а през 2011 г. бележи лек спад – 91.6%. 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 6.9% през 2011 г. Относителният дял на средните предприятия
(с от 50 до 249 заети) се редуцира от 1.6% на 1.3%, делът на големите предприятия (с над 250
заети) – от 0.3 на 0.2%.
Таблица 7: Структура на фирмите в Област Разград. Относителен дял на предприятията
спрямо общия брой в %
2007
2008
2009
2010
2011
До 9 заети лица
89,8
90,2
91,3
91,9
91,6
От 10 до 49
8,3
8,1
7,1
6,6
6,9
От 50 до 249
1,6
1,5
1,3
1,3
1,3
Повече от 250
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2

Източник: НСИ
По брой на регистрирани търговски дружества на 1 000 жители Област Разград е на
трето място в СЦР с 31,8%, след Област Русе и Област Велико Търново, и на 24 място в
България, като след нея са само Силистра, Търговище, Монтана и Кърджали.
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Фигура 5: Карта III- 6. Търговски дружества в България 2007 – 2010 г. – увеличение в броя и брой
дружества на
1 000 д

.

Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в
Област Разград показват, че икономически активните предприятия в областта нарастват. От
3 686 през 2007 г., през 2008 г. те достигат до 3 855. Най-много са през 2009 г. – 4 136.

3.2.5. Инвестиционна активност в икономиката на областта
През периода 2007 – 2011 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. През
2011 г. обаче бележат ръст до 126 млн., което е признак за преодоляване на кризата.
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. И в двата сектора през 2011 г.
започва процес на възтановяване на растежа. В строителството инвестициите намаляват от 8 на
окло 2 млн. лв. Инвестициите през 2011 г. са по-ниски във всички сектори спрямо 2007 г., с
изключение на селското стопанство, където те нарастват от 21 млн. лв. през 2007 на 40 млн. лв.
през 2010 г.
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Таблица 8: Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности – 2007 – 2011 г.
Икономически дейности
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
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
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети;
Транспорт; складиране и пощи; Хотелиерство и
ресторантьорство
Финансово посредничество
Операции с имущество и бизнес услуги
Професионални дейности и научни изследвания;
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление; Образование; Хуманно
здравеопазване и социална работа
Други дейности

2007
156 794
20 786

2008
193 160
35 525

2009
109 470
30 358

2010
87 169
40 113

2011
126 923
..

67 435
7 968

85 334
17 642

30 489
10 396

18 316
4 778

33 125
2 162

40 076
..
6 985

36 342
255
3 003

21 522
299
1 618

17 644
111
1 331

21 947
137
..

4 412

6 008

3 262

3 460

9 981
444

8 116
664

959
655

3 676
4 486

6 097
5 800

Източник: НСИ
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.
Поради финансовата криза през 2011 г. инвестициите бележат спад с 17,7%.
Таблица 9: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12
/Хил. Евро/
Година

2007

2008

88 227,4

107 927,8

2009
124 856,8

2010

2011

145 437,7

119 731,1

Източник: НСИ
През 2012 и 2013 г. се очертава сериозно нарастване на инвестиционните разходи в
две от основните предприятия от преработвателната промишленост в областта. Найголямата инвестиция в Област Разград през 2012 г. е в сектора на фармацевтиката – в гр.
Разград е открит нов завод за биотехнологични и фармацевтични продукти. Инвестицията
е на стойност 30 милиона евро като са разкрити 220 нови работни места за високо
квалифицирани специалисти – биолози, химици, инженери. Заводът за преработка на
царевични продукти – "Амилум България" АД, е пример за високотехнологична компания,
която залага на печалби от висока добавена стойност.
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Компанията е една от 10-те най-големи преработвателни компании в хранителновкусовата индустрия в България. През 2012 г. е реализирана инвестиция от 51 млн. лева за
изграждане на нов цех за производство на кристална декстроза. Сериозни инвестиции в
технологична модернизация се реализират и с проекти по ОП „Конкурентоспособност”.
Пример за добра практика в тази насока е „Раломекс” АД, гр. Завет. Предриятието има 4
реализирани проекта за технологична модрнизация и внедряване на системи за
управление на качеството на стойност близо 2,5 милиона лева.
3.2.6. Структура и размер на износа от областта
Областната индустрия изнася множество продукти в много страни по света. Износът е
насочен предимно към страните от Европейския съюз, но през последните години се наблюдава
увеличение на вносно-износните операции със следните държави: държавите от ЕС, Турция,
Македония, Албания, Сърбия, Черна гора, Хърватска и Русия. В таблицата по-долу са
представени някои от крупните износители от Област Разград.
Таблица 10.: Предприятия, осъществяващи износ – по държави и вид на изнасяната продукция
Предприятие

Производствена база

Продукция за износ

„Амилум България” ЕАД

гр. Разград

„БИОВЕТКЛОН РАЗГРАД” АД
„Балканфарма –
Разград” АД
„Амета холдинг” ЕАД

гр. Разград

СД „Марвас - 90 Френкеви с-ие”

с. Киченица, Община
Разград

Производство на яйца

„Дружба” АД

гр. Разград

страни от ЕС

„Мелиса - текстил ООД

гр. Разград

Машинни части, бутала,
сегменти, части за
двигатели
Облекло
Облекло

страни от ЕС

„Фешън лайн”

гр. Завет,
Облекло
с. Брестовене, Общ. Завет

страни от ЕС

„Челебилер” ООД

гр. Разград

Облекло

„Хан Аспарух” АД

гр. Исперих

„Лудогорие 91” АД

гр. Кубрат

„Тракция” АД”
„Раломекс” АД

с. Самуил
гр. Завет

Фаянсови и керамични
облицовъчни изделия
Мебели и изделия от
дърво
Товарни ЖП вагони
Прикачен инвентар за
селскостопанска техника

гр. Разград
гр. Завет

„Бел Рейн”

Продукти от царевица –
глюкози, фруктози,
нишестета
Медикаменти за
ветеринарната медицина
Медикаменти за
хуманната медицина
Птицевъдство

Държави, в които се
осъществява износа
Р Турция, Македония,
Сърбия, Хърватска,Черна
гора, Русия, Албания, Азия
Сърбия, Черна гора,
Кипър
страни от ЕС
Гърция, Румъния, Холандия,
Франция, Германия и
Великобритания.
Казахстан, Румъния и други
страни от ЕС

страни от ЕС

Русия, Азия
страни от ЕС
Азия
САЩ
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Крупни износители са и земеделските кооперации от Област Разград, като изнасят
предимно зърно и технически култури.
За намирането на нови пазари водещите индустриални предприятия от областта
участват в множество панаири и изложения в страната и чужбина. През 2012 г. бизнес
делегация, начело с Областния управител на Област Разград участва в Международния
икономически форум в гр. Орел, Русия. Редица предприятия от областта има призове от
изложения: „Раломекс” АД, гр. Завет е носител на приз за принос в развитието на селскотo
стопанство на Международен Добрички Панаир „Селско стопанство и всичко за него – 2007
г.”, победител е в конкурса за иновации „Български иновационен продукт” по време на
Межодународната селскостопанска изложба „АГРА” на Международен пловдивски панаир
2009 год; „Лудогорие 91“ притежавз приз от Световното мебелно изложение в град Кьолн,
Германия, 2011 г.; "Агротида" ООД – носител на приза “Зърнопроизводител за 2007 година”
по време на Националния аграрен семинар "Селското стопанство и всичко за него", провел се в
курорта Златни пясъци от 4 до 6 декември 2007 г.
По проект "Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес
сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево" с бенефициент Областна
администрация Разград по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния
2007 – 2013 г. 75 МСП и земеделски производители от Област Разград ще получат
финансиране за участие в търговски изложения в Република Румъния.
3.2.7. Развитие на индустриалния сектор
В структурата на индустриалния сектор, доминиращо значение има преработващата
промишленост. На нея се падат 77,3% от фирмите, 79,1% от заетите и 81,9% от дълготрайните
материални активи, както и около 89% от приходите от дейност и от нетните приходи от
продажби. За нейното функциониране има добра суровинна база на територията на областта. В
условията на членство на България в ЕС е необходимо произвежданата продукция да бъде
сертифицирана и приведена в съответствие с неговите изисквания, което ще доведе до
повишаване на нейната конкурентноспособност и по-добрата й реализация.
По-важните дейности в преработващата промишленост са производството на: химикофармацевтични продукти; хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; изделия от
текстил; машини и оборудване; керамика. Останалите видове производства са с малък или
много малък относителен дял. Основните мощности са съсредоточени в общинските центрове
Разград, Исперих и Кубрат.
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Производството на фармацевтични продукти е традиционен отрасъл за региона и
създава около 19,7% от заетостта. Основни представители са „Балканфарма” АД, Разград –
произвежда фармацевтични продукти, като 50% от тях са за износ и „Биовет” АД, клон
Разград – лекарства и препарати за ветернарната медицина. Продукцията на „Балканфарма” АД
се

изнася

в

държави

от

шестте

континента.

С

цел

повишаване

качеството

и

конкурентноспособността на произвежданата продукция се предвижда разширяване на
дейностите и обновление на технологичното оборудване. В дружеството развива дейност
собствено научноизследователско звено. В Разград функционира филиал на Русенския
университет, в който се обучават 90 студенти по химични и биотехнологии. От 2011 г. броят
им ще се увеличи на 180 и ще се въведе обучение по хранително-вкусови технологии. Във
филиала се извършва и изследователска работа в сферата на химичните и биологичните
производства. „Биовет” АД, клон Разград е обособен в резултат на отделяне и продажба на
мощностите за производство на ветеринарни препарати и лекарства в „Балканфарма” АД. В
близките години предстои разширение и модернизация на „Биовет” АД, като през 2011 – 2012
г. ще бъдат инвестирани около 15 млн. лв.
На територията на областта има добра суровинна база и условия за развитие на втория
по значение сектор – производство на храни, напитки и тютюневи изделия. Той осигурява
27% от заетостта. Хранително-вкусовата промишленост има водещо място в общините Завет,
Лозница, Самуил и Цар Калоян, Исперих и Кубрат. Там функционират предимно МСП.
Големите предприятия се намират в Разград. По-големите са: „Амилум България”
ЕАД, Разград – произвежда царевично нишесте и сиропи за хранително-вкусовата
промишленост. Предприятието е едно от най-големите на Балканския полуостров. Около 34%
от продукцията се изнася в ЕС, Централна и Източна Европа, Русия и Близкия изток.
Практиката е наложила вертикалната му интеграция с производителите на царевица
(осигуряващи суровина за производството) и производителите на безалкохолни напитки
(основни клиенти на „Амилум”). „Млин-97” АД, Разград – водещ в региона производител на
брашно, различни видове хляб и солети. „Рока-Со” ООД, Разград с основен предмет на дейност
зърнопреработка. „Хладилно-консервен комбинат ”АД, Исперих е за преработка и
консервиране на плодове и зеленчуци. Предприятието покрива изискванията на стандартите за
качество на ЕС и около 60% от продукцията е за износ в ЕС и Източна Европа и др. страни.
Производството на керамични подови и стенни плочки осигурява около 11 % от
заетостта и е един от традиционните за региона. Предпоставка за неговото развитие са
залежите на каолин и кварцов пясък край Сеново и Ветово (в Област Русе).
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„Хан Аспарух” АД, Исперих е структуроопределящо предприятие за местната
икономика и е едно от най-големите от бранша в България. Около 50% от продукцията му се
изнася в страни от ЕС и Източна Европа. Предвижда се ръст на производството през
следващите години.
Секторът на машиностроенето също заема важно място в структурата на областната
икономика. В този сектор функционорат: „Тракция” АД, с. Самуил – за ремонт на железопътни
вагони „Дружба” АД, Разград – производител на бутала, бутални пръстени и сегменти, „Мат”
ООД, Разград – предприятие за аварийни скоби за различни видове тръбопроводи, ТПК
„Металик” , Разград – производител на ръчни инструменти, екипировка, алуминиеви и медни
изделия, „Раломекс” АД, Завет – производител на селскостопански инвентар предимно за
вътрешния пазар.
Шивашката промишленост е сред основните сектори в икономиката на Област
Разград. Традицията в този подотрасъл на леката промишленост започва от 60-те години на
миналия век. Произвеждат се основно горни и връхни дамски и мъжки дрехи, спортни дрехи,
панталони, якета и блузи. За 2011 г. в сектора „Производство на текстил, облекло, обувки и
други изделия от обработени кожи без косъм; обработка на кожи” има пороизведена
продуккция за над 11 млн. лв. Отрасълът осигурява 12,6% от заетостта. В последните няколко
години фирмите от бранша се ориентират към работа, предимно за фирми от Германия,
Испания, Франция, САЩ, Холандия, Австрия, и др. Част от шивашките фирмите от Област
Разград са подизпълнители на компании от Румъния, като със собствен транспорт получават
всички материали от възложителя и съответно доставят готовата продукция в Румъния. От своя
страна големите шивашки фирми от Област Разград и Област Русе предоставят поръчки на
малки шивашки фирми от региона. В Област разград функционират много малки и средни
предприятия, където се използва свободната женска работна ръка. По-големи фирми са: са
„Маги-ка” ООД, „Мелиса текстил” ООД и „Челебилер” ООД гр. Разград; „Ахинора” ООД,
“Ахинора-стил” ООД и „Семела” ООД в гр. Исперих; “Мелиса - Текстил” ООД, гр. Разград цех в с. Подайва, Община Исперих, “Фешън лайн” ЕООД с цехове в гр. Завет и с. Брестовене,
Община Завет. Шивашки цехове работят и в гр. Цар Калоян и в други населени места в
областта. Много от тях са членове на Българската асоциация на производителите и
износителите на облекло и текстил. Секторът на производството на облекла остана стабилен по
време на финансовата криза.
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Производството на изделия от дърво е представено от „Лудогорие 91” АД, Кубрат.
Произвежда столове и маси от масивна дървесина и е основно предприятие в общината.
Продукцията отговаря на изискванията и стандартите за качество на ЕС и около 97% от нея се
изнасяше за шведската фирма „IKEA”. През 2009 г. обаче договорът е прекратен и обемът на
производството е свит. Останалите дървопреработвателни предприятия са по-малки цехове и
работилници.
Следващият по значение сектор в структурата на икономиката е строителството. На
него се падат 19,8% от фирмите, 15,2% от заетите и 6% от дълготрайните материални активи,
както и 7,5% от приходите от дейност и от нетните приходи от продажби. Развитието на
сектора и използването на съвременна техника и технологии в него, би допринесло за
изграждането

на

нови

модерни

промишлени

предприятия.

По-големи

фирми

са:

„Строймонтаж”АД, Разград за ниско и високо строителство и ремонт на пътища; „Абритус”
ЕООД, Разград за строителство и строително-ремонтни дейности; „Лудогорие” ООД, Разград;
„Енергомонтаж РР” АД, Разград – изгражда, обновява, модернизира и ремонтира индустриални
и граждански обекти.
Останалите сектори от икономиката: „Производство и разпределение на електроенергия,
газ и вода” и „Добивна промишленост” имат незначителен дял в приходите от продажби (общо
около 4,6%) и от заетостта (7%).
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%.
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.
38

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

Таблица 11: Продукция на промишлените предприятия по подсектори в Област Разград за
периода 2007 – 2010 година /хил.лв./
Подсектор
2007
2008
2009
2010

П

Общо
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство на хранителни продукти, напитки и
тютюневи изделия
Производство на текстил, облекло, обувки и други
изделия от обработени кожи без косъм; обработка на
кожи
Производство на дървен материал, хартия, картон и
изделия от тях (без мебели); печатна дейност
Производство на химични продукти
Производство на изделия от каучук, пластмаси и
други неметални минерални суровини
Производство на основни метали и метални изделия,
без машини и оборудване
Производство на електрически съоръжения
Производство на машини и оборудване с общо и
специално предназначение
Производство на превозни средства
Производство, некласифицирано другаде; ремонт и
инсталиране на машини и оборудване
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне
на води; канализационни услуги;

506 402
1 537
н.д.
297 908

581 873
1 457
564 853
347 630

500 993
2 200
483 194
324 985

563 852
1 872
540 199
368 621

13 983

14 589

10 774

11 242

12 834

15 283

12 139

12 277

1 226
79 585

594
65 790

553

н.д.
9 890

7 482

9 246

9 786

3 263
9 686

3 483
15 941

1 813
10 980

2 138
12 118

32 042
13 957

13 350

7 087

4 640

15 102

15 563

Източник: НСИ

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.
Таблица 12: Брой на внедрени нови технологии и иновации
Оперативна програма „Конкурентноспособност“
Мярка
Технологично обновление на
Предприятията
Покриване на международно
признати стандарти и сертифициране
Въвеждане на система за
управление на ресурсите
Създаване на бизнес-инкубатор

Брой проекти
7
5
1
1
Общ брой: 14

Източник: ИСУУН
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3.2.8. Структури в подкрепа на бизнеса, информационно общество, иновации
Въпреки положените усилия през последните години, конкретно свързани с
възможности за реализиране на проекти от предприсъединителните и структурните фондове на
ЕС, инфраструктурата на бизнеса в Област Разград все още не е добре развита. За основна
слабост може да се счита липсата на нови производствени зони, концентриращи в себе си нови
фирми и производства. Добър ресурс в тази насока е наличието на достатъчен брой
производствени зони, но не всички са в добро състояние.
В областта функционират няколко структури в подкрепа на бизнеса: В Разград –
Регионална търговско-промишлена и земеделска камара, Стопанска камара, Център за
икономическо развитие, Агенция за регионално развитие, Занаятчийска камара и Младежка
агенция за регионално развитие; В Исперих: Бизнес център – Исперих; В Кубрат – Агробизнес
център – Кубрат.
В град Разград по проект „Конверсия на бивши военни бази – Разград”, финансиран по
Програма „ФАР”, е изградена бизнес зона „Перистър” с модерна техническа инфраструктура.
Бизнес зона „Перистър” е общинско предприятие. На територията на бизнес зоната са
обособени 48 броя поземлени имоти с площ от 1 000 – 15 000 кв.м. предназначени за
изграждане на нови производствени, търговски и складови обекти, хотелски комплекс, арт
ателиета.
Търговската мрежа и градските пазари в областта са другите способи за реализиране
на потребителски стоки за крайния потребител и следва да се модернизират в посока
усъвършенстване на материална база, лаборатории, информационни и други услуги, в
съответствие с европейската практика. За тъкъв пример може да се посочи реконструирания
покрит градски пазар за плодове, зеленчуци и стоки за бита в гр. Разград.
Равнището на предлаганите бизнес услуги в областта все още е незадоволително,
независимо, че се наблюдава ръст през последните години. Делът на наетите лица в бизнес
услугите в областта за 2007 г. е около 2%, спрямо 6,9% за страната, което е крайно
недостатъчно. Този сектор на областната икономика има ресурс за развитие, като се има
предвид потенциала на областта за това.
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3.2.9. Състояние и развитие на аграрния сектор
3.2.9.1. 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.
Таблица 13: Използвана земеделска площ (ИЗП) на човек от населението, дка, 2010
Община
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лозница
Завет
Цар Калоян
Кубрат
Исперих
Самуил
Разград

ИЗП на човек от населението
/дка/
18,17
14,59
13,91
13,84
13,27
11,54
6,66

Източник:
Таблица 14: Дял на използваната земеделска площ (ИЗП) в общата територия на
съответната община и на България, 2010 г.
Община
Дял на ИЗП от общата
територия /%/
1. Исперих
73,97
2. Разград
60,02
3. Завет
59,16
4. Кубрат
57,88
5. Лозница
42,23
6. Цар Калоян
36,98
7. Самуил
33,85

Източник: НСИ
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 резерви за увеличаване
на земеделското производство. За това са налице редица благоприятни фактори - нараснало
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.
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По относителен дял на стопанствата по общини спрямо общия брой за страната, на
първите три места в Област Разград са общините Исперих, Кубрат и Лозница.
Таблица 15: Относителен дял на стопанствата по общини спрямо общия брой за
страната (%), 2010 г.
Община
Дял от стопанствата за
цяла България (%)
1.
Исперих
0,59
2.
Кубрат
0,56
3.
Лозница
0,38
4.
Разград
0,33
5.
Завет
0,31
6.
Самуил
0,20
7.
Цар Калоян
0,14

Източник: НСИ
Сред засетите площи най-голям е делът на зърнените култури. През периода 20072011 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
намаляване на засяваните със зеленчуци площи. От засадени 5 054 ха през 2007 г., зеленчуците
намаляват до 2 082 ха през 2011 г..
Таблица 16: Засети площи по групи култури за 2009 и 2011 г. за Област Разград 1
Групи култури
Зърнени
Маслодайни
Технически
Зеленчукови
Медицински и
ароматни
Фуражни
Овощни
Лозя

2007
90 561
34 972
707
5 054

7 479

Засети площи /ха/
2008
2009
92 887
92 017
33 354
33 845
606
1 272
3 132
1 880
977

2011
86 713
39 039
743
2 082
773

9 096

3 988
4 287
1 001
1 006
464
464
Източник: Областна дирекция „Земеделие” Разград

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.
1

Източник: Областна Дирекция Земеделие
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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 години то е
значително по-високо. Общото увеличение на произведените зърнени и технически култури
през периода възлиза на 88%.
Таблица 17: Произведена продукция 2007 – 2011 г.
Година

Пшеница

2007
2008
2009
2010
2011
Ръст в % 2011 г.
спрямо 2007 г.

Произведена продукция тона
Ечемик Царевица Слънчо- Рапица
за зърно
глед

122 058
247 165
214 713
230 665
239 042

23 930
50 777
50 921
53 706
40 851

96

71

77 211
87 076
100 019
109 270
104 981

20 392
50 397
60 398
55 811
65 564

10 183
17 649
15 279
32 911
27 396

Тютюн

592
959
1 371
1 819
881

Производство
зърнени и
технически
тона общо
254 366
454 023
442 701
484 182
478 715

36
222
169
49
88
Източник: Областна дирекция „Земеделие” Разград

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. Налице са редица крупни арендатори. „Агротайм" ООД, гр.
Исперих е един от най-големите производители и износители на зърно. Заедно с дъщерната си
компания "Аннона Грейн" АД , „Агротайм" обработва близо 100 000 декара земя в района на
гр. Исперих и гр. Разград. Други големи зърнопроизводители са „Аграком” ООД, „Агростил”
ООД, „Агробул – Р” ООД, „Агротех” ООД, “Северагро” ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ
„Клас” ООД и др.
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.
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. Увеличават се площите с
орехови насаждения, като основна причина са проектите, реализирани по ПРСР.
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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%. Основните масиви с малинови насаждения са в Община Лозница. Голяма част от
продукцията се изнася за Румъния. 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.
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.
През последните години големи количества плодове – главно череши, праскови, малини
и ягоди се изкупуват на място от румънски търговци.
Таблица 18: Площи в дка по култури
Култура
ябълки
сливи
круши
праскови
кайсии
череши
вишни
малини
Общо овощни:

2007г.
2008г.
2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
439
455
455
455
333
168
3 709
3 710
3 743
3 743
3 743
4 389
38
53
53
53
53
53
506
452
452
452
452
452
1 131
1 131
1 132
1 132
1 132
778.5
1 079
1 133
1 133
1 010
1 010
1 356
2 283
2 283
2 283
2 283
2 283
1 296
769
448
762
762
1 052
1 000
9 954
9 665 10 013
9 890 10 058 9 492,5
Източник: Областна дирекция „Земеделие” Разград

3.2.9.2. 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.
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Най-големи кравеферми в областта са в Община Исперих / собственик – “Северагро”
ЕООД /, в Община Кубрат /собственици – ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър” и ЕТ „Мъдър – Хасан
Али и Фатме Али“ / и в с. Веселец, Община Завет в /собственик „АГРОСИС” ООД/. 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 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. „Агротайм" ООД, гр. Исперих е собственик
на един от най-модерно оборудваните и високо-технологични свинекомплекси в страната.
Отглежданите холандски и датски породи свине, предимно от породите Данбред и Топигс
напълно отговарят на европейските изисквания за съдържание на постно месо. Годишното
производство е 52 000 угоени прасета, като стремежът е да се достигне 60 000 бройки годишен
капацитет.
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.
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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.
„Амета Холдинг” ЕАД, гр, Разград е най-големият доставчик на охладено птиче месо в
България и снабдява директно търговски вериги като Кауфланд, ЦБА, Пикадили, Била, Тмаркет, Фантастико и Метро. Компанията редовно доставя на клиенти в Гърция и Румъния,
като е извършвала и доставки в Холандия, Франция, Германия и Великобритания. Фирмата има
затворен напълно итегриран процес на призводство. През 2008 г. холдингът закупува
контролния пакет от акции на птицекомбинат „Авис”, гр. Завет с цел подготовка на родителски
стада в халетата на птицекомбината. Планира се разширяване на базата за отглеждане на
бройлери.
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.
Таблица 19: Ръст в % на броя и видовете отглеждани животни за периода 2007-2011 г. в Област
Разград
Видове животни
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
2011
Ръст в %
2007
2008
2009
2010
2011
спрямо
2011
2007
спрямо
/бр./
2007
говеда
18 341
17 976
17 940
16 863
18 265
-76
0
в т.ч.крави
14 487
13 887
11 660
10 452
12 293
-2 194
-15
биволи
64
81
100
110
114
+50
+78
в т.ч.биволици
34
39
49
61
68
+34
+100
свине
37 814
39 005
38 188
38 215
33 566
-4 248
-11
в т.ч. свинемайки
4 317
4 209
3 749
4 455
3 655
-662
-15
овце
59 772
62 016
54 609
41 191
44 173
-15 599
-26
в т.ч.овце-майки
43 940
44 739
42 168
34 534
36 607
-7 333
-17
кози
21 079
17 838
14 872
12 496
10 290
-10 789
-51
в т.ч. кози-майки
16 706
14 845
11 626
10 170
7 024
-9 682
-58
зайци
9 623
10 515
9 442
8 162
6 851
-2 772
-29
в т.ч .зайкини
4 129
4 934
3 764
3 557
3 465
-664
-16
птици/хил.бр./
897
922
1 438
1 321
1 285
+388
43
в т.ч.кокошкиносачки/хил.бр./
207
205
1 164
213
186
-21
-10
пчелни
семейства
29 306
29 346
28 111
30 270
32 243
2 937
10
Източник: Областна дирекция „Земеделие” Разград
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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%. СД „Марвас-90-Френкеви-сие” притежава модерна ферма за
производство на яйца и птици (стокови носачки) с капацитет 100 хиляди яйца на ден. Фирмата
предлага яйца за консумация на българския и европейския пазар.
3.2.9. 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.
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.
Таблица 20: Изградени силози – брой и вместимост за периода 2007-2011 г. за Област Разград
Собственик
“Семпе 2” ООД гр. Разград
“Кооп – Златен клас” ООД гр. Кубрат
“Пенев” ООД гр. Лозница, зърнобаза с. Крояч
“Агротайм” ООД гр. Исперих
“Аннона Грейн” АД гр. Исперих
“Олива” АД гр. Кнежа, зърнобаза гр. Разград
“Агротида” ООД гр. Исперих
“Агромаксинвест” ЕООД гр. Разград
“БГ Агро Търговска компания” ООД гр. Варна, зърнобаза гр. Разград

Брой
8
2
3
12
3
9
4
2
4

Вместимост
т. зърно
28 000
2 300
4 500
30 000
6 000
54 000
8 000
4 500
12 000

Източник: МЗХ – Национална служба по зърното, териториално звено – Русе

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.
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.
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%.
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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. Подобна е картината и при преработката на млечен концентрат, където
намалението е от 79%, или пет пъти. 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.
Вложените в млекопроизводството закваски намаляват с 29% в периода 2007 – 2011 г.
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%.
Таблица 21: Производство на млечни продукти в Област Разград
Млечни продукти

Пълномаслено мляко в
опаковки
Бяло саламурено сирене
Кашкавал от краве мляко
Пресни
сирена/неферментирали/
Натрошени сирена
Заквасено мляко
Заквасена сметана
Други продукти от мляко /без
пресни, пушени и топени
сирена/
Общо:

2009

36 987

41406

37 545

2011
спрямо
2009
558

2 348 746
126 381
0

1 854 740
111 694
209 152

1 924 282
118 364
58 202

-424 464
-8 017
+58 202

-18
-6
-

0
552 149
19 572
776 602

0
439 871
12 004
505 954

73 873
360 369
9 240
215 669

+73 873
-191 780
-10 332
-560 993

-35
-53
-72

3 860 437

2010

2011

Ръст в %
2011 спрямо
2009
2

3 174 821
2 797 544
-1 062 893
-28
Източник: Областна дирекция „Земеделие” Разград

Към 2012 г. на територията на Област Разград функционират:


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);



1 бр. център за преработка, разфасоване и преопаковане на млечни продукти;
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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.

3.2.9. 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.
Голям стимул за инвестиции в аграрния сектор дава изплащането на субсидии на
земеделски производители по ЕФГЗ и ЕФРСР. За финасовите 2007 – 2012 г. в Област Разград
са влезли близо 150 млн. лева директни плащания.
Таблица 22: Изплатени субсидии по ЕФГЗ и ЕФРСР на бенефициенти от Област Разград за
финасовите 2007 – 2012 г.
Година
Сума
2008
14 410 335,63
2009
28 364 690,94
2010
31 365 149,19
2011
52 050 136,59
2012
22 459 407,09
Всичко
148 649 719,44
Източник: ДФЗ

В аграрния сектор на Област Разград функционират 5 браншови организации:


Областен пчеларски съюз;



Сдружение на зайцевъдите;



Регионална асоциация на млеко и месопроизводителите;



Регионално представителство на БАФ;



Сдружение на зърнопроизводителите в Лудогорието.

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.
3.2.10. Горско стопанство
Горските площи в Област Разград, в т.ч. и полезащитните горски пояси, заемат 590 990
ха, или 22,4% от територията на областта. Най-голяма е площта им в Община Разград, наймалка – в Община Цар Калоян.
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Таблица 23: Горски площи по общини в дка
Област Разград Община
Разград

547 142

Община
Исперих

117 280

76 958

Община
Кубрат

Община
Завет

Община
Лозница

Община
Самуил

Община
Цар Калоян

78 902
84 771
75 476
57 807
55 948
По данни на Регионалната дирекция по горите - Русе

В общините, в които горските територии са с относително голям дял (Кубрат, Исперих,
Разград, Самуил, Завет), са развити дървообработването и дърводобива. Горите осигуряват
доход и заетост, суровини за дървопреработвателната промишленост и дърва за огрев, а заедно
с това, имат основни функции при защитата на околната среда като предпазването от ерозия,
защитата на биологическото разнообразие, осигуряването на отдих, лов и дивечовъдство. На
територията на горския фонд се осъществяват и редица странични ползвания – паша на едър и
дребен добитък, добив на сено от незалсените площи. Има добри условия за добив на билки,
горски плодове и гъби.
Горският фонд на Област Разград се стопанисва от: Държавно горско стопанство
„Разград”, Държавно лесничейство „Сеслав-Кубрат”, Държавно ловно стопанство „Воден –
Ири Хисар”, oбщинското предприятие „Разград лес”, „Кубратска гора“ ЕООД (производство и
доставка на дърва за огрев, дърводобив, залесяване, преработка на дървесина) и „Лудогорие
Лес“ АД (производство на фиданки, залесяване, дърводобив, преработка на дървесина).
Таблица 24: Разпределение на общата площ по видове собственост през 2012 г.

Вид собственост

Държавна
Общинска
Частна – на физически лица
Религиозни
Частна – на юридически лица
Гори към МОСВ
Съсобственост
Временна общинска собственост
Неустановена собственост
Общо:

ТП ДГС „Сеслав”
Кубрат
Общо
Само в
Област
Разград

12 291.6
17 445.6
855.2
2.9
1 016.4
–
9.2
142.8
3.2
31 766.9

ТП ДЛС
„Воден – Ири Хисар”
Общо
Само в
Област
Разград
площ - х е к т а р и
ТП ДГС
„Разград”

11 663.6
9 628,3
14 929.8
10 127.7
12 095.3
13 664,3
38.5
30.2
803.0
400.3
5.7
5.7
–
–
2.9
1.2
–
–
973.6
144.1
–
–
–
–
–
9.2
0,6
–
102.9
1.9
1.9
–
–
–
3.2
25 653.7
23 838.8
14 975.9
10 165.5
По данни на Регионалната дирекция по горите - Русе
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Таблица 25: Разпределение на общата площ по вид на земите през 2012 г.
ТП ДГС
„Сеслав”
Кубрат

Вид на земите

Залесена площ
Незалесена дървопроизводителна площ
Недървопроизводителна площ
Общо горски територии:
Земеделски земи
Общо:

ТП ДГС
„Разград”

ТП ДЛС
„Воден – Ири Хисар”

площ - х е к т а р и
24 407.0
21 894
8 970.2
339.1
758
77.3
907.6
1 187
1 118.0
25 653.7
23 839
10 165.5
25 653.7
23 839
10 165.5
По данни на Регионалната дирекция по горите - Русе

Горите в района на областта са съставени от широколистни видове – габър, горун,
сребролистна липа, цер, космат дъб, вергелиев дъб и келяв габър. Производната растителност
са гори и храсталаци от келяв габър. Сравнително малко са иглолистните видове, представени
от чер, бял бор и смърч. Освен посочените дървесни видове, в горите се срещат и значителна
част широколистни дървета и храсти, които нямат стопанско значение.
Таблица 26: Разпределение на общата /залесена площ по вид на горите през 2012 г

Вид гори

ТП ДГС „Сеслав”
Кубрат
Обща
в т.ч.
площ
залесена

ТП ДГС
ТП ДЛС
„Разград”
„Воден – Ири Хисар”
Обща
в т.ч.
Обща
в т.ч.
площ залесена
площ
залесена

х е к т а р и
Иглолистни
Широколистни високостъблени
Издънкови за превръщане
Нискостъблени
ВСИЧКО:

441.9
9 528.8
10811.1
4 871.9

25 653.7

427.9
9 294.7
1 0 167.3
4517.1

2 185
5 455
1 1 081
5 118

1 680
5 108
1 0 551
4 555

51.0
4 422.6
5 032.1
659.8

47.1
3 915.8
4 409.6
597.7

24 407.0
23 839
21 894 10 165.5
8 970.2
По данни на Регионалната дирекция по горите - Русе

Използвани за залесяване са главно местни устойчиви широколистни дървесни видове,
като сребролистна липа, дива череша, ясен, явор и др. Залесяването включва и някои чужди
видове, които са успешно аклиматизирани у нас – червен американски дъб, унгарска акация и
различни клонове хибридни тополи.
Дивечовият състав на територията на Област Разград е разнообразен. Характерни за
района са благородни елени, лопатари, сърни, диви свине, муфлони, зубри (във „Воден – Ири
Хисар”), лисици, чакали, зайци, различни видове птици – фазани, яребици, диви патици,
пъдпъдъци и др. В областта има развъдна дейност и на други диви животни, които са в групата
на нетрадиционните и имат стопанско и екологично значение.
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В язовирите на областта се развъждат предимно шаран, толстолоб, сом. През
последните години данните от провежданите таксации показват трайно намаляване на
едрия дивеч. Това се дължи на бракониерството, което е основен проблем за фауната.
Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар" със седалище в с. Острово,
Община Завет е със специален статут, на пряко подчинение на Министерството на земеделието
и храните. Носи наименованието на бившето Горско стопанство „Воден” и предаденият към
него през 1969 г. технически участък „Ири Хисар”. Обхваща 15 000 ха горски, водни и
пасищни площи в землищата на общините Разград и Завет. На север и на изток граничи с
Държавно ловно стопанство „Сеслав”, а на югозапад с Горско стопанство „Разград”. В него се
развива ловен туризъм с отстрелване на дивеч за трофеи от местни и чуждестранни граждани.
Разполага с луксозна база за отдих сред красива природа.
Основните

насоки

за

развитието

на

горските

територии

се

определят

от

лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват добри предпоставки за
стопанисване и ползване на горския фонд. Най-важните лесокултурни дейности са:
залесяването след сечи, реконструкция на насажденията за попълване на редини, подпомагане
на естественото възобновяване и др.
Наред с лесокултурните дейности се работи и за запазване и обогатяване на видовото
разнообразие на дивеча в горските територии: изграждане на ловностопански съоръжения и
провеждане на биотехнически мероприятия, опазване и охрана на дивеча. Всички мероприятия
в горския фонд са насочени към повишаване устойчивостта на горите, постигане на
непрекъснатост и равномерност в ползванията, максимален стопанско-икономически,
екологичен и рекреационен ефект.
Горското стопанство, ловът и риболовът на областта имат добра перспектива за
развитие. Налице са възможности за запазване и разширяване на горския фонд, който ще
подпомага не само задоволяването на потребностите от дървесина, но и поддържането на
климатичните условия, поддържането и развитието му е приоритет не само от икономически
интереси, но и за туристическа дейност.
3.2.11. Бизнес климат
Поради по-неблагоприятния бизнесклимат във всички наблюдавани отрасли –
промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, общият показател на
бизнесклимата през октомври 2012 г. се понижава с 2,7 пункта спрямо септември 2012 г., сочат
данни на Националния статистически институт.
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Фигура 6: Общ показател за бизнес климата в Област Разград за периода 1997 – 2012
г.

Източник: НСИ

Съставният показател „бизнесклимат в промишлеността” пада с 3,6 пункта, което се
дължи на по-резервираните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на
предприятията.
В строителството понижението е с 2,9 пункта, а в сектора на услугите с 1,3 пункта
отново поради изместване на очакванията на мениджърите за състоянието на предприятията
през следващите шест месеца от „по-добро" към запазване на „същото”. Показателят
„бизнесклимат в търговията на дребно” намалява с 1,8 пункта, което се дължи на по-умерените
очаквания на търговците на дребно за състоянието на предприятията през следващите шест
месеца.
3.2.12. 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. 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.
За периода от 2007 до 2012 г. общият брой на средствата за подслон в областта
нараства повече от два пъти – от 11 през 2007 г. на 25 през 2011 г., но през 2012 г. броят им
намалява на 15. Легловата база нараства с 14,8% – от 499 на 573 легла.
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Таблица 27: Туризъм в Област Разград
Показатели
Мерна единица

2010

2011

2012

Средства за подслон и места за настаняване1

Брой

19

25

15

Легла

Брой

551

554

573

Легладенонощия

Брой

194 185

189 908

205 864

Брой стаи

Брой

284

294

308

Реализирани нощувки

Брой

21 431

34 046

38 925

Пренощували лица

Брой

13 604

16 220

21 866

Приходи от нощувки

Лева

766 117

1 129 745

1 368 196

Хотели

Брой

14

13

12

Легла

Брой

420

392

430

Легладенонощия

Брой

147 090

130 778

153 526

Стаи

Брой

241

235

264

Реализирани нощувки

Брой

18 719

30 230

35 810

Пренощували лица

Брой

11 393

14 501

20 459

Приходи от нощувки

Лева

732 317

10 82 019 1 339 489
Източник: НСИ

Съответно леглоденонощията се увеличават също с около 20,8% – от 170 424 през 2007
г. на 205 864 през 2012 г. Регистрира се и увеличаване на заетостта на материалната база.
Реализираните нощувки бележат сериозен ръст през 2012 г. в сравнение с 2007 г. с 52,3 % –
от 25 559 на 38 925. Пренощувалите в средствата за подслон се увеличават с 21,4% от 18 008
през 2007 на 21 866 през 2012 г.
Приходите от нощувки нарастват с 70,7% (от 801 624 лв през 2007 г. на 1 368 196 лв.
през 2012 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.
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 5 113 през 2011 г.).
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.
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Тези дейности са добра предпоставка за 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.
През 2013 г. стартира изпълнението на проект „Абритус – мистика и реалност”,
финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.103/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции на ОПРР 2007
– 2013 г. Общата стойност на договора е 6 219 051,28 лв. Целта на проекта е да се развие
потенциала на националния археологически резерват „Абритус” и неговото превръщане в
значима атракция, привличаща все повече туристи. туристически-информационен център. По
проекта

са

предвидени

крепостни стени,

консервационно-реставрационните

работи,

възстановяване

на

изграждане на интерактивен музей с тематични експозиции, детска

интерактивна зала, интерпретационна зала, зала за интерактивна анимация където всеки
желаещ посетител ще може да се превъплъти в древен жител на кастела. Предвижда се
провеждането на промоционална проява – военен сбор в лагера на Траян Деций”, която да се
превърне в ежегодно събитие.
През февруари 2013 г. започна реализирането на проект „Исперих – Разград – Попово:
Път на древни култури и традиции” по ОПРР, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на
туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II.
Той се осъществява с партньорството на общините Исперих, Разград и Попово (Обл.
Търговище) и ще продължи 24 месеца. По него е предвидено да се разработят общи регионални
туристически пакети, широка рекламна кампания, включваща, както пътеводители, брошури,
дипляни, билбордове, така и кратки видеофилми за предлаганите туристически продукти на
териториите на трите общини и интернет кампания през най-популярните социални мрежи.
Съществен момент ще бъде и представянето на новите продукти на международните
туристически борси в Берлин, Санкт Петербург, Букурещ и Киев през 2014 г., както и пред
журналисти и туроператори от страната и чужбина. Ангажимент на трите общини по проекта е
рекламната кампания да продължи още една година след приключване на проекта, т.е. до 2016
г.
3.2.13. Обществена оценка за отдиха и туризма.
Данните от представително изследване на населението на Област Разград по проект
„Мисия Благоденствие” показват относително добра степен на удовлетвореност от развитието
на сектора на туристическите услуги.
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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. 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 найниско - 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.
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%).
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.
3.3. Социален капитал, социална интеграция и включване

3.3.1. Демографска характеристика.
3.3.1.1. 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%.
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). Цялостно,
динамиката на населението в Област Разград в годините от 2007 до 2011 г. показва тенденция
на устойчив спад, което е характерно и за страната. Намалението на населението на областта
спрямо 2007 г. е с 10 872 души.
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Фигура 7: Население към 1.02.2011 г. по области и относителен дял на населението на
областите от общото за страната

Източник: НСИ

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.
Таблица 28: Население по общини в периода 2007-2011 г. (брой)
Общини

2007

2008

2009

54 720

Разград

55 689

55 305

Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

23 601
20 795
11 665
10 045
7 740
6 527

23 261
22 916
20 487
20 198
11 537
11 338
9 883
9 732
7 600
7 522
6 412
6 314

Общо за
областта

136 062 134 485

132 740

2010

2011

Абсолютен
прираст 2007
– 2011 г.

Абсолютен
прираст 2010
– 2011 г.

53 918

51 095

-4 594

-2823

22 418
19 716
11 110
9 535
7 339
6 202

22 692
18 355
10 586
9 265
7 005
6 192

-909
-2 440
-1 079
-780
-735
-335

274
-1361
-524
-270
-334
-10

130 238

125 190

-10 872

-5 048

Източник: НСИ

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 408 % от
населението на областта.
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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 – 2 823 души (от
53 918 през 2010 г.).
Фигура 8: Население към 1.02.2011 г. по общини и относителен дял на населението на
общините от общото за Област Разград

Източник: НСИ

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%).
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.
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.
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Към 2011 г. най-висок е относителният му дял в общините Лозница – 75,9%, и Завет –
71,0%. Изцяло селска, т.е. в общината няма градове, е Община Самуил.
Таблица 29: Население към 1.02.2011 г. по местоживеене и общини
Общини
брой
Общо за
областта
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

Общо
%
125 190
51 095
22 692
18 355
10 586
9 265
7 005
6 192

брой
100,0
40,8
18,1
14,7
8,5
7,4
5,6
4,9

В градовете
%
59 313
33 880
8 973
7 379
3 072
2 230
3 779

В селата
брой
%
100,0
65 877
57,1
15,1
12,4
5,2
3,8
6,4

17 215
13 719
10 976
7 514
7 035
7 005
2 413

100,0
26,1
20,8
16,7
11,4
10,7
10,6
3,7

Източник: НСИ
Към 2011 г. мъжете в Област Разград са 61 360, а жените – 63 830, или на 1 000 мъже се
падат 1 040 жени.
3.3.1.2. 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.
3.3.1.2.1. Естествен прираст
В Област Разград , естественият прираст за всички години от изследвания период (2007¬
2012 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 найнеблагоприятни показатели в годините на наблюдение.
Фигура 9: Естествен прираст на населението в Област Разград през 2012 г.

Източник: НСИ
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3.3.1.2.2. Смъртност
Смъртността в периода 2010 – 2012 г. в Област Разград е средно 1 890 човека на година,
при средно 1 111 живородени на година за същия период. При отчитането на смъртността се
взимат впредвид влиянието на утежненаата икономическа ситуация в Област Разград,
задълбочаващото се застаряване на населението, качеството на здравеопазването, усилената
емиграция на хората в трудоспособно възраст, както и трайната безработица и ниските доходи
в региона.
Водещи причини за смъртността в последните двадесет години са следните: болести на
органите на кръвообращението, в т.ч. остър инфаркт на миокарда и мозъчен кръвоизлив;
злокачествени новообразувания, в т.ч. злокачествени новообразувания на трахея, бронхи и бял
дроб; диабет.
Застаряването на населението поставя допълнителни изисквания пред структурата на
здравните потребности, поради обстоятелството, че възрастните хора са носители на повече от
едно хронично заболяване, което води и до по-големи разходи за здравно обслужване.
Независимо

от

заявените

принципи

на

достъпност

и

равнопоставеност

на

здравноосигурените лица при получаване на медицинска помощ и наличието на утвърдена
здравна карта, населението на малките и особено на отдалечените населени места среща
сериозни трудности при осигуряването й.
РЗОК, Разград изпълнява Стратегическа план за периода 2010 – 2012 г., с основна цел –
подобряване на здравния статус на жителите на областта и намаляване разпространяването на
заболяванията в района, чрез осигуряване и гарантиране на достъп на осигурените лица до
медицинска помощ в определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и
свободен избор на лекар, сключил договор с РЗОК, Разград.
3.3.1.2.3. 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 2012 г. механичното движение е отрицателно. През 2012 г. броят на
заселените е 1 411 души, а на изселените – съответно 2 084. Може да се каже, че ситуацията
към края на изследвания период е по-благоприятна в сравнение с 2010 г. (-1717), когато
механичното движение надвишава близо два пъти регистрираното през 2011 г. (-975).
На национално равнище най-значителните различия се наблюдават между
областите на СЦР.
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В някои от областите на този район са разположени престижни учебни заведения, които
привличат млади хора – Велико Търново (с положителен коефициент на миграция, който силно
намалява в разглеждания период) и Русе (с положителен коефициент на миграция, който остава
153 сравнително постоянен), докато в други области като Силистра и особено Разград
миграционното салдо е отрицателно.
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.
Фигура 10: Механичен прираст на населението в общините на Област Разград за 2012 г.

Източник: НСИ

3.3.1.3. 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 населението на
Област Разград по възрастови групи е близко до това за страната. Към 2011 г. лицата под 15годишна 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.
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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 найнеблагоприятна възрастова структура е населението в Община Кубрат, където 20,9% от
населението е над 64 години, следвана от Община Цар Калоян (20,2%).
Фигура 11: 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 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 0-14 г. ,65+ г. /15-64 г. 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 е 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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3.3.1.4. 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%).
Таблица 30: Население под, във и над трудоспособна възраст в Област Разград 2007 – 2011 г.
Година
2007
2008
2009
2010
2011
Разлика 2007-2011г.
Разлика 2010-2011г.

Под трудоспособна
възраст
22 017
21 415
20 762
20 059
18 710
-3 307
-1 349

В трудоспособна
възраст
85 468
84 739
83 933
82 006
77 856
-7 612
-4 150

Над трудоспособна
възраст
28 577
28 331
28 045
28 173
28 624
47
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 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.
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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.
3.3.1.5. 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 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. Най-висок е делът на разведените, живеещи в Община Разград (6,4%), а най-нисък –
на разведените, живеещи в Община Лозница (2,9%).
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 групи от
20 до 39 години. С увеличаване на възрастта, този дял намалява, като сред лицата над 50годишна възраст той е 16,3%.
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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%).
3.3.1.6. 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 в изледването по проект „Мисия Благоденствие”. 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. 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 найсилно 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%).
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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Сред попадналите в изследването лица, над две пети (42%) заявяват, 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.
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.
3.3.1.7. 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, а 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 1 796 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%.
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%).
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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%).
3.3.1.8. Етнически състав на населението в Област Разград
Област Разград се характеризира като регион със смесено население, където
българската и турската общности са представени равномерно, а ромската общност
съставлява 5% от населението.
Таблица 31: Население по етническа група в Област Разград по данни от преброяванията на
населението през 2001 и 2011 г.
№

Етническа група

2001 г.
44,0

Брой
49 229

71 963

47,3

57 261

50,0

Ромска

8 733

5,8

5 719

5,0

4.

Друга

1444

1,0

702

0,6

5.

Не се самоопределя

2 379

1,6

1 564

1,4

6.

Непоказано

469

0,3

0

0

7.

Общ брой самоопределили се по
етническа група
Общ брой на населението

152 417

100

114 475

100

152 417

-

125 190

-

1.

Българска

2.

Турска

3.

8.

Брой
67 069

2011 г.
%

%
43,0

Източник: НСИ

Процеса на социално сближаване и включване продължава да е проблемна ромската
общност, която има нисък образователен статус, високо равнище на безработица и ниска
степен на социално включване.
През март 2013 г. Областна администрация Разград разработи специална стратегия за
ромската интеграция. Стратегията за интегриране на ромите в Област Разград е
разработена в дух на партньорство и при пълна прозрачност и сътрудничество, от определен
със заповед на Областния управител Областен оперативен екип, включващ експерти от
Областна администрация Разград, РЗИ, РИО, РДСП, общинските администрации в гр. Разград,
гр. Исперих, гр. Кубрат, гр. Завет, гр. Лозница и с. Самуил, гражданските организации
„Асоциация Интегро” гр. Разград; Женска независима ромска организация „Кармен”, гр.
Разград; Сдружение „Амаре пхала”, с. Сеслав, Община Кубрат; Сдружение „Рома – Завет
2003”, град Завет; Читалище „Рома – Вазово”, с. Вазово, Община Исперих; Сдружение „АМОР
– Асоциация за местно общностно развитие”, гр. Кубрат и десетки представители на уязвими
общности от територията на цялата област.
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Според преброяването на населението от 2011 г. ромите в Област Разград са 5719 души
и съставляват 5% от населението на областта.
В сравнение с 2001 г. броят на ромите в областта е намалял с 0.8%, но всъщност е доста
трудно да се прецени дали действително това е така, като се има предвид, че при
преброяването от 2011 г. въпросът за етническа принадлежност е доброволен и всеки сам за
себе си решава дали да отговори на този въпрос или да посочи етническата група, към която
смята, че принадлежи. Според експертни данни и данни на неправителствени организации,
броят на населението, назовавано от останалите като роми в Област Разград е между 10 – 2%.
Това се потвърждава и при проведените фокус групи: участниците в тях посочват поне два
пъти по-голям брой роми по населени места, а именно: за Община Исперих около 3200 – 3300
роми, за Община Кубрат над 2 000, за Община Самуил около 700, за Община Разград – над 5
000, за Община Завет – над 1 000.
Според участниците във фокус-групите броят на миллета в Област Разград е над 6 000
души, а на копанарите – около 700 души. Самоопределилите се като роми пък се делят на:
йерлии – мюсюлмани (хорохане рома), йерлии – християни (православни, дасикане рома), роми
– музиканти (които са както мюсюлмани, така и християни) и роми – калдараши, които са
много малък брой семейства в областта.
Представителите на различните етноси в областта не са сегрегирани по местоживеене,
както се вижда от таблицата по-долу за разпределението на разпределението на населението по
етническа група и местоживеене.
Таблица 32: Брой на населението по етническа група и местоживеене според преброяване на
населението от 2011 г.
Етническа
Българска
Турска
Ромска
Друга
Не се
Общо
група
определя
самоопределили
Община
се
Разград
30 660
14 296
264
446
47 215
1 549
Исперих

5 680

13 180

1 875

42

137

20 914

Кубрат

6 198

9 283

1 321

79

344

17 225

Завет

1 458

6 423

563

16

413

8 873

Лозница

2 812

4 440

59

190

164

7 665

769

5 337

346

98

42

6 592

1 652

4 302

6

13

18

5 991

Самуил
Цар Калоян

Източник: НСИ

Като цяло в областта не съществуват сегрегирани училища. Децата учат в смесени
паралелки и общуват помежду си, но контактите между ромски и неромски деца извън
училище в някои населени места са силно ограничени.
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Проблем представляват училищата в малките населени места, където училищата се
обособяват все повече като ромски. В Община Разград пример за това са училищата в с.
Киченица и с. Стражец, а в Община Самуил – в с. Желязковец.
Като цяло, в малките села в училищата преобладават учениците от етнически
малцинства – от групата на ромите, миллета и копанарите и от турски произход. В някои
училища паралелките са маломерни или слети, а учителите са пътуващи от близките градове,
което се отразява върху качеството на образованието.
В подробно и аналитично разработената Стратегия за интегриране на ромите в област
Разград са разработени планове за действие в областта на интеграцията на малцинството в
здравеопазването, заетостта, подобряване на жилищните условия, както и взаимодействието на
местната и областната управа с представителите на гражданското общество в качеството му на
застъпник на интересите на ромското население на територията на Област Разград. Стратегията
за интеграция на ромите е интегрална част от Областната стратегия за развитие на Област
Разград 2014 – 2020 г.
3.3.1.9. Основни изводи:
Тенденцията в развитието на населението на Област Разград показва намаление от
средата на XX-ти век, което продължава и досега. Центърът на областта – град Разград,
съсредоточава 26% от общото население на областта и 56,27% от градското. Населението на
града е с по-висок жизнен и трудов потенциал, с по-високо образователно равнище.
Възрастовата структура на населението на областта е по-благоприятна от средната за
страната и Северен централен район за планиране. Делът на младите генерации е по- нисък от
този на възрастното население, каквато е тенденцията за страната.На фона на общото
демографско развитие на областта, градското население е с по-висок възпроизводствен
потенциал, докато селското население е застаряло. Образователното равнище на населението
е с тенденция към нарастване броя и дела на високообразованите лица, но относителният им
дял в областта е по-нисък от средния за страната.
3.3.2. Заетост, икономическа активност и безработица
3.3.2.1. Работна сила и коефициент на икономическа активност.
Работната сила (текущото икономически активно население) в Област Разград
запазва сравнително стабилни показатели в периода 2007 – 2012 г., като се формира средно от
54,6 хиляди души. Съответно коефициентът на икономическа активност при населението
на 15 – 64 г. също запазва високи стойности – около 60%.
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Коефициентът на заетост при населението на 15 – 64 г. нараства с 10,2% през 2012 г.
(50,7%) спрямо равнището си от 2007 г. (46%).
Като една от основните причини за вътрешнорегионалните различия в СЦР могат да се
определят съществуващите различни нива на заетост в областите на районите от ниво 2. Тези
различия са най-ясно очертани в СЦР, където коефициентът на заетост в област Разград през
2010 г. е 46,4%, а в Област Русе – 62%.
Таблица 33: Работна сила в Област Разград
Мерна
Показатели
2010
2011
единица
Население на 15 и повече навършени години
Работна сила
Хиляди
54,1
54,9
Заети
Хиляди
41,8
43,8
Безработни
Хиляди
12,2
11,1
Лица извън работната сила
Хиляди
59,5
52,5
Коефициент на икономическа
%
47,6
51,1
активност
Коефициент на заетост
%
36,8
40,8
Коефициент на безработица
%
22,6
20,3
Население на 15 - 64 навършени години
Работна сила
Хиляди
53,5
54,0
Заети
Хиляди
41,5
43,0
Безработни
Хиляди
12,1
11,0
Лица извън работната сила
Хиляди
35,8
31,6
Коефициент на икономическа
%
59,9
63,1
активност
Коефициент на заетост
%
46,4
50,2
Коефициент на безработица
%
22,6
20,4
Заети лица - общо
Хиляди
41,8
43,8
По степен на образование
Висше
Хиляди
7,6
8,6
Средно
Хиляди
23,3
23,2
Основно и по-ниско
Хиляди
10,9
12,0

2012
54,6
42,9
11,7
51,1
51,7
40,6
21,4
54,1
42,4
11,7
29,5
64,7
50,7
21,6
42,9
9,5
22,8
10,7

Източник: НСИ
По степен на образование, заетите в Област Разград се разпределят за изследвания период
както следва: между 7,6% и 9,5% висшисти, между 22,8% и 23,3% със средно образование и
10,7% и 10,9% 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. По отношение дела на заетите лица с основно образоване в общия брой на
заетите, най-съществените различия се наблюдава между областите на СЦР – 94,5% (26 – 27%
от наетите лица в областите Разград и Силистра са с основно образование при 7,6% в Област
Велико Търново).
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Коефициентът на безработица в областта при населението на 15 – 64 г. през 2010 г.
(23%) намалява с два пункта през 2011 г. (21%), но се увеличава отново през 2012 г. 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.
Запазват се териториалните различия в безработицата, като през 2011 г. варират от 9,7%
за Община Разград до над три пъти повече за Община Самуил (35,8%). С изключение на
Община Разград, във всички останали общини от областта, през целия разглеждан период,
безработицата се задържа със стойности над средните за страната.
Таблица 34: Равнище на безработица по общини в Област Разград
2007
%
Община Разград
Община Исперих
Община Кубрат
Община Завет
Община Лозница
Община Самуил
Община Цар Калоян

6,7
16,2
14,6
10,2
18,6
30,6
12,4

2008
%
6,6
15,1
11,1
9,8
15,2
21,4
10,8

2009
%
7,69
15,59
15,5
12,4
14,95
23,37
12,56

2010
%
9,1
19,5
14,4
11,0
18,7
27,5
15,3

2011
%
9,7
25,7
22.7
20.8
28,9
35,8
18,6

2011
Абсолютна
стоност
2 300
2 342
1 559
726
1 141
861
489

Източник: НСИ
Наблюдава се следния проблем: безработните от общините, в които няма базирани
териториални структури на Агенцията по заетостта не поддържат регистрация си, ако за това се
налага да пътуват. Друг проблем е и факта, че хората не намират смисъл да поддържат
регистрацията си, поради ограничените възможности за социални помощи или за реална
възможност за намиране на работа.
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.
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 найвече от по-ниската заетост сред икономически активните жени в областта. Докато
коефициентът на заетост сред мъжете доближава равнището на националния през 2012 г., то
този сред жените остава с 8 пункта по-малко от средното за страната.
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Коефициентът на безработица през 2012 (21,6%) е по-нисък от равнищата през 2007 г.
(24%), особено сред мъжете (2011 г. – 20%).
В следващата са представени наетите лица по трудово или служебно правоотношение
през 2011 г. в Област Разград:
Фигура 12: Наети лица по трудово или служебно правоотношение през 2011 г. в Област
Разград (относителен дял)
Наети лица по трудово или служебно правоотношение през 2011 г.
в област Разград (относителен дял)
25,6

Преработваща промишленост

12,8

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

11,3

Образование

10,0

Селско, горско и рибно стопанство

7,6

Хуманно здравеопазване и социална работа

6,5

Държавно управление

5,8

Строителство

4,9

Транспорт, складиране и пощи

4,2

Административни и спомагателни дейности
Хотелиерство и ресторантьорство

2,5

Дейности, свързани с води; управление на отпадъци и възстановяване

2,5

Култура, спорт и развлечения

1,5

Други дейности

1,3

Професионални дейности и научни изследвания

1,1

Финансови и застрахователни дейности

1,0

Операции с недвижими имоти

0,5

Информационни и далекосъобщителни услуги

0,3
0

10

20

30

Източник: НСИ

3.3.2.2. 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.
72

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

Може да се предполага обаче, че през 2012 г. данните ще се окажат по-позитивни.
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: 9 681,3 лв. годишно), следвани от държавните служби
(7233 лв. на година) и работата в образователния сектор (6 063,7 лв. на година). Най-ниско
платени са заетите в секторите на хотелиерството и ресторантьорството (3 209,7 лв. на година)
и търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството (3581,7 лв. на
година).
На национално равнище относително най-високата диференциация в два от северните
райони – СИР и СЦР спрямо другите райони се дължи на нивото на доходите. В първия район
това се дължи главно на относително по- високия доход в Област Варна (напр. над 3 700 лв.
през 2010 г.) и ниския доход в Област Търговище (около 2 350 лв. през същата година). Във
втория район на двата полюса са Област Русе (над 3 650 лв.) и Област Разград (2 620 лв.).
Таблица 35: Средна заплата по икономически дейности в Област Разград
Икономически дейности
Общо за областта
По икономически дейности
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ
Дейности, свързани с води; управление на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Информационни и далекосъобщителни услуги
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Средна брутна годишна
заплата
2010
2011
6 071,0
6 488,0
5 877,0
6 380,0
3 850,0
4 096,0
6 472,0
6 933,0
..
..
6 219,0
7 137,0
5 685,0
5 988,0
4 542,0
4 899,0
5 243,0
5 635,0
3 659,0
4 281,0
5 294,0
5 178,0
10 174,0
10 183,0
6 519,0
6 641,0
6 234,0
7 179,0
3 503,0
3 530,0
8 474,0
8 786,0
7 259,0
7 236,0
6 518,0
6 741,0
4 760,0
11 782,0
4 489,0
4 373,0
Източник: НСИ
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3.3.2.3. 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.).
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. – 1 470 лв.,
2011. – 1 490 лв.), което показва, че Област Разград по-трудно се съвзема от ефектите на
икономическата криза.
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 повисоки 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).
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.
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%).
3.3.2.4. Програми за обучение и квалификации
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).
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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.
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 2011 г. 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.
3.3.3. Образование
3.3.3.1. 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.
Таблица 36: Учебни заведения в областта 2007 – 2012 г.
Учебни институции в областта по години (Брой)
учебна
учебна
учебна
2007/2008
2008/2009 2009/2010
Общо за областта
163
155
155
Общо-образователни училища
61
53
52
Специални училища
3
3
3
Професионални гимназии
10
10
10
Детски градини
89
89
90

учебна
учебна
2010/2011
2011/2012
151
150
52
52
3
3
10
10
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 36 учебни звена: 23 градини, 1
ОДЗ, 10 основни училища и 2 гимназии, от които едната професионална. През учебната
2012/2013 г. броят на основните училища е 7, след закриването на училищата в селата Лъвино,
Йонково и Свещари. 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.
Таблица 37: Брой училища в Област Разград, разпределени по общини.
Учебни институции по вид в Област Разград за учебната 2011/2012 година
Общини
Общо
Общообразова
Специални
Проф.
Детски
телни
училища
гимназии и
градини
училища
училища след
VI, VII и VIII
клас¹
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

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 г. – те са с 1 487 ученика по-малко.
Таблица 38: Брой учащи в Област Разград, по степени на международната класификация на
образованието.
Учащи по степени на международната класификация на образованието (ISCED '97), Област (1.Без
докторантите) (Брой)
2007/
2008/
2009/
2010/
2011/
2008
2009
2010
2011
2012
17 362
16 393
15 691
15 095
14 630
Общо
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
272
282
300
294
(ISCED-5А)1
Източник: НСИ
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3.3.3.2. Предучилищно образование
Предучилищното образование в областта към учебната 2011/2012 г. се осигурява от 85
детски градини, посещавани от 4 524 деца. 4 370 деца са на целодневна, а 154 – на полудневна
форма на обучение. По данни на НСИ от последното преброяване на населението през 2011 г.,
приблизително 5 600 деца в Област Разград подлежат на предучилищно образование, което
означава, че има около 1 000 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-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.
Таблица 39: Детски градини по вид, детски учители и деца в Област Разград
Детски градини по вид, детски учители и деца в Област Разград (Брой)
през
през
през
през
през
учебната
учебната
учебната
учебната
учебната
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
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
Източник: НСИ

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.
Таблица 40: Брой детски градини в Област Разград, разпределени по общини – 2011 г.
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
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Таблица 41: Брой детски градини в Област Разград, разпределени по общини 2007/2011 г.
Общини

през
учебната
2007/2008

Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Общо

Брой детски градини по общини
през
през
учебната
учебната
2008/2009
2009/2010
27
27
27
19
19
19
17
17
17
7
7
7
8
8
9
8
8
8
3
3
3
89
89
90

през
учебната
2010/2011
26
19
17
6
9
7
2
86

през
учебната
2011/2012
26
19
16
6
9
7
2
85
Източник: НСИ

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.
3.3.3.3. 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.
Таблица 42: Брой учебни заведения в Област Разград – 2007 – 2012 г.
Учебни институции по област (Брой)
учебна
учебна
учебна
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Общо за областта
74
66
65
Общо-образователни училища
61
53
52
Специални училища
3
3
3
Професионални гимназии
10
10
10

учебна
учебна
2010/2011 2011/2012
65
65
52
52
3
3
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, 2 – гимназии, 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 (10 училища) и Кубрат (8 училища). Съответно там е и найголям 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 – 1 329 (12%).
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Таблица 43: Общообразователни училища на територията на Област Разград
Общообразователни училища – учебна 2011/2012
Общини
Училища брой
Ученици брой
52
11 108
Общо за областта
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

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 1 948 ученика, или с 15%. Последното се дължи на закриване на част от
училищата в този период в следствие на демографската криза.
Таблица 44: Учащи по видове учебни институции на територията на Област Разград
Учащи по видове учебни институции, Област (Брой)
2007/
2008/
2009/
2010/
2011/
2008
2009
2010
2011
2012

Общо
Общообразователни училища
Специални училища
Професионални гимназии (ІІІ ст.
Проф. кв-я)
Професионални гимназии и
профес. училища (ІІ ст. Проф.
Кв-я)
Професионални училища след VІ
и VІІ клас (І ст. Проф.кв-я)
Професионални училища след
VІІІ клас (І ст. Проф.кв-я)
Колежи
Университети и специализ.
висши училища (Без
докторантите)

17 362
13 056
270
2 474

16 393
12 328
209
1 916

15 691
11867
184
1 959

15 095
11376
176
1 538

14 630
11 108
182
1 716

Разлика
спрямо
2007/200
8
- 2 732
-1 948
-88
-758

Разлика
спрямо
2010/2011

1 354

1 613

1 347

1 680

1 299

-55

-381

32

19

19

-

-

-32

-

-

36

33

25

31

31

6

176
-

272

282

300

294

-176
294

6

-465
-268
6
178

Източник: НСИ

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.
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Таблица 45: Брой учащи в общообразователните училища на територията на Област Разград по
общини и учебни години
Брой учащи в общообразователните училища по общини и учебни години
Общини
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Разлика
Разлика
спрямо
спрямо
2007/2008
2010/2011
13 056
12 328
11 867
11 376
11 108
-1948
-268
Общо за областта
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 1 503 през 2007/2008 на 1 235 през 2011/2012. Сред
работещите в общообразователните заведения, намалението е с 201 преподаватели. Към
2011/2012 в общото образование са заети 883 учители.
3.3.3.4. 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).
Таблица 46: Брой учащи по видове учебни институции в Област Разград – 2011 г.
Учащи по видове учебни институции в Област Разград 2011 година /брой/
Общо Общообра Специални Професио Професио Професи Универси
зователни
училища
нални
нални
онални
тети и
училища
гимназии гимназии училища специализ
(III
и
след VIII
ирани
степен)
училища
клас (I
висши
(II
степен)
училища¹
степен)
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

Общини
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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.
Таблица 47: Брой учащи в професионални гимназии по години в Област Разград
Учащи в професионални гимназии по години, Област (Брой)
2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/
Разлика
Разлика
2008 2009 2010 2011 2012
спрямо
спрямо
2007/2008 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 1 354 1 613 1 347 1 680 1 299
-55
-381
(ІІ ст. профес. Кв-я)
Професионални училища след VІ и VІІ клас
32
19
19
-32
(І ст. проф.кв-я)
Професионални училища след VІІІ клас (І ст.
36
33
25
31
31
6
проф.кв-я)
3 860 3 584 3 358 3 243 3 046
Общо
-814
-197
Източник: НСИ

3.3.3.5. Специални училища
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. В гр. Завет
функционира възпитателно училище интернат.
На територията на областта няма оздравителни училища, както и специализирани за
деца с увреден слух и деца със зрителни увреждания.
Според анализи на национално ниво е налице недостиг на специални училища в
областите Велико Търново, Разград и Пловдив.
3.3.3.6. Висше образование
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.
Въведено специализирано компютърно и езиково обучение, нови информационни
технологии – брой и % на обхванатите
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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.
Таблица 48: 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
през уч. 2008/2009 г.
през уч. 2009/2010 г. през уч. 2010/2011 г.
г.
брой на
% от
брой на
% от
брой на
% от
брой на
% от
обхвана
всички
обхванат
всички
обхвана
всички
обхванат
всички
тите
ученици
ите
ученици
тите
ученици
ите
ученици
ученици
ученици
ученици
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: НСИ

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%).
Таблица 49: Нови информационни технологии като учебен предмет по общини за периода 2007 – 2011 г.
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
% от
брой на
% от
брой на
% от
брой на
% от
обхванат
всички
обхванат
всички
обхванат
всички
обхванат
всички
ите
ученици
ите
ученици
ите
ученици
ите
ученици
ученици
ученици
ученици
ученици
Разград
2 957
48.49%
2 960
49.68%
2 991
53.61%
2 876
52.32%
Исперих
1 116
44.49%
1 148
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: НСИ
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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%).
Таблица 50: 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
% от
брой на
% от
брой на
% от
брой на
% от
обхванат
всички
обхванат
всички
обхванат
всички
обхванат
всички
ите
ученици
ите
ученици
ите
ученици
ите
ученици
ученици
ученици
ученици
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: НСИ

3.3.3.7. 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 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 лв. Те обаче са значително по-малко спрямо предходните учебни години.
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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 наймалката община от областта Цар Калоян – 500 лв.
Таблица 51: Размер на инвестициите в лева за модернизация на материално-техническата
база на учебното заведение.
Размер на инвестициите в лева за модернизация на материално-техническата база на
учебното заведение
през уч.
през уч.
през уч.
през уч.
2007/2008 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.
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: НСИ

През учебните години 2011/2012 и 2012/2013 картината се променя поради няколко
големи проекта по ОПРР, ПРСР и фонд „Козлодуй” в общините Разград, Исперих, Лозница,
Самуил и Цар Калоян.
Таблица 52: Размер на инвестициите в лева за модернизация на материално-техническата
база на учебното заведение по проектипо Оперативните програми, ПРСР и други национални
програми за периода 2007 – 2013 г.
Община
Общо договори
Обща стойност в лв.
Разград

2

5 064 049,87

Исперих

3

1 494 422,00

Кубрат

0

0,00

Завет

2

1 210 763,00

Лозница

2

1 336 188,00

Самуил

1

948 376,00

Цар Калоян

1

250 000,00

Общо Област Разград

11

10 303 798,00
Източник: Общински администрации

3.3.3.8. 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 2007/2008 г., когато са били 186, а през 2010/2011 те са
177.
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Трябва 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.
Табица 53: Брой на отпадналите ученици по област и общини за периода 2007-2011 г.
Брой на отпадналите ученици по област и общини
през уч.
през уч.
през уч.
2007/2008 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.
Област Разград
186
201
152
Разград
30
51
32
Исперих
13
17
17
Кубрат
64
49
47
Завет
47
46
26
Лозница
25
29
27
Самуил
7
9
3
Цар Калоян
0
0
0

през уч.
2010/2011 г.
177
32
15
47
68
10
5
0
Източник: НСИ

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 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.
Таблица 54: 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.
през уч.
през уч.
през уч.
2007/2008 г.
2008/2009 г.
2009/2010 г.
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: НСИ
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През наблюдавания период в Област Разград са закрити общо 26 учебни заведения. Найголям 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.
3.3.3.9. Обучителни организации
В Област Разград е налична мрежа от организации, предоставящи различни езикови и
квалификационни курсове, която е добре развита, най-вече в град Разград.
Обучаващите институции фигуриращи в регистъра на Националната агенция за
професионално образование и обучение са:


Сдружение „Дружество за разпространение на знания”, гр. Разград;



Сдружение с нестопанска цел „Дом на науката и техниката”, гр. Разград;



ЦПО към ЕТ „Бети Орва – Бедиха Неджибова”, гр. Разград;



„Информационно обслужване” АД София, клон Разград;



ЦПО към ЕТ „Певик Ваян – Виктория Георгиева”, гр. Разград;



ЦПО към ЕТ „Йорданка Георгиева – Дани”, гр. Разград;



СНЦ „Бизнесцентър – Исперих”;



ЦПО /Център за професионално обучение/ към „Тракция” АД, с. Самуил.

Освен тези обучителни организации има и регистрирани доставчици на услуги като
Център за образователни услуги и квалификационни-педагогически курсове, Дружество
„Знание” и др. В Област Разград езикови курсове се организират от Училища „Европа”.
3.3.3.10. 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). Образованието се нарежда на 8 място от
общо 19 оценявани сектора на социално-икономическия живот и услугите в областта.
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.
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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-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 найниска - 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.
3.3.4. Здравеопазване и социални услуги
3.3.4.1. Здравеопазване
3.3.4.1.1. 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. 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.
87

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

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.
Таблица 55: Видове лечебни заведения за извънболнична помощ по общини 2012 г.

105
76
15
13
1
-

1
1
-

65
42
9
7
1
3
1
2

1
9
14
1
7
9
0
1
2
0
1
2
1
Източник: НСИ

Няма промяна и в броя на заведенията за болнична помощ през наблюдавания период.
Към 2010 г., стационарното лечение в областта се осъществява от 3 многопрофилни болници за
активно лечение с общо 554 легла.
МБАЛ „Св. Иван Рилски” АД 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. 2 общински болници – „МБАЛ
Исперих” ЕООД в гр. Исперих и „МБАЛ Кубрат” в гр. Кубрат, всяка с по 90 легла.
„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, 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.
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Хосписи

Медико-технически
лаборатории

6
4
2
-

Медико-диагностични
лаборатории

3
2
1
-

ДКЦ

Амбулатория за
първична мед. помощ индивид. практика
лекари по дентална
медицина

Амбулатория за
специализирана мед.
помощ - групова
практика

Амбулатория за
специализ. мед.помощ индивидуална практика

4
1
1
2
-

Мед. центрове

54
26
10
7
2
4
3
2

Амбулатория за
първична мед. помощ групова практика лекари
по дентална медицина

Общо
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

Амбулатория за
първична мед. помощ групова практика

Амбулатория за
първична мед. помощ индивидуална практика

Видове лечебни заведения за извънболнична помощ по общини 2012 г.

7
4
1
1
1
-

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 „Св.Иван Рилски”,
гр. 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. През 2013 г. в МБАЛ
„Св.Иван Рилски”, гр. Разград са модернизирани 4 отделения и е закупен нов компютърен
томограф. Инвестицията е извършена изцяло със средства от Министерството на
здравеопазването и е в размер на 1 939 299 лв. Реализиран е и проект за енергийна ефективност
на стойност 2 525 358 лв. В рамките на проекта е извършено външно саниране на сградата на
МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Разград, цялостна подмяна на покривните елементи, както и
подмяната на отоплителната инсталация.
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. Доставена е и е въведена в експлоатация следната
медицинска апаратура: линеен високочестотен трансдюзер за многофункционален ултразвуков
апарат ^С; Хемоглобинов анализатор; Анализатор за измерване на глюкоза и лактат; ДАП
камериза скопичен и рентгенологичен апарат; компютърни конфигурации; ЦР8; 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 1 530 кв.м, а източникът на финансиране
е Програма за безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище на Японското посолство в
България.
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Съгласно Националната здравна карта за Област Разград са индикирани следните
минимален и максимален брой легла за активно лечение (терапевтични, хирургични,
педиатрични, акушеро-гинекологични и легла за интензивно лечение) и за долекуване и
продължително лечение:
Таблица 56: Необходима леглова база за болнично лечение
Вид болнични легла
Минимален брой

Максимален брой

За активно лечение

425

629

В т.ч. за реанимация и интензивно лечение
терапевтични
педиатрични

27
219
48

44
322
70

хирургични

88

129

акушеро-гинекологични

43

64

106
531

234
863

За рехабилитация, долекуване и
продължително лечение
Общо:

Източник: Национална здравна карта

През наблюдавания период не се регистрират съществени изменения в броя на
медицинските кадри. Към 2012 г. на територията на областта практикуват общо 316 лекари,
т.е. с 8 по-малко в сравнение с 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 2012 г. най-голям брой
лекари в областта има съответно в общините, в които функционират повече лечебни заведения
– в Община Разград работят 206 лекари, в Община Исперих – 51, в Община Кубрат – 50.
Фигура 13: Осигуреност с лекари на анселението в общините на Област Разград към
31.12.2012 г.

Източник: НСИ
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Общопрактикуващите лекари също са сравнително константна бройка през
наблюдавания период. Към 2012 г. те са 59 (с 4 по-малко в сравнение с 2007 г.) Най-много от
тях работят отново в Община Разград – 28. Няма община без общопрактикуващи лекари. И
през петте години от наблюдавания период, на 1 000 души се падат по около 2,4 лекари.
Към 2012 г. стоматологичните грижи в областта се осигуряват от общо 63 стоматолога
(със 7 по-малко в сравнение с 2007 г.). Към 2012 г. 41 от тях (65%) работят в Община Разград.
В Община Самуил няма стоматолог. През петте наблюдавани години на 1 000 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.
Таблица 57: Лекари и стоматолози по област и общини (Брой)
2007 г.
2010 г.
2011 г.
Област Разград
Лекари общо2
324
323
317
в т.ч. oбщопрактикуващи3
63
60
55
Стоматолози
70
63
65
Община Разград
Лекари общо2
232
213
206
в т.ч. oбщопрактикуващи3
29
28
28
Стоматолози
46
40
41
Община Исперих
Лекари общо2
40
53
53
в т.ч. oбщопрактикуващи3
10
10
9
Стоматолози
9
11
12
Община Кубрат
Лекари общо2
39
46
50
в т.ч. oбщопрактикуващи3
11
11
10
Стоматолози
8
7
7
Община Завет
Лекари общо2
4
2
2
в т.ч. oбщопрактикуващи3
4
2
2
Стоматолози
1
1
1
Община Лозница
Лекари общо2
4
5
2
в т.ч. oбщопрактикуващи3
4
5
2
Стоматолози
3
3
2
Община Самуил
Лекари общо2
3
2
2
в т.ч. oбщопрактикуващи3
3
2
2
Стоматолози
2
Община Цар Калоян
Лекари общо2
2
2
2
в т.ч. oбщопрактикуващи3
2
2
2
Стоматолози
1
1
2

2012 г.
316
59
63
206
28
41
51
10
12
50
12
7
3
3
3
3
2
1
1
2
2
1
Източник: НСИ
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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 623 – през 2012. Към
2012 г., 450 души (или 71%) от този персонал е зает в Община Разград, 77 – в Община Исперих,
66 – в Община Кубрат. Това са именно трите общини на територията, на която функционира
МБАЛ. В останалите общини медицинските специалисти по здравни грижи са както следва: 8
– Община Завет, 8 – Община Лозница, 7 – Община Самуил, 7 – Община Цар Калоян.
През 2011/2012 г. на територията на областта 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. Наймного 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.
Таблица 58: Детски ясли по Област и общини (Брой)

Детски ясли

през учебната
2007/2008 г.

брой детски ясли
места

8
399

деца

342

брой детски ясли
места
деца

4
184
157

брой детски ясли
места
деца

1
54
37

брой детски ясли
места
деца

1
126
113

брой детски ясли
места
деца

1
18
18

брой детски ясли
места
деца

1
17
17

Област Разград
през учебната през учебната
2008/2009 г.
2009/2010 г.
8
399
314
Община Разград
4
184
141
Община Исперих
1
54
31
Община Кубрат
1
126
112
Община Завет
1
18
13
Община Цар Калоян
1
17
17

през учебната
2010/2011 г.

през учебната
2011/2012 г.

8
362

8
376

9
379

332

360

336

4
176
168

4
176
167

5
196
179

7
36
18

1
48
46

1
64
44

1
115
115

1
117
117

1
84
84

1
18
14

1
18
13

1
18
12

1
17
17

1
1
17
17
17
17
Източник: НСИ
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3.3.4.1.2. Обществена оценка за качеството на здравните услуги
Мнението на респондентите от представителното изследване на домакинствата по
проект „Мисия Благоденствие” 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). 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 почесто – 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.
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.
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.
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 изследването 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. Найкритични към достъпа си до здравна помощ са жителите на Община Разград и Община Самуил.
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3.3.4.2. Социални услуги
Сферата на социалните услуги е пример за приложено добро стратегическо планиране и
тясно сътрудничество и добра комуникация между институциите и всички заинтересовани
страни. Причината за това са разработените през 2011 г. Областна и общински стратегии за
развитие на социалните услуги с прилагане на иновативен модел на стратегическо планиране
с участието на всички заинтересовани страни и създадените координационен съвет и Звено за
мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия.
Благодарение на Стратегията развитието на социалните услуги в областта е много
интензивно. От планираните дейности в Областната стратегия за 2011 г. са изпълнени 70% (7
новоразкрити социални услуги и 2 услуги с повишен капацитет), което показва много добра
аналитична и прогнозна дейност на областния оперативен екип и заинтересованите страни,
участници в изготвянето на стратегията. За 2012 г. са изпълнени 20% от целите – 2
новоразкрити социални услуги и 2 услуги с повишен капацитет.
В периода 2011 – 2103 г. в Област Разград са разкрити следните нови социални услуги
– 2 Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца в гр. Исперих, 2 ЦНСТ за възрастни
хора с физически увреждания в гр. Цар Калоян, ЦНСТ за възрастни хора с физически
увреждания в с. Хърсово, Община Самуил, ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в с.
Пчелина, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Богомилци, Община Самуил,
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Просторно, Община Разград, Дневен
център за възрастни хора с увреждания, гр. Разград, Център за социална рехабилитация и
интеграция (ЦСРИ) в с. Владимировци, Община Самуил, ЦСРИ в гр. Лозница, ЦСРИ в гр. Цар
Калоян, Център за обществена подкрепа (ЦОП) в с. Самуил.
Увеличен е капацитетът на следните социални услуги: ЦСРИ “Емилиян” в гр.
Разград – от 35 места на 45 места, ЦОП в гр. Разград – от 25 места на 45 места, Защитено
жилище за лица с умствена изостаналост в с. Богомилци, общ. Самуил от 10 на 15 места и
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Самуил от 10 на 14 места.
В общините Разград, Кубрат и Самуил по проект за социалното включване на деца от 0
до 7 години, финансиран със заем от Световната банка се изграждат Общностни центрове за
предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги, насочени към превенция на
социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от уязвимите групи – деца с
увреждания и деца в риск. Проектът е на стойност с общ бюджет 1 780 497.20 лв.
Проект „Детство за всички” е част от Операция „Да не изоставяме нито едно дете”,
финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и има за цел да
реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в
специализирани институции.
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В

тази

връзка,

по

схемата

за

безвъзмездно

финансиране

„Подкрепа

за

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” към ОП
„Регионално развитие”, в Община Разград се изграждат два Центъра за настаняване от семеен
тип с капацитет по 12+2 места и едно Защитено жилище с капацитет 8 места. В Община
Исперих по Програмата за развитие на селските райони се осигурява целево финансиране за
изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет 12+2
места и 1 Дневен център за деца с увреждания с капацитет 48 места.
Процесът на деинституционализация в Област Разград се осъществява според
планираните на национално ниво срокове чрез намаляване капацитета на ДДЛРГ, гр. Исперих,
на ДМСГД, гр. Разград, на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ), с. Самуил
и закриването на ДВХФУ, с. Хърсово, Община Самуил и на Домът за деца, лишени от
родителска грижа в с. Осенец, Община Разград.
Проект „И аз имам семейство“ се реализира в изпълнение на Национална стратегия
„Визия за деинституционализация на децата в Република България“, с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Конкретен бенефициент е Агенция
за социално подпомагане, в партньорство с общините Разград, Исперих и Самуил, към които са
сформирани екипи по приемна грижа.
Общата цел на Проект „И аз имам семейство“ е да се подкрепи процеса на
деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел на развитие на
заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск
от изоставяне.
Развитието на приемната грижа в Област Разград е с много добри темпове: до 2005 г. –
2 приемни семейства , към настоящия момент вписаните приемни семейства са 67.
За подпомагане на хората с увреждания, на територията на област Разград
функционират Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” и схема „Алтернативи”
по ОП „РЧР“.
Най-разпространената и популярна социална услуга в общността е домашният
социален патронаж.
Услугата Обществена трапезария се финансира от Фонд „Социална закрила” към
МТСП и се изпълнява предимно от домашните социални патронажи, от НПО и общини. Тази
услуга се предоставя и в седемте общини на област Разград.
Най-активните общини в разкриването на социални услуги са Разград, Самуил и
Исперих. С разкриването на ЦНСТ в Цар Калоян, и Община Цар Калоян се появи на картата на
социалните услуги в областта. Единствената община без социални услуги, освен домашния
социален патронаж, остава Община Завет.
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Услуги в общността за деца са развити най-вече в общините Разград и Исперих, а услуги
за възрастни хора в общините Разград, Кубрат и Самуил.
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 областта 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.
Пример за добра практика в сферата на социалните услуги в областта е делегирането на
управлението на социални услуги от общински администрации. Общинска администрация
Разград делегира управление на Център за обществена подкрепа

на СНЦ „Жанета”, гр.

Разград. През 2013 г. СНЦ „ЖАНЕТА“ започва работа по проект, финансиран от
Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Тематичен
фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” на стойност
83 206.00 лева, за създаването на Регионален ресурсен център, който да оказва професионална
подкрепа на екипите, предоставящи социални услуги за деца и семейства в Област Разград.
Активни неправителствени организации в социалната сфера в облстта са и ЦНС “Център на
НПО” и Женска независима ромска организация „Кармен”, гр. Разград.
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.
Същевременно са налице и редица проблеми в социалната сфера в областта, и към
тяхното преодоляване трябва да се насочат усилията:
•

Неравномерно териториално разпределение на социалните услуги;

•

Липса на услуга от резидентен тип “Кризисен център” и “Център за временно
настаняване;

•

Липса на социални услуги за хора с психични разстройства;

•

Липса на достатъчно квалифицирани специалисти за някои от социалните услуги.
Необходимо е да се предприемат действия за актуализиране на стратегията във

връзка с променени показатели и оценки на потребностите на групите в риск; при планирането
и действията за реализиране на нови дейности, да се следва държавната политика като се
отчита икономическата ситуация на страната и региона, потребностите на местното население
и ресурса за изпълнение.
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Таблица 59: Социални услуги на територията на Област Разград по общини.
Община
1. Община
Разград

Социална услуга
Център за социална рехабилитация и
интеграция „Емилиян”, гр. Разград

45

Център за обществена подкрепа, гр.
Разград

Деца от 0 до 18 г. и техните
семейства в риск; кандидати за
или вече одобрени приемни
семейства; кандидати за или вече
одобрени осиновители

45

Дневен център за възрастни хора с
увреждания, гр. Разград

Възрастни хора с увреждания

25

Център за настаняване от семеен тип за
деца 2, гр. Разград

Защитено жилище, с. Просторно
Дом за възрастни хора с деменция, гр.
Разград
Дом за деца с умствена изостаналост, с.
Просторно
Дом за стари хора, гр. Разград
Домашен социален патронаж, гр. Разград
Консултативен център по проблемите на
домашното насилие

Деца от 3 до 10 г., лишени от
родителска грижа, с изчерпани
други възможности за
настаняване
Деца от 11 до 18 г., лишени от
родителска грижа, с изчерпани
други възможности за
настаняване
Пълнолетни жени и мъже с лека
и средна степен на умствена
изостаналост

10

10

6

Възрастни хора с деменция

60

Деца с умственна изостаналост

40

Лица в пенсионна възраст
Самотно живеещи лица в
пенсионна възраст, лица с
увреждания
Жертви на насилие и техните
семейства; извършители на
насилие

80
455

-

Център за обществена подкрепа към
Комплекс за социални услуги (КСУ), гр.
Исперих

Деца в риск от 0 до 18 г. и
техните семейства

20

Преходно жилище към КСУ, гр. Исперих

Деца, младежи и девойки на
възраст от 16 до 20 г.

10

Деца на възраст от 3 до 10 г.

12

Деца на възраст от 11 до 18 г.

12

Център за настаняване от семеен тип за
деца 1 към КСУ, гр. Исперих
Център за настаняване от семеен тип за
деца 2 към КСУ, гр. Исперих
Дом за деца, лишени от родителска
грижа, гр. Исперих
Домашен социален патронаж, гр.
Исперих
3. Община
Кубрат

Капацитет

Деца и младежи с увреждания

Център за настаняване от семеен тип за
деца 1, гр. Разград

2. Община
Исперих

Целева група

Дневен център за възрастни с
увреждания, гр. Кубрат
Дом за стари хора, с. Тертер
Домашен социален патронаж, гр. Кубрат

Деца, лишени от родителска
грижа, на възраст от 7 до 18/20г.
Лица с увреждания; самотно
живеещи лица в пенсионна
възраст

45
170

Възрастни хора с увреждания

30

Лица в пенсионна възраст
Самотно живеещи лица в
пенсионна възраст; лица с
увреждания

60
350
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4. Община
Лозница

Център за социална рехабилитация и
интеграция, гр. Лозница
Дом за възрастни хора с физически
увреждания, с. Ловско
Домашен социален патронаж, гр.
Лозница

5. Община
Самуил

Център за обществена подкрепа, с.
Самуил
Център за социална рехабилитация и
интеграция, с. Владимировци
Защитено жилище, с. Богомилци

Защитено жилище, с. Самуил
Защитено жилище, с. Кривица

6. Община
Цар
Калоян

Център за настаняване от семеен тип за
хора с физически увреждания, с.
Хърсово
Център за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с умствена изостаналост,
с. Пчелина
Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост, с. Самуил
Център за социална рехабилитация и
интеграция, гр. Цар Калоян

Възрастни хора с физически
увреждания
Самотно живеещи лица в
пенсионна възраст, лица с
увреждания
Деца и семейства в риск;
приемни семейства; бременни
жени, за които има риск да
изоставят децата си
Деца и лица с множество
увреждания; Деца със СОП
Пълнолетни жени и мъже с лека
и средна степен на умствена
изостаналост
Пълнолетни жени и мъже с лека
и средна степен на умствена
изостаналост
Пълнолетни жени и мъже с
интелектуални затруднения
Възрастни хора с физически
увреждания

30
35
44

20

30
15

14
8
15

Възрастни хора с умствена
изостаналост

15

Лица с умствена изостаналост

86
20

Център за настаняване от семеен тип за
хора с физически увреждания, гр. Цар
Калоян

Възрастни хора с физически
увреждания

10

Център за настаняване от семеен тип за
хора с физически увреждания, гр. Цар
Калоян

Възрастни хора с физически
увреждания

10

Домашен социален патронаж, гр. Цар
Калоян
7. Община
Завет

Възрастни хора с увреждания

Домашен социален патронаж, гр. Завет

Самотно живеещи лица в
пенсионна възраст, лица с
80
увреждания
Самотно живеещи лица в
пенсионна възраст, лица с
120
увреждания
Източник: РД „СП” Разград

98

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

3.3.5. Култура
Средища на културно развитие и духовно обогатяване на населението на Област Разград
са музеите, театрите, читалищата, библиотеките, галериите, храмовете на различните
вероизповедания. Обликът на културния живот в Област Разград се определя от богатите
културни традиции, наличието на професионални формации за сценични изкуства, народни
читалища и организирана в тях богата художествено-творческа самодейност.
3.3.5.1. Музеи
Регионалният исторически музей в Разград е един от най-старите научни и културнопросветни институти в града и страната. Основан е през 1887 г. от известния учен академик
Анание Явашев /роден в Разград/. Днес музеят притежава 53 000 движими паметници
културата от най-ранно засвидетелстваната епоха в Лудогорието – късния палеолит – до края
на Второто българско царство, които се експонират в постоянни и временни експозиции. В
парковата част на музея са експонирани около 70 епиграфски паметника. Музеят се грижи за
следните обекти:
Археологически резерват – античен комплекс „Абритус” в Разград с площ 1 000 дка
– паметник на културата с национално значение и богата музейна експозиция;
Къща-музей „Димитър Ненов" в Разград, на името на известния български пианист и
музикален педагог;
Къща-музей „Станка и Никола Икономови”, носеща имената на известни
възрожденски дейци родени в Разград;
Етнографския музей в Разград – експозиция на традиционния бит и култура на
етнографската група „капанци”;
Историческият музей в Исперих се грижи за уникалния Историко-археологически
резерват „Сборяново”, включващ Свещарската царска гробница, Демир

баба теке,

Гетската столица Хелис (Тракийски укрепен град), Светилището Камен рид, Тракийски
укрепен град и ранно-средновековните селища Бювен касаба и Петрова нива, както и за
Етнографска къща и Художествена галерия в гр. Исперих, етнографска сбирка в с. Свещари и
Вятърна мелница в с. Белинци. Музеят притежава 30 000 музейни единици.
Исторически музеи има в Кубрат и с. Хърсово, Община Самуил.
Интерес за посетителите представляват етнографските музеи и комплекси в с. Побит
Камък, общ. Разград, Къщата-музей „Илия Йовчев” в Лозница със стари битови експонати и
действащ Музеен комплекс в с. Сейдол с етнографски, нумизматични и археологически
експонати.
В музеите в Област Разград през 2011 г. работят общо 56 души, което бележи покачване
на персонала с 51% в сравнение със заетите през 2007 г. (37 души).
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Художествената галерия „Проф. Илия Петров” – Разград притежава колекция от 2
072 произведения на изкуството – живопис, графика, скулптура, икони и карикатури, предимно
на известни български художници от началото и средата на ХХ в.
По отношение на посещенията в музеите, се наблюдава нарастване. Това се дължи до
известна степен на приходящите в областта гости.
Таблица 60: Културни институции и брой посещения в Област Разград 2009 – 2012 г.
2009 г.
Културни
институции

2010 г.

Брой
Брой посещения/
читатели

Брой
Брой посещения/
читатели

2011 г.

2012 г.

Брой
Брой посещения/
читатели

Брой
Брой посещения/
читатели

Театри

2

27 305

2

36 870

1

18 510

1

24 123

Музеи

3

28 923

3

29 122

3

35 018

3

34 906

n.a.

98

n.a.

1 911

1

Читалища
Библиотеки

n.a.
1

1 837

n.a.
1

2 000

1

Източник: НСИ

3.3.5.2. Театри
В Област Разград функционира един театър – Драматичен театър „Антон
Страшимиров”, Разград, който осъществява собствена театрална продукция с професионални
артистични стандарти и периодично обновяван афиш.
Посещенията в театъра силно намаляват през 2011 г., спрямо 2010 г., но през 2012 г.
позициите се възстановяват.
3.3.5.3. Библиотеки
От библиотеките с най-голямо значение е Регионалната библиотека „Проф. Боян
Пенев", Разград. Помещава се в самостоятелна, специално построена за целта сграда.
Щатният персонал на Библиотеката е 25 души, от които 17 – библиотечни специалисти с висше
образование. Разполага с фонд от 300 000 тома библиотечни единици (книги, периодика,
документални материали, нови носители на информация). Средно годишно се заемат около 180
000 библиотечни единици, ползвани от 8 000 читатели.
По брой театри, библиотеки и музеи на 100 000 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%., като това се дължи на гостите на Област Разград.
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3.3.5.4. Читалища
В Област Разград съществува добре изградена и равномерно разпределена мрежа от 104
читалища, регистрирани в Министерство на културата. Разпределението им по общини и
населени места към 2010 г. е показана в табл. 61.
Таблица 61: Брой читалища в Област Разград
Общини

Територия
кв.км

Населени места
брой

Градове

Села

Читалища
брой

Разград

598

22

1

21

24

Исперих

402

24

1

23

24

Кубрат

471

17

1

16

17

Завет

274

7

1

6

7

Лозница

410

16

1

15

16

Самуил
Цар Калоян

250
233

14
3

1

14
2

14
3

2 639

103

6

97

105

Област Разград

Източник: РЕКИЦ Разград

Значението на читалищата е голямо и те са единствената материална база в населените
места, където могат да се провеждат не само концертни изяви, но и различни събирания на
местната общност. Читалищата са естествен притегателен център, средища за общуване и
социални контакти на жителите, най-вече в селата и по-малките градове в областта.
Библиотечната дейност е добре развита в по-голяма част от читалищата в областа. Те са
единствените обществени сгради в селата и малките градове, в които се извършват културни
мероприятия и са запазили културно-просветната си значимост. В тях творят различни
самодейни състави – танцови и музикални ансамбли, групи за автентичен фолклор, певчески
групи, школи по класически и модерни танци, по изобразителни и приложни изкуства и за
изучаване на чужди езици.
3.3.5.5. Религиозни храмове
Религиозни храмове на различните вероизповедания има в почти всички населени места
в областта.
Табица 62: Брой религиозни храмове в Област Разград
Видове храмове
Мюсюлмански храмове
Православни
Протестански
Общо

Брой
97
50
1
148
Източник:
101

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

Между 2007 и 2011 г. на територията на Община Исперих е построен православен храм
в с. Конево – чрез спонсорство, на стойност 380 000 лв. Архиерейското наместничество на
Разградска духовна околия води активна политика за реализиране на проекти по мярка 321 на
Програма за развитие на селските райони за реставрация на църковни храмове на територията
на Област Разград. Към октомври 2013 г. със средства по мярка 321 са реставрирани
църковните храмове в селата Малък Поровец и Свещари в Община Исперих и са подписани
договори за финансиране на реставрацията на храмовете в с. Вазово, Община Исперих, с.
Голям Извор, с. Желязковец и с. Хърсово, Община Самуил и гр. Цар Калоян на обща стойност
на д 2 млн. лева. През периода 2007 – 2011 г. в Община Завет са извършени ремонти на 3
религиозни храма – на църковни храмове с. Брестовене и в с. Острово и на джамия в с. Прелез.
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
5 000 лв.
3.3.5.6. Ансамбли и оркестри
Културният живот в областта се допълва и обогатява от дейността на няколко
професионални формации в областния център – Симфоничен оркестър, Капански ансамбъл
Разград, Танцов ансамбъл „Абритус” към НЧ „Бузлуджа 2010”, Ансамбъл Разград и
Детска танцова студия към НЧ „Напредък 1901”, ДМШ „Илия Бърнев”, Балетна школа и
Хор „Железни струни” към НЧ „Развитие 1869” и др.
3.3.5.7. Фестивали и културни събития
Община Разград: Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и
художествените занаяти; Международен конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов”;
Национален детски танцов фестивал „Децата на България танцуват”; „Звезден път” –
национален детски конкурс за забавна песен и танц; Хоров фестивал с международно участие
„Гласовете на Кибела”; „Есенни бардове” – фестивал на поетите с китара; Рок фиеста;
Национален конкурс за поезия „Станка Николица Спасо-Еленина”; Национален младежки
симпозиум по скулптура „Международен пленер по живопис”; Международна карикатурна
изложба; „Бели нощи на Разградските музеи”.
Община Кубрат: Международен фолклорен фестивал „Божурите”; Национален
конкурс за забавна песен на млади таланти „Медени гласчета”.
Община Исперих: Дни на културно-историческото наследство и Панаир на царевицата,
Илинденски събор в ИАР „Сборяново”, Традиционен събор за турския фолклор в местността
„Демир Баба текке”.
Община Лозница: Събор-надпяване в местността „Тюлбето”.
Община Завет: Международен фолклорен фестивал.
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Проблеми пред културните институции: амортизиран сграден фонд и материалнотехническа база, с изключение на модерния Общински културен център в Разград,
недостатъчна реклама и маркетинг, липса на обвързаност на културните дейности с крайните
резултати, недостатъчна и неефективна форма на финансиране, прекалена обвързаност с
бюджета и недостатъчни умения за разработване на проекти.
Наличието на голям брой културни институции, обособен сграден фонд, кадри с висок
професионален опит и образование, гарантирано финансиране от държавния и общински
бюджет, добри традиции и успешни практики в организирането на културни прояви е
предпоставка за развитието на културния туризъм в областта и за запазване и обогатяване на
културните традиции.
3.3.5.8. 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).
3.3.6. 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 община.
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.
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.
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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).
3.3.6.1. Спорт
В Община Разград функционират 17 спортни клуба. Водещи сред тях са: по футбол,
борба (традиционен спорт за областта), колоездене, стрелба с лък, баскетбол, ,лека атлетика,
шахмат и ориентиране. Все по-голям интерес сред подрастващите предизвикват спортове като
тенис, тенис на маса, карате, културизъм, бадмингтон, бокс и таекуондо.
В областта е изградена добра спортно-материална база, позволяваща развитието на 20
вида спорт. Наличните спортни обекти включват 1 стадион, 1 колодрум с олимпийски размери,
4 затревени игрища, 5 зали за колективни игри, 2 зали за индивидуални спортове, 8 тенис
корта, 6 басейна, 1 хиподрум, комплекс за стрелба с лък, открита лекоатлетическа писта,
спортно-медицински център, оборудван и разполагащ с квалифицирани специалисти.
Благодарение на добрата материална база и на клубните спортни ръководства ежегодно
в Разград се организират турнири и състезания по колоездене, футбол, волейбол, борба,
баскетбол, стрелба с лък и ориентиране. Всяка година градът е етапен домакин на
Международната колоездачна обиколка на България. Провежда се и турнир по борба с
международно участие и турнири по шахмат. Ежегодно се провеждат и две масови прояви с
международен характер – Денят на предизвикателството и Денят на интензивното ходене,
които целят да приобщят повече хора от всички възрасти към системни занимания със спорт.
Най-големите успехи в сферата на спорта през последните години постигна ПФК
„Лудогорец 1945”, гр. Разград – Шампион на България през 2012 и 2013 г., Носител на Купата
на България през 2012 г. и на Суперкупата 2012 г. и участник в групите на Лига „Европа” през
2013 г.
Oфициалният стадион на „Лудогорец” „Лудогорец Арена” e реконструиран през лятото
на 2011 г. и отговаря на всички критерии за приемане на мачове от елитната футболна група на
България. Плановете на инвеститорите да се инвестират още 20 млн. лв., за да отговаря на
стандартите на УЕФА за клас 4. Изградена е и модерна тренировъчна база „Гнездо на орлите”
с два типа терени – с естествена и с изкуствена настилка и модерен възстановителен и
рехабилитационен център. В Детско-юношеската школа на „Лудогорец” тренират таланти от
цялата страна.
В Община Исперих функционират следните спортни клубове: Клуб по борба и сумо
„Хан Аспарух”, Спортен клуб по вдигане на тежести „Исперих”, излъчил трикратен
европейски шампион, клубове по волейбол, баскетбол, културизъм, фитнес и силов трибой.
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Спортната инфраструктура включва стадион, плувен басейн, спортна зала и футболни
игрища в селата. Извършена е реконструкция на спортната зала на ОУ „Христо Ботев” по
проект на общината и финансирана от Социалния инвестиционен фонд.
На територията на Община Кубрат развиват дейност футболен клуб, хандбален клуб,
клубове по борба в селата Севар, Бисерци и Мъдрево, шахматен клуб, клуб за фитнес,
културизъм и силов трибой. Наличните спортни обекти включват: градски стадион, спортна
площадка по хандбал, спортни площадки и физкултурни салони в училищата.
Спортната инфраструктура в Община Лозница включва градски стадион, 4 спортни
зали и игрища във всички селища. В общината функционира спортен клуб по борба „Кубадън”
с детска школа, със спечелени медали на републикански първенства. Дейност развиват и
няколко футболни клубове в селата.
В Община Завет има градски стадион, четири селски стадиона и две спортни зали. В
общината действат няколко футболни клубове и клуб по борба в с. Острово.
В Община Цар Калоян функционира един футболен клуб и два клуба по борба. В
общината има четири спортни терена и футболно игрище. Клубовете по борба в гр. Цар Калоян
и в с. Езерче разполагат със собствена материална база от спортни зали, в които се води
целогодишна подготовка.
На територията на Община Самуил наличните спортни обекти са селските игрища. В с.
Самуил функционират клуб по борба и футболни клубове в с. Самуил и с. Владимировци.
В Област Разград развиват дейност няколко туристически дружества: Туристическо
дружество „Буйна гора” гр. Разград и Туристическо дружество „Димитровец”, гр. Исперих.
Други организации: Федерация за физкултура и спорт, УСШ „Руси Бухтев”, СК „Спорт
в училище” гр. Разград. Те организират разнообразни спортни и туристически прояви.
Спортните клубове от Област Разград са в голяма степен на самофинансиране и
субсидии от общините и бизнеса. Средствата, които им се полагат, са оскъдни и се получават
неритмично. По-голямата част от дейността, свързана с осигуряване на финансирането им, се
реализира от ръководствата на спортните клубове и треньорите. Издръжката на най-добрите
състезатели е недостатъчна, поради което някои от тях предпочитат други клубове и градове
или се отказват рано от спорта.
Недостатъчни са средствата за поддържане и основен ремонт на повечето от
съществуващите спортни бази и за закупуване на спортни съоръжения и екипировки,
включително за финансиране на спортни изяви.
Слабо се развива масовият спорт и организираните спортни мероприятия в училищата.
Необходимо е ангажирането на все повече деца в различни спортни мероприятия и групи.
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Голяма част от наличните училищни физкултурни салони не отговарят на съвременните
изисквания за тяхното пълноценно функциониране. В много селища няма изградени
физкултурни салони, което налага часовете по физическо възпитание да се провеждат в класни
стаи, пригодени за игри на децата. Спортните съоръжения са недостатъчни и морално
остарели, но общините полагат грижи за поддържането им.
Основните проблеми на футболните клубове в областта са финансови. Наличните
средства покриват само разходите за съдии и превоз на футболистите. Игрищата, особено в
селата, са в лошо състояние и трудно се стопанисват и поддържат. Недостатъчна е спортната
база за масово ползване от хора с увреждания. Слабо е развит масовият туризъм сред
младежите. Въпреки всички проблеми, клубовете в Област Разград показват добри резултати
през изминалите години.
3.3.6.2. Отдих
На територията на областта съществуват няколко зони за отдих. С особено значение е
зоната за туризъм и отдих „Пчелина”, разположена на 7 км от гр. Разград. Изключително
живописната местност е с полупланински релеф и великолепни природни дадености:
благоприятен климат, богато биоразнообразие, малка река, два язовира, наличие на културно
исторически паметници, хотелски комплекси и ресторанти. Местността предлага условия за
различни видове спорт, природосъобразен отдих, риболов и туризъм. Изградена е велопътека
от Разград до местността. В местността „Пчелина” функционират комлексите „Кованлъка”,
„Тифани” и почивната база на Община Разград. В близост до Разград е и Спа-комплекс
„Островче”.
Зони за отдих са местността „Ахинора” в ИАР „Сборяново” в Община Исперих,
комплекс „Колибите” в Община Кубрат. Специфични обекти за развлечение са язовирите като
предпочитани места за риболов и отдих. Най-посещаваните са язовирите „Бели Лом” и „Цар
Калоян”. Като места за краткотраен отдих и забавления на децата в големите населените места
се използват градските паркове и градини.
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3.4 Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност
3.4.1. Транспортна инфраструктура
3.4.1.1. Републикански и общински пътища
Област Разград е важен международен и републикански транспортен кръстопът,
свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. На територията на Област Разград
републиканската пътна мрежа се управлява от „Областно пътно управление”, гр. Разград,
което е специализирано звено към Агенция „Пътна инфраструктура”, а управлението на
общинските пътища се осъществява съответно от кметовете на общини в областта.
През Област Разград не преминават магистрали. От особено важно значение за
областта, както и за цяла Северна България е изграждането на автомагистрала “Хемус” през
програмния период 2014 – 2020 г. Относителния дял на първокласните пътища спрямо
Републиканска пътна мрежа на територията на областта е 11,07% – път I-2 „Русе – Разград –
Шумен” чийто участък от км 37+300 до км 93+500 е на територията на областта. Делът на
пътищата втори клас е 32,02% – път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово” от км
31+761 до км 94+200, път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан” от км 9+800 до км
89+000 и път II-51 „Дралфа – Чудомир – Лозница” от км 75+000 до км 99+466. Пътищата
трети клас представляват 56,92% от пътната мрежа на областта.
Таблица 63: Републиканска пътна мрежа към 2012 г.
България
Район
Област

Общо

Автомаг
истрали

Първокл Второкл
асни
асни

километри
България
СЦР
Разград

19 602
2 964
506

541
0
0

2 975
462
56

4 035
635
162

Третокл
асни

Автомаг
истрали

Първокл Второкл
асни
асни

Трето
класн
и
относителен дял от общата дължина %
12 051
2,76
15,18
20,58 61,48
1 867
0
15,59
21,42 62,99
288
0
11,07
32,02 56,92
Източник: НСИ

Път І-2 „Русе – Разград – Шумен – Варна”, преминаващ през територията на Област
Разград, е основно направление от републиканската пътна мрежа за областта. Чрез връзката
си с магистрала „Хемус” той свързва част от Североизточен район, включително гр. Варна с
Дунав мост и пристанището в гр. Русе. Пътят се характеризира с голяма интензивност на
движението, особено през летния сезон, когато по същия преминава основния поток от
румънски туристи към Черноморието. В участъка от гр. Разград до гр. Русе пътят поема и
част от товарния поток между Република Турция (при ГКПП Лесово) и Румъния при гр. Русе,
което прави направлението още по-натоварено. През 2013 г. е пътят е разширен с изграждане
на трета лента с цел пошишаване пропускателната му способност и осигуряване на адекватни
условия за все по-нарастващия трафик на автомобили.
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В проекта на Стратегията на ЕС за Дунавския регион се предвижда гл. път I-2 „ Русе –
Варна” в отсечката от гр. Русе до магистрала „Хемус” да се реконструира в четирилентов.
Път ІІ-23 „Русе – Кубрат – Завет – Исперих – Дулово” пресича Разградска област в
посока „запад – изток”, като свързва областите Русе, Разград и Силистра. Той осигурява найпрекия и едновременно с това най-удобен достъп на цялата северна част на Област Разград и
в частност общините Кубрат, Завет и Исперих с гр. Русе и Дунав мост. Участъкът от гр.
Исперих до гр. Дулово представлява единствената връзка на всички пътнико и товаро-потоци
на Област Разград с гр. Силистра, съответно с ферибота, осъществяващ връзка с Румъния,
което го прави от особено значение за двете области.
Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан” пресича територията на
Област Разград в посока „север – юг”. Освен че свързва областните центрове Търговище и
Разград, пътят е от особена важност, тъй като по същия се осъществява движението на
товарни и леки автомобили от Република Турция (през ГКПП Лесово) за Румъния. Краят му е
при път II-21 „Русе – Силистра”, по който се осъществява връзката с река Дунав при гр. Русе
и гр. Силистра. В град Разград част от транспортните потоци се разделят по път I-2 „Русе –
Разград” за Дунав мост и пристанище Русе и по път III-205 „Разград – Исперих”, в посока
ферибот Силистра – Кълъраш и пристанище Силистра. По това направление се осъществява
внос-износ на инертни материали, суровини, земеделска продукция и стоки от крупни
икономически субекти като „Амилум България” ЕАД с дейност преработка на царевица,
„Шишеджам България” ЕООД, гр. Търговище произвеждащо стъкло и стъклени изделия,
„Каолин” АД специализирано в добив на материали за производството на керамика и стъкло.
През 2011 г. е направена рехабилитация на второкласния път 11-49 “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 №В0161Р0001/2.1-01/2007/001-014. Във
връзка с повишения брой пътно – транспортни произшествия в зоната на кръстовището на път
II-49 „Търговище – Разград” с път II-51 „Дралфа – Лозница – І-2” през 2011 г. по Проект за
Рехабилитация на пътната инфраструктура - Лот 3, заем № 4865-BUL, съфинансиран от IBRD
(Световна банка), е извършена реконструкция на кръстовището чрез въвеждане на кръгово
движение.
Път ІІ-51 "Дралфа – Лозница – І-2", от км 75+000 до км 99+500, преминава през
територията на Област Разград. Половината от дължината му е в добро състояние, а другата
половина в лошо, поради което е необходима рехабилитация.
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Като цяло пътищата „трети клас” са в най-незадоволително състояние – 45% от
настилките са в лошо състояние. Поради по-ниската им степен на значимост в сравнение с
първокласната и второкласната пътна мрежа, средствата, отделяни за ремонт на третокласни
пътища, са по-малко. В най-добро състояние са III-205 „І-2 – Разград – Исперих – Стефан
Караджа”, ІІІ-2305 „ІІ-23 /Исперих/ – Яким Груево – Конево – Зебил” и път II-204 „І-2 –
Разград – Благоево – Ломци”. В относително добро състояние е и път III-7002 „Ясенково –
Голяма Вода – Хърсово – Голям Извор – ІІІ-205”, с изключение на участъка от км 22+961 до км
25+555, който е с едно платно за движение и трошенокаменна настилка.
3.4.1.2. Новоизградени, рехабилитирани и реконструирани пътища в км
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%.
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 Ш-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 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. Също по ОПРР 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.
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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”.
По инициатива на Областна администрация Разград и „Областно пътно управление” гр.
Разград са предложени за включване в Стратегията на Европейския съюз за Дунавския
регион следните проекти:


Път I-2 „Русе – Разград – Шумен”, от км 37+300 до км 93+500;



Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан”, от км 9+800 до км 89+000;



Път ІІ-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово”, от км 31+761 до км 94+200;



Път III-205 „I-2 Разград – Ясеновец – Исперих – Стефан Караджа”, от км 0+000 до
км 54+500.

3.4.1.3. 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 КА22117(/П-49,
Разград – Киченица/ – ж.п гара Разград – Липник – Дянково/КА21113/) с дължина 0,894 км и
част от общински път КА22110(/КА22117/ жп гара Разград – жп прелез Ясеновец /Ш-205/) с
дължина 3,713 км в нов третокласен път Ш-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/.2.
3.4.1.4. Железопътна мрежа
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 и обратно, един пътнически влак Русе – Варна и обратно, два
пътнически влака по маршрут Каспичан – Русе, два пътнически влака за Самуил – Силистра и
три пътнически влака за Самуил – Русе.
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3.4.1.5. Безпосност на движението
С цел намаляване броя на пътнотранспортните произшествия в областта се изпълнява
Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Област
Разград 2011 – 2020 г. Тенденциите в броя на пътнотранспортните произшествия за периода
2012 – 2012 г. е следната:
Фигура 14: ПТП, убити и ранени в Област Разград

Източник: НСИ

3.4.2. Водоснабдяване и канализация
3.4.2.1. Водоснабдяване
На територията на Област Разград са учредени три Асоциации по „В и К”. Една е с
участие на държавата и общините Разград, Цар Калоян, Лозница и общините Попово и Опака
от Област Търговище. Втората е между държавата и Общините Исперих, Завет и Самуил.
Първата е с обхват на обособената територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, Разград,
втората – на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ООД, Исперих.
Третата Асоциация В и К, Кубрат е 100% общинска собственост и с обхват на обособената
територия на В и К „Меден кладенец” ЕООД, Кубрат.
Съгласно регламентацията на Закона за водите, Държавата представлявана от Областния
управител на Област Разград, в първата Асоциация получава 35%, а общините разпределят
останалите 65%, съобразно броя на населението, както следва: Разград – 31,28%, Попово –
19,24%, Лозница – 5,79%, Цар Калоян – 4,55% и Опака – 4,14%. Във втората Асоциация
разпределението е следното: Държавата представлявана от Областния управител на Област
Разград получава 35%, Община Исперих – 35,90%, Община Завет – 17,51% и Община Самуил –
11,59%.
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Водоснабдяването на населените места в общините Разград, Лозница и Цар Калоян се
осъществява основно от водоснабдителна система „Дунав” и от местни водоизточници.
Населението, ползващо услугата водоснабдяване на територията на трите общини е 99,6%.
Потреблението на вода е 90 л/ж.д. Водопроводната мрежа в населените места, обслужвани от
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, Разград, е напълно изградена, но амортизирана.
Основен проблем е остарялата водопроводна мрежа, което определя високия процент
загуби на вода по нея – 72%. Над 70% от мрежата е изграждана преди 1970 г. По-голямата част
от нея, особено уличните водопроводи, са от етернитови тръби, които са физически и морално
остарели.
Високият процент загуби в разпределителната мрежа и спецификата на добиване и
пренос на питейната вода определят една от най-високите цени на водата в страната.
Водоснабдяването на населените места в общините Исперих, Завет и Самуил се
осъществява от „Водоснабдяване и канализация” ООД, Исперих. Водоизточниците в
Община Исперих са общо 57 бр., в т.ч. използваеми – 34 бр. Максималният дебит на
използваните източници е 568 л/сек. Средногодишен експлоатационен дебит за 1999 г. е 213,4
л/сек. Водоснабдените населени места са 44. Няма режимно или сезонно водоподаване на
същите. Общо подадената вода в Община Исперих за 1999 г. е 1 560 000 куб.м. Степента на
задоволеност по населени места е добро, с изключение на спиране на водоподаването при често
възникващите аварии по водопроводната мрежа в цялата община. Вътрешната и външна
водопроводна мрежа в населените места е в незадоволително състояние. Съществуващата
водопроводна мрежа с обща дължина 55 095 м е изградена от неприложими вече в сферата на
водоснабдяването тръби /стоманени, чугунени и АЦ (етернитови) тръби/, поради което
загубата на питейна вода във водопроводната мрежа на града е около 57%.
Община

Завет

има

сравнително

добре

изградена

водоснабдителна

мрежа.

Водоснабдяването се извършва от собствени водоизточници. Изградени са различни видове
кладенци и каптажи, чрез които се доставя питейна вода до всички населени места. Общата
вътрешна водопроводна мрежа в населените места е 125,723 км, а външната – 53,832 км.
Основна част от водопроводната мрежа е изградена през периода 1960 – 1970 г. Проблем
са остарелите водопроводи, които често аварират. Големите разходи на електрическа енергия
при добиването и преноса на водата, както и разходите за ремонт и поддръжка на остарялата
мрежа генерират висока цена на водата. Необходимо е да се привлекат финансови средства за
включване в експлоатация на проучени и вече каптирани водоизточници, изграждане на
допълнителни регулиращи резервоари, както и за реконструкция и модернизация на
съществуващата мрежа в цялата община.
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Всички населени места на територията на Община Самуил са водоснабдени. Близо 70%
от водата се ползва от населението, другите потребители са промишлеността и услугите.
Водопроводната мрежа не е в добро експлоатационно състояние и загубите на питейна вода са
големи. Община Самуил се водоснабдява от местни водоизточници, които се намират на нейна
територия.
На територията на общината има 5 дълбоки сондажа, 9 шахтови кладенци, 13 каптажа, 11
водоема с 11 помпени станции в експлоатация. В процес на изграждане са още две – дълбок
сондаж „Желязковец” и дълбок сондаж „Кривица”. Външната водопроводна мрежа е 74,775 км.
Общата дължина на водоснабдителната мрежа е 188,595 километра като 74,775 км е външна.
Водопроводите са положени в периода 1931 – 1960 г., те са с малки диаметри и не могат да
провеждат необходимите водни количества. По-голяма част са азбестоциментови и са
амортизирани. Наложително е да се реконструират и изградят нови водопроводи с по-голям
дебит.
В и К „Меден кладенец” ЕООД, Кубрат поддържа и експлоатира 120,950 км довеждащи
водопроводи и 213,424 км вътрешна водопроводна мрежа, 3 500 метра главен канализационен
колектор, 0,5 км канализационна мрежа и 15 водоизточника. Водопроводите са от етернитови
тръби и са изградени преди 30 до 70 години, разхищават се големи количества вода и разходите
за поддържане са високи. Само от вътрешните мрежи загубите на вода са около 50-60 % .
Водоснабдяването на Община Кубрат и прилежащите села се осъществява посредством
14 дълбоки сондажа и 1 шахтов кладенец. Експлоатационните ресурси на дълбоките сондажи
са с общ дебит 288 л/сек, при проектна мощност 402 л/сек. Те са достатъчни за задоволяване
питейните нужди на населението и обществения сектор. Град Кубрат се захранва от 5
водоизточника. Водата до населените места се доставя изцяло от помпени станции, което
определя високия разход на електроенергия. Цялата водоснабдителна система, с изключение на
с. Сеслав и с. Черешово (Област Русе), е отворена и дава възможност за подаване на вода до
всички населени места при аварийни ситуации. Предстои поетапна подмяна на механичните
водомери с ултразвукови разходомери на захранващите тръби за всяко населено място.
С реализирането на мащабни проекти по ОП „Околна среда” за водните цикли на
Общините Разград, Исперих, Кубрат и Лозница се осъществяват най-големите досега
инвестиции в обновяването на водопроводната мрежа в Област Разград. В проекта на Община
Разград е включена водоснабдителна мрежа (ново строителство и рехабилитация) с
индикативна дължина 7 310 м. В Община Исперих се реконструира 16 км. водопроводна
мрежа, като след завършването на проекта загубите на питейна вода ще намалеят с 18% при
ниво в момента, заедно с административните загуби 57%. В Община Кубрат се извършва
рехабилитация на 54,926 км водопроводна мрежа.
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В Община Лозница се реконструират 17 050 м водопроводна мрежа, с което водните
загуби по водопроводната мрежа ще намалеят с 60%. В с. Ловско, Община Лозница са
изградени водопроводи и са реконструирани дренажни съоръжения, повредени от наводнения.
3.4.2.2. Канализация
Градовете Разград, Лозница, Исперих и Кубрат са със смесена канализационна система с
различна степен на изграденост. Преобладаващи са бетоновите тръби, като през последните
години се изграждат улични канализации с тръби от изкуствени материали.
Град Разград
Изградена е смесена канализационна система на 98% и ГПСОВ с механично и
биологично стъпало. Отпадъчните води от гр. Разград, в размер на около 62 226 хил.
м³/годишно, след пречистването им, се заустват в река Бели Лом.
Град Исперих
Изградена е смесена канализационна система, която не обхваща целия град.
Отпадъчните води от града се отвеждат до ГПСОВ, състояща се само от механично стъпало.
Годишното количество на заустваните отпадъчни води от град Исперих е около 350 хил. м³.
Град Кубрат
Канализационната система на града е смесена, но степента й на изграденост е около 30%
и не обхваща цялото население. Канализационни услуги и пречистване на отпадъчните води се
осигурява само за част от град Кубрат. Населението ползващо канализация е 940 жители, като
канализационната мрежа и ПСОВ /с механично стъпало/ са въведени в експлоатация през 2005
година. В експлоатация е механичното стъпало на ГПСОВ в Кубрат, която се експлоатира от В
и К „Меден кладенец” ЕООД, Кубрат. Годишното количество на пречистените отпадъчни води
е около 400 хил. м³, които се заустват в сухо дере, водоприемник II -ра категория, в поречието
на Добруджански реки.
Град Лозница
Изградена е смесена канализационна система

на 60%, като в момента продължава

изграждането на нови канализационни колектори в града. Пречиствателната станция за
отпадъчни води е с механично и биологично стъпало и постига необходимата степен на
пречистване на водите. Отпадъчните води от град Лозница, в размер на около 670 хил.
м³/годишно се заустват в Лознишко дере, водоприемник II -ра категория от поречието на р.
Камчия.
В град Завет и селата Брестовене и Острово има частично изградена канализация за
дъждовна вода. В общините Самуил, Завет и Цар Калоян няма изградени пречиствателни
станции.
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В периода 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., но с
реализирането на стартиралите проекти по ОП „Околна среда” за водните цикли в
общините Разград, Исперих, Кубрат и Лозница канализационната инфраструктура ще бъде
коренно променена. В Община Разград ще бъдат изградена нова канализационна мрежа с
индикативна дължина 4 820 м.; и ще се извърши рехабилитация на канализационна мрежа с
индикативна дължина 2 530 м. В Община Исперих се изгражда около 46 км. канализационна
мрежа, в резултат на което се гарантира 100% присъединяване на домакинствата към
канализационната мрежа. Предстои разширение на Пречиствателната станция за отпадни води
- гр. Исперих чрез изграждане на биологично стъпало за 12 436 еквивалент жители. В Община
Кубрат се изгражда 54,389 км канализационна мрежа и се извършва рехабилитация и
модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет: 11 000 е.ж..
В Община Лозница се изграждат 14 499 м канализационна мрежа и се извършва реконструкция
на Пречиствателната станция за отпадни води.
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.
Таблица 64: Структура на жилищата в зависимост от наличие на канализация
Структура на жилищата по наличие на канализация - Област Разград 2011
Свързана с попивна яма
Свързана с обществена канализация

%
53,6
35,6

Свързана със септична яма

6,0

Свързана с изгребна яма

3,3

Няма канализация

1,5
Източник: НСИ

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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3.4.3. Телекомуникации
3.4.3.1. Съобщителна мрежа
Всички селища на територията на Област Разград са телефонизирани и радиофицирани.
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 – Виваком. Стационарни телефонни постове се предлагат и
от други компании като Blizoo, М-Тел и Глобул.
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).
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, пониска от средната за страната (37 тел.п./100 д./.
Модернизирането на съобщителната мрежа е от определящо значение за развитието на
областта и през последните години. Процесът на цифровизация постепенно набира скорост и
е в напреднала фаза. През 2010 г. достига близо 89,2%. В град Разград е въведена в
експлоатация цифрова автоматична междуселищна телефонна централа (ЦАМТЦ) и е осигурен
цифров телефонен пренос до всички крайни АТЦ в общината, с което степента на
цифровизация на междуселищните връзки е 100%.
3.4.3.2. Достъп до интернет
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%). Голяма е обаче разликата в качеството на интернет услугите в градовете и повечето то
селата. 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.
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3.4.3.3. Мобилни услуги
Степента на покритие на GSM мрежа от Виваком в Област Разград е 2 385 кв. км или
96,75% от територията. М-Tел и Глобул също имат близо 100% покритие в областта.
Развитието на съвременните телекомуникации е насочено към разширяване на честотната
лента и на обхвата на предоставяните услуги, към все по-пълна конвергенция на
съществуващите

мрежи

и

услуги,

към

използването на

технологии, задоволяващи

потребностите по обем, качество и ефективно изграждане и управление на мрежите от
операторите. Основна цел е максимално използване на изградената вече телекомуникационна
инфраструктура и нейното модернизиране с оглед поетапния преход към бъдещо поколение
телекомуникационни системи.
3.4.3.4. Пощенски услуги
Пощенските услуги на територията на Област Разград се осъществяват от „Български
пощи” ЕООД, клон Разград и частните спедиторски фирми „Еконт експрес” ООД „Спиди” АД
и др. Към 2011 г. пощенските станции в областта са 87, пощенските агентства са 14 на брой,
дължината на пощенските пътища е 1 079 км.
Таблиц 65: Пощенски и куриерски услуги
Показатели
Пощенски, телеграфни и телефонни станции
към 31.12.
Агентства

Мерна единица

2010

2011

Брой

87

Брой

48

2012
87

87

61
62
Източник: НСИ

3.4.4. Енергийни мрежи
Електрозахранването на областта се осъществява от „Енерго-Про Мрежи” АД,
посредством 617 собствени и 457 общински и фирмени трафопоста. Дължината на въздушните
електропроводи 20 кУ е 1 045 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 кУ 2x25 МУА и “Вихър”
110/20 кУ 1x16 МУА са собственост на „Енерго-Про Мрежи” АД. За периода има ремонтирани
въздушни електропроводи СрН и НН, като са подменени стълбове, проводник, изолатори и
арматура.
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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 кУ, трафопостове, разпределителни мрежи и
съоръжения СрН и НН;
• Подобряване качеството на електрозахранването - рехабилитация и подмяна на
стълбове, изолатори и проводници на въздушни електропроводни линии, рехабилитация и
подмяна на кабелни линии и апаратура СрН и НН;
• Уреди за измерване и контрол на електрическата енергия от съоръжения на трети лица,
за подлежаща на изкупуване електроенергия, съгласно закона за енергетиката.
Таблица 66: Електроразпределителни дейности
Общини
Разград

Години
2007
2008
2009
2010
2011

Исперих

Години

ВЕЛ СрН
м.
10864
2810
1500
ВЕЛ СрН
м.

2007
2008
2009
2010
2011
Кубрат

Години
2007
2008
2009
2010
2011

Завет

Години

Кабели
СрН м.

2 158
2 902
2 504
Кабели
СрН м.
484

ВЕЛ СрН
м.

807
Кабели
СрН м.

1 160

486
1591

ВЕЛ СрН
м.

1568
Кабели
СрН м.

Мр.НН м.
2 533
2 053
8 024
1 899
Мр.НН м.
832
270
3 599
1 865
Мр.НН м.

1 024

Лозница

Години
2007
2008
2009

Ремонтирани
ТП бр.

2
3
2
2
7
Изград.ТП
бр.

21
18
22
Ремонтирани
ТП бр.

1
Изград.ТП
бр.

20
10
3
Ремонтирани
ТП бр.

2
1
1

20
13

79
Мр.НН м.

2007
2008
2009
2010
2011

Изград.ТП
бр.

Изград.ТП
бр.
3

Ремонтирани
ТП бр.

686

ВЕЛ СрН
м.
3 138
2 200

1186
Кабели
СрН м.
1 476
285

Мр.НН м.

1
Изград.ТП
бр.
1

8
6
1
Ремонтирани
ТП бр.

148

3
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2010

1 047

2011
Самуил
Години

3 000
ВЕЛ СрН
м.

2

1 233
Кабели
СрН м.

Мр.НН м.

1
Изград.ТП
бр.

4
Ремонтирани
ТП бр.

2007
2008
2009

55

1

9

2010

7

2011

2

Цар Калоян
Години

ВЕЛ СрН
м.

Кабели
СрН м.

Мр.НН м.

Изград.ТП
бр.

Ремонтирани
ТП бр.

2007
2008
2009

1

5

2010
2011

6
6

1 943

Източник: Източник: Енерго-Про Варна
3.4.5. Газоснабдяване
Потреблението на природния газ като енергоизточник е от особено значение за
развитието на икономиката в областта и за решаване на много проблеми, създадени от
остарелите технологии.
На територията на Област Разград газоснабдяването се осъществява от „Овергаз
Север” ЕАД. Компанията притежава лицензи за разпределение и обществено снабдяване с
природен газ за всички общини на територията на областта.
В

Община

Разград

са

газифицирани

структуроопределящите

предприятия,

разположени в промишлените зони. Изградената газоразпределителна мрежа е с дължина 55
км, като са газифицирани 1 300 битови консуматори, 60 обществени сгради и 4 промишлени
фирми. В Община Исперих е изградена 20 км газоразпределителна мрежа. Газифицирани са
235 битови консуматори и 19 фирми и учреждения. В Община Кубрат има изградена 5 км
газоразпределителна мрежа със 17 битови и 12 обществени сгради.
Таблица 67: Инвестиционни намерения на „Овергаз Север” до 2015 г.
Населено място
Разград
Исперих
Кубрат
Лозница

ГРМ планирана за изграждане за
периода 2011-2015 г.
км
8,99
4,83
5,56
11,82

Инвестиционни разходи за
периода 2011-2015 г.
хил.лв.
2 050
1 069
654
1 427
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Източник: „Овергаз Север”

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.
За периода 2011 – 2015 г. дружеството планира да привлече 3 892 потребители, в т.ч. 3
854 битови. 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.
Таблица 68: План за потребление на природен газ за периода 2011 – 2015 г. (хил.м³)
Населено място

Разград
Исперих
Кубрат
Лозница

План за нови потребители за
периода 2011-2015 г. в бр.
Стопански
Битови
15
2 355
7
1 202
6
65
5
232

План за потребление на ПГ за
периода 2011-2015 г. в хил.м³
Стопански
Битови
80 684
20 558
39 700
4 904
2 554
577
1 000
763
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, 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.
3.4.6. 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.
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.
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3.4.7. Жилищен фонд
Ситуацията с жилищните сгради и жилищата към 31.12.2012 г. е следната:
Фигура 15: Жилищни сгради и жилищата към 31.12.2012 г. в Област Разград по общини

Източник: НСИ

3.5. Екологично състояние и рискове
Опазването на околната среда и нейното възстановяване е от важно значение за
подобряване качеството на живот на населението и повишаване на инвестиционния интерес
към Област Разград.
Екологичните условия на областта се формират от взаимодействието и взаимното влияние
на определени природни и антропогенни фактори. Природните и климатични дадености на
територията са с благоприятни екологични характеристики. Основните антропогенни
фактори, които оказват влияние върху състоянието на атмосферния въздух, водите и почвите,
са промишлеността, транспорта, бита, употребата на изкуствени торове и пестициди в селското
стопанство. Област Разград се характеризира с добро качество на околната среда, което се
определя от липсата на крупни промишлени замърсители, земеделие, основаващо се на
традиционни екологосъобразни технологии и благоприятни климатични условия.
Kонтролът и мониторингът на компонентите на околната среда на територията на
Област Разград се осъществява от Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе
(РИОСВ).
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3.5.1. Характеристика на основните компоненти на околната среда
3.5.1.1. 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.
3.5.1.2. 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, “ОктоподС” ООД, с. Самуил; “Хан Аспарух” АД, гр. Исперих.
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.
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.
Таблица 69: 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

1 536

1 856

1 628

2 082

92

52

42

41

122 619
3

91 875
3

77 949
2

81 074
3

Метан
Въглероден оксид
Въглероден диоксид
Двуазотен оксид

Източник: РИОСВ, Русе

При емисиите на повечето вредни вещества не се наблюдават ясно изразени тенденции
на развитие.
122

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

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 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.
Предприятията с функциониращи инсталации за пречистване на отпадните газове към
2011 г. в Област Разград са 24 /Община Разград – 13, Община Исперих – 3, Община Кубрат – 1,
Община Завет – 1, Община Лозница – 3, Община Самуил – 2, Община Цар Калоян – 1/.
3.5.1.3. Почви
Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива
създават потенциален риск за здравето на населението. Степента на замърсяване и разрушаване
на почвите се обуславя от промишлеността, транспорта, прекомерното използване на
изкуствени торове и пестициди в земеделието, естествените процеси (ветрова ерозия, други
екзогенни фактори), експлоатацията на подземни богатства и депонирането на отпадъците.
Употребата на изкуствени торове и пестициди в земеделието и зеленчукопроизводството е в границите на нормативите и може да се обобщи, че почвите в областта не са
замърсени.
РИОСВ Русе извършва контрол по опазване почвите на територията на областите Русе,
Разград и Силистра.
В областта са определени следните пунктове за мониторинг на почвите в землищата на
селата: Раковски, Каменово, Ясеновец, Малък Поровец, Веселец и градовете Кубрат, Цар
Калоян и Лозница.
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На територията на областта залежалите растителнозащитни препарати се съхраняват в
централизирани складове, отговарящи на изискванията за съхранение на опасни отпадъци в
селата: Езерче, Владимировци, Тръбач и градовете Завет и Разград. Складовете в с. Езерче, с.
Владимировци и град Завет са приведени в съответствие с изискванията със средства от
ПУДООС към МОСВ.
3.5.1.4. Отпадни води
По-долу е представена кратка характеристика на стопанските обекти, формиращи
отпадъчни води, включени в Контролно-информационната система за качеството на
отпадъчните води, на територията, контролирана от РИОСВ Русе.
„Амилум България" АД, Разград
Предприятието е разположено на 5 км северно от град Разград и е с основен предмет на
дейност – производство на царевично нишесте и подсладители. Разполага със съвременна
пречиствателна станция за отпадъчни води, с механично и биологично стъпало и с възможност
за пречистване на водите до необходимата степен. Пречистените отпадъчни води по
самостоятелен колектор се заустват в река Бели Лом.
„Пилко" ЕООД, гр. Разград
Предприятието е с основен предмет на дейност – производство и преработка на птиче
месо. Отпадъчните води от площадката се пречистват в локална пречиствателна станция,
състояща се от механично и биологично стъпало. Водите се заустват в сухо дере –
водоприемник II-ра категория.
„Хан Аспарух" АД, гр. Исперих
Предприятието е с основен предмет на дейност – производство на керамични стенни и
подови плочки. Производствените отпадъчни води се пречистват в локални пречиствателни
съоръжения. Изградена е пречиствателна станция за битово – фекални отпадъчни води. Те се
заустват в сухо дере, водоприемник II-ра категория, от поречието на Добруджански реки.
3.5.1.5. Шумово замърсяване
Постоянното и повсеместно действие на шума създава опасност за физическото и
психическото състояние на хората. Неблагоприятният за здравето шум в градовете и край
оживени пътища, се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачните градоустройствени
решения и недостатъчната пропускателна способност на транспортната мрежа в градовете.
Налага се изводът, че най-голям дял заема шума от транспортните средства.
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За анализ на шумовото натоварване в гр. Разград са използвани данните на РЗИ,
Разград. Наблюдаваните пунктове за измерване на нивото на шума са 24, като в 17 от тях
измереното ниво на шума надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 dB (А) и е в
диапазона 63-67 dB (А). След направения анализ на състоянието на акустичната среда на гр.
Разград следва да се предвидят съответни мерки за привеждане на средата към оптималните
изисквания за добро здраве на населението, като се ограничат или забранят (в определени
часове) преминаването на тежко товарни МПС по улици на които са разположени детски ясли
и градини, училища, болници и др.
От измерените средни еквивалентни нива на уличен шум в някои пунктове са налице
по-високи стойности на ниво на шум от непосредствената близост на промишлените
предприятия. За определяне на нивото му следва да се изготви акустичен анализ за състоянието
на всеки от промишлените обекти съобразен с „Методиката за определяне на общата звукова
мощност на промишлените предприятия” с множество силни източници на шум.
Шумовите характеристики на гр. Разград показват:
1. Трайна тенденция за увеличаване на шумовото замърсяване в градските
територии и зони до нива в диапазона 63 – 67 dB (А), приет за не висок транспортен
градски шум, но все пак носещ здравен риск.
2. Проникващ шум във всички контролирани обекти (детски ясли и градини,
училища и болнични заведения) на нива над пределно допустимите.
Описаната акустична обстановка се дължи на:


увеличаващия се брой МПС;

 грешки, допускани в градоустройственото планиране, включително неефективна
транспортно комуникационна система;
 продължаващо застрояване на терени, разположени около шумни улици и
булеварди;
 липса на шумозащитни екрани;
 разполагане на жилищни и обществени сгради до локални и транспортни източници
на шум;
 нарушени хигиенно-защитни зони;
 експлоатация на шумни транспортни средства и локални съоръжения – източници
на шум;
 неотчитане на шумовите характеристики на трасетата в организацията на
движението в централната зона.
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3.5.2. Управление на отпадъците
Всички общини от Област Разград, имат утвърдени програми „Управление на
дейностите с отпадъци” (УДО). През 2008 г. са актуализирани общинските програми по
опазване на околната среда (ООС), в това число и програмите по „УДО” на общините Самуил и
Исперих.
Област Разград се обслужва от регионално депо за неопасни отпадъци (битови и
строителни), действащо от 2009 г. Депото се намира в местността “Олян бурлуг” на около 8 км
североизточно от гр. Разград и е с обща площ от 109,5 дка. Депото е изградено според
площадката на съществуващото депо за битови отпадъци. На него се приемат за обезвреждане
неопасни отпадъци, сформирани от територията на всички общини от областта. Експлоатира се
от “А.С.А. БЪЛГАРИЯ” ЕООД със сключен договор за експлоатация от 2010 г. до 2015 г.
Изградено е според

съвременните технико-експлоатационни и

санитарно-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.
Община Разград има сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда” за финансиране на проект: „Подготовка на проект за
управление на отпадъците на територията на регион Разград” на стойност 1 547 880 лв.
Партньори на Община Разград са останалите 6 общини от областта.
В Област Разград се реалзират редица проекти за рекултивация на закритите
сметища. В Община Кубрат се изпълнява проект за рекултивация на съществуващо депо за
отпадъци /32 дка площ за изграждане, закриване и рекултивация/ на стойност 724 хиляди лева с
финансиране от Предприятието за управление на дейностите по околната среда към
Министерството на оклоната среда и водите. В Община Завет е реализиран проект „Закриване
и рекултивация за общинско депо за неопасни отпадъци – Община Завет”.
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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 м3. 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, 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.
3.5.3.Биоразнообразие
През наблюдавания петгодишен период от време не са отчетени дейности по запазване
на биоразнообразието на територията на Област Разград.

3.6.

Административен

капацитет,

междуинституционална

координация

и

съгласуваност на политиките
Този реаздел ще бъде представен с резултати от анкетно проучване относно достъпността
на административното обслужване в Област Разград в различните обществени сектори.
3.6.1. Съдилища, прокуратура, адвокатура
Най-сериозен е проблемът с достъпа до съдебната власт на живеещите на село. Повече от
половината от тях посочват, че публичните услуги на съда, прокуратурата и адвокатурата са
или трудно достъпни (33,5%) или направо недостъпни (24,5%).
Особено висок е делът на неудовлетворените от достъпността на правните услуги сред
ромите – 46,2% от тях са със затруднен достъп, а за 34,8% те са недостъпни. Едва ли
икономическите възможности и неравностойното социално положение са единствена причина
за това. Прави впечатление, че близо половината от анкетираните предприемачи (46%) също
считат, че тези услуги са трудно достъпни.
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3.6.2. Данъчни служби
По отношение на оценката на достъпността на публичните и административните услуги
на данъчните служби налице е интересен феномен. В еднаква степен определят като
труднодостъпни или недостъпни услугите анкетираните от селата (19,9% или 11,5%) и от
областния център (23,6% или 6,3%) на Разградска област.
Така или иначе, всеки трети от анкетираните в Разград и в селата има проблем с достъпа
до данъчните служби, докато в малките градове това е едва всеки десети (10,2%). Както може
да се очаква, сред най- недоволните са предприемачите – 47,4% от тях считат, че достъпът е
труден.
3.6.3. Администрация и местни власти
Сред анкетираните лица от Област Разград преобладава мнението, че качеството на
административното обслужване не се променя (49,4%). Само 15% е делът на тези, които считат,
че обслужването от страна на администрациите
към

административното

обслужване

влошава

качеството

си.

Най-критични

са предприемачите (29,3% посочват влошаване на

качеството), както и ромите (30,1%). В селата (18,2%) и в областния център (17,4%) делът на
тези, които считат, че качеството на административно обслужване се влошава, е два пъти поголям от този в малките градове (9,1%). Мудността и некомпетентността на администрацията се
посочва като основна причина за ниското качество главно според анкетираните предприемачи
(70,2%) и сред жителите в областния център (43,5%), както и според анкетираните на възраст
30-39 години. Най-висок е делът на тези, които твърдят, че административните служители са
корумпирани и злонамерени, сред анкетираните от областния център (12,8%) и сред ромите
(13,4%), а най-нисък – сред анкетираните в малките градове (4,2%), сред служителите (3,5).
3.6.4. Увояване на европейски фондове
По данни на ИСУУН към ноември, 2013 г. равнището на усвояването на европейските
фондове по Оперативните програми в Област Разград в сравнение с другите области от Северен
централен район е следното:
Таблица 70: Усвояване на средства по Оперативните програми по области в СЦР
Област

Общо договори

Русе

Обща
стойност в лв.
249
268 422 606

Общо
бенефициенти
158

Велико Търново

260

323 855 099

129

Силистра

103

161 436 499

48

Габрово

181

468 956 119

101

Разград

95

197 612 999

52
Източник: ИСУУН
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Проектната активност към ноември 2013 г. в общините в Област Разград по отделните
Оперативни програми е следната:
Таблица 71: Усвояване на средства по Оперативните програми по общини в Област Разград
Община/
Програма

2

1

2

–

1

–

–

Обл. адя
Разград
–

36 216 512
11
29 122 186
13

49 768 510
1
687 523
–

46 458 5 20
–
–
–

–
1
559 210
4

15 872 828
1
883 087
–

–
1
625 824
–

–
–
–
–

–
–
–
–

148 316 370
15
31 877 830
17

8 747 205
2

–
2

–
1

2 409 315
1

–
1

–
1

–
1

–
2

11 156 520
10

660 241
26

163 683
3

88 219
4

85 808
2

73 260
5

74 000
2

88 980
2

–

1 857 378
44

2 078 329
–
–
1
383 504
1

274 316
–
–
–
–
1

232 147
–
–
–
–
–

36 009
–
–
–
–
–

173 434
–
–
–
–
–

267 193
–
–
–
–
–

133 172
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
1

3 194 600
–
–
1
383 504
1

139 842
56

106 275
7

–
7

–
8

–
8

–
4

–
3

580 680
3

826 797
95

77 347 819

50 923 833

46 778 886

3 090 342

17 002 609

967 017

222 152

1 203 867

197 612 999

Разград

Околна
среда
Регионалн
о развитие
Конкурент
оспособнос
т
Администр
ативен
капацитет
Развитие
на
човешките
ресутрси
Транспорт
Техническ
а помощ
Трансгран
ично
сътруднич
ество

Общо
Брой
Общо
сума

Исперих

Кубрат

Завет

Лозница

Самуил

Цар
Калоян

Област
Разград

6

623 187

Източник: ИСУУН

По Програмата за развитие на селските райони в областта са сключени договори с
бенефициенти – общинските администрации в Област Разград за изпълнението на 28 проекта на
обща стойност 44 973 671 лв.
Таблица 72: Проекти по ПРСР на общинските администрации от „селските”
общини на територията на Област Разград за периода 2007 – 2013 г.
Община
Общо договори
Обща стойност в лв.
Исперих

8

9 057 061,00

Кубрат

5

7 869 477,00

Завет

7

11 085 083,00

Лозница

4

9 696 356,00

Самуил

2

4 517 874,00

Цар Калоян

2

2 747 820,00

28

44 973 671,00

Общо Област Разград

Източник: ДФЗ
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В Област Разград са реализирани редица проекти, финансирани по други национални и
международни програми: Програма ФАР, САПАРД, „ПИП” ЕАД, МКВП към МС, ПУДООС,
Фонд “Социално подпомагане”, Проект „Красива България”, Социално инвестиционен фонд
(СИФ), Международен фонд “Козлодуй”, Програми на МТСП, МОМН, Национална програма
“Оптимизация на училищната мрежа" на МОМН, Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 г. Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, проект
„Социално включване” със заем от Световната банка, Швейцарско-българската програма за
сътрудничество, ИНТЕРРЕГ IVC и др.
Областна и общинските администрации реализират редица проекти за повишаване на
административния си капацитет, за обучение на служителите си и за координация и
взаимодействие

между

администрацията,

бизнеса

и

неправителствения

сектор

при

реалзирането на ефективна местна и регионална политика.
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 в Община Самуил –
1.

3.7. 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.
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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.
Таблица 73: Актуализиран SWOT анализ











Природни условия и културно-историческо наследство
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
Благоприятно географско местоположение –
 Ограничени полезни изкопаеми.
сравнителна географска близост до
 Ограничени водни ресурси.
Черноморието и р. Дунав.
 Липса на последователна целенасочена и
Равнинно-хълмистият терен е подходящ за
агресивна комуникационна, и рекламна
развитие на земеделие и изграждане на
политика за популяризиране на природните
транспортна и техническа инфраструктура.
дадености и културно-историческото
Съхранена природна среда и горски масиви.
наследство.
Наличие на естествени находища на защитени
видове и запазено биологично разнообразие.
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 Влошаване на състоянието на културноисторическото наследство за развитие на
историческите обекти и заплаха от
алтернативни форми на туризъм.
постепенното разрушаване на част от тях.
Международна тенденция за оползотворяване
 Незаинтересованост на институциите и
на природното наследство за алтернативни
обществото към културно-историческото
форми на туризъм.
наследство, като предпоставка за развитието на
туризма.
Инвестиции в природоопазващи дейности.
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 добри показатели на
коефициента на възрастова зависимост в
сравнение с много други област в страната.
 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.).
 Сравнително добра гъстота на училищната
мрежа и висок брой преподаватели на 1000
ученици

 Намаляване на броя на населението в областта с
по-високи темпове от средното за страната.
Жителите в областта са намалели с близо 20%
за периода 2001-2011 г.
 Отрицателен естествен прираст.
 Отрицателен мехничен прираст – един от найвисоите в страната. Продължаваща миграция на
населението от Област Разград главно в
чужбина.
 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.
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 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 – химични
технологии, биотехнологии и технологии на
храните.
 Реализирани редица проекти за модернизиране
на образователната, здравната, социалната и
културната инфраструктура.
 Наличие на разработена Стратегия за развитие
на социалните услуги 2011 – 2015 г.
 Увеличаване на броя социални услуги,
извършвани в обичайна домашна среда и найвече, 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.
 Наличие на разработена Стратегия на Област
Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.
 Силен неправителствен сектор в областта на
интеграцията на ромите.

ВЪЗМОЖНОСТИ
 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.

 В национален мащаб Област Разград е сред
регионите с най-неблагоприятна образователна
структура по отношение на дела на лицата с
висше образование – всеки седми има такава
степен на завършено образование. За сравнение
всеки четвърти в страната е с висше
образование.
 Областта е на последно място в странта по
резултати от държавния зрелостен изпит по
български език и литература.
 Ниска степен на образованост и квалификация
на населението в селата.
 Макар и слабо да намалява през последната
година, броят на отпадащите от образователната
система ученици се запазва висок.
 Все още на много места в учебните институции
съществува необходимост от обогатяване и
модернизиране на материално-техническата
база.
 Увеличаване процента на безработица,
безработицата остава подчертано по-висока от
средната за страната и за Северен централен
район.
 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.
 Наблюдава се намаляващо удовлетворение от
стандарта на живот.
 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.
 Все повече жители на Област Разград търсят покачествено медицинско обслужване извън
областта.
 Голям дял на лицата без здравноосигурителни
вноски.
 Неравномерно разпределение на социалните
услуги в общините от областта. Несъответствия
с нуждите на местните общности.
ЗАПЛАХИ
 Продължение на негативните демографски
процеси.
 Задълбочаване на миграционните процеси.
 Застряване на населението.
 Обезлюдяване на малки населени места.
 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.
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 Повишаване на качеството на училищното
 Тенденция за намаляване на броя на учениците
професионално образование, както и на
в резултат на общите демографски процеси,
привлекателността и обвързаността му с пазара
което налага съкращаване или закриване на
на труда.
паралелки и затваряне на училища.
 Повишаване на качеството на учебно Липса на обвързаност на образователната
възпитателния процес чрез нови методи и
система с потребностите на бизнеса.
форми на обучение.
 По-бавното нарастване на доходите в сравнение
 Запазване на тенденцията за намаляване на
със страната може да доведе до продължаване
лицата извън работната сила.
на тенденцията на обезлюдяване на областта.
 Да се използват възможностите на
 Задълбочаваща се тенденция за липса на
приоритизирането от страна на държавата на
развитие на публично-частни партньорства.
включването на безработните в пазара на труда.
 Затруднен достъп до медицински и до социални
 Да се идентифицират нуждаещи се от социални
услуги.
услуги, тъй като някои социални услуги в
 Увеличаване на дела на лицата без
общността все още не работят на пълен
здравноосигурителни вноски.
капацитет.
 Продължаване на практиката обществените
сгради да се пригаждат за хора с физически
увреждания.
 Завръщане в областта на част от мигриралите в
миналото.
Икономика
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 Наличие на структуроопределящи предприятия
с национално значение.
 Наличие на две компании от Област Разград в
списъка със 100-те най-големи компании в
България;
 Отраслова диверсификация на областната
икономика.
 Тенденция на засилване на експорта.
 Активност на компаниите от Област Разград по
отношение на използване възможностите за
финансиране на икономическите субекти по
Оперативните програми на ЕС и Програмата за
развитие на селските райони.
 Повишаване на рентабилността на
производството.
 Наличие на добри възможности за развитие на
туризма.
 Стабилен сектор на шивашката промишленост;
 Преодоляване на негативните тенденции през
кризисните 2009 и 2010 г. на спад на БВП и
БДС и растеж през 2011 г.
 Нарастване на преките чуждестранни
инвестиции в областната икономика.
 Реализиране на големи инвестииции в
производствени мощности в секторите на
фармацевтиката и биотехнологиите.
 Успешно реалзиран проект на Община Разград
за създаване на бизнес зона „Перистър”.

 Област Разград е сред областите с най-ниски
стойности на БВП и БДП, както и най-ниски
доходи на жител.
 Икономиката на областта не създава достатъчно
работни места.
 Силно отрицателно въздействие на световната
икономическа криза /най-вече през 2009 и 2010
г./ – 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
населението в областта.
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ВЪЗМОЖНОСТИ

 Висока междуфирмена задлъжнялост.
 Фалит или крайно свито производство на
редица структуроопределящи предприятия в
областта – „Месокомбинат – Разград” АД,
„Арма” АД, гр. Лозница и др.
ЗАПЛАХИ

 Стабилизация на областната икономика и
 Слаб инвеститорски интерес.
постигане на икономически растеж.
 Недостатъчни чужди инвестиции
 Използване на възможностите на Оперативните
 Намаляване на предприемачеството и
програми и Програмата за развитие на селските
влошаване на бизнес климата поради
райони за модернизация на икономиката и
недостатъчни умения и ниска предприемаческа
стартиране на нови производства.
култура.
 Разработване и изпълнение на програми за
 Бавно развитие на икономика, основана на
привличане на външни инвеститори.
знанието.
 Създаване и развитие на бизнес зони.
 Задълбочаване на социално-икономическите
 Членството на България в Европейския съюз
различия между града и селото.
дава свобода на достъп до европейските пазари.
 Недостатъчно използване на възможностите на
 Повишаване на инвестиционния интерес към
оперативните програми.
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.
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.
 Актвност на компаниите от областта за
реалзиране на проекти за технологична
модернизация по Оперативна програма
“Конкурентоспособност”.
 Внедряване на нови продукти и иновационни
технологии във водещите за облстта компании.

 Нисък инвеститорски интерес за модернизация
на съществуващите предприятия в областта за
изграждането на нови.
 Наличие на закрити предприятия, поради
изгубени пазари и морално остарели технологии
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 активи.
 Ниско ефективни институционални структури
за подкрепа на бизнеса и привличане.
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 Стабилизиране на индустрията и постигане на
 Бавно излизане от икономическата криза, ниски
увеличаване на производството.
доходи и покупателна способност на вътрешния
пазар.
 Използване на възможностите на Оперативните
 Продължителна стагнация в страните членки на
програми и Програмата за развитие на селските
райони за модернизация, усвояване на нови
ЕС и ограничени възможности за износ в ЕС.
производства и иноновации.
 Увеличаване на вноса на евтини
 Увеличаване на производството на продукция с
нискокачествени продукти в страната.
високи нива на добавена стойност.
 Недостатъчно кредитиране на малките и средни
 Търсене на нови пазари и излизане на пазарите
предприятия за технологично обновление.
на трети страни.
 Привличане на инвеститори.
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 и на отлеждането
на малини.
 Добри условия за развитие на пчеларството;
 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 отрасъла.

 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.
 Недостатъчен капацитет на предприятията за
преработка на селскостопанска продукция и
остарели технологии.
ЗАПЛАХИ

ВЪЗМОЖНОСТИ
 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.
 Използване на възможностите на Програмата на
развитие на селските райони.
 Развитие на пчеларството.
 Възстановяване на лозовите и овощните
насаждения.

 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.
 Недостатъчен интерес сред младите хора за
препитаване със земеделие и животновъдство.
 Недостатъчно използване на възможностите на
ПРСР.
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 Разширяване на насажденията с малини;
 Възстановяване на поливното земеделие.
 Изграждане на пазарна инфраструктура за
пласмент на селскостопанската продукция.
 Укрепване на организациите на
производителите.
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 – културнопознавателен, риболовен, ловен и екотуризъм.
 Добра материално-техническа и интелектуална
база за създаване и разпространяване на
културни ценности.
 Многообразен културен календар, 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

 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 до
турститическите обекти.
 Проектите в областта на културата и туризма са
основно в големите 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.
ЗАПЛАХИ

ВЪЗМОЖНОСТИ
 Използване потенциала на уникалните
културно-исторически обекти ИАР
„Сборяново” и Абритус.
 Разработване на туристически продукти за
прминаващите по международния път Е 70
Русе-Варна туристи от Румъния, въз основа на
общото римско ннаследство.
 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,
поклонически и екотуризъм в национален и
международен мащаб.
 Включване на уникалните културноисторически обекти в общ туристически
продукт, заедно с други региони и страни.

 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 материалнотехническата база в областта на туризма.
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 Включване на посещения в туристически
обекти в областта в специални турстически
продукти за туристи в българското Черноморие.
 Разработване на атракции и маршрути до
защитени местности и развитие на екотуризма.
Техническа инфраструктура и околна среда
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 През територията на областта преминава
международният път Е 70 Русе-Варна. През
2012 г. пътят е разширен с трета лента.
 През територията на областта преминава
железопътната линия Русе – Варна, която
обслужва не само националните, но и
международните потоци.
 Обновяване на техническата инфраструктура
чрез финансиране по европейски програми.
Реализирани редица проекти за модернизация и
прилагане на мерки за енергийна ефективност
на образователна, здравна, социална и културна
инфраструктура, за благоустрияване на
населени места в областта.
 Реализация на мащабни проекти за водните
цикли на общините Разград, Исперих, Кубрат и
Лозница.
 Наличие на пречиствателни станции за
отпадъчни води в градовете Разград, Исперих,
Кубрат и Лозница.
 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.
 Закрити нерегламентирани сметища.
Реализиране на редица проекти за рекултивация
на закрити сметища.
 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.

 Затруднен достъп до столицата. Липса на
магистрала в Северна България.
 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 липса на
такава в селата).
 Липсват реализирани дейности по запазване на
биоразнообразието в защитените територии в
периода 2007-2011 г.
 Липса на екологични неправителствени
организации в областта.
 Недостатъчно развита система за
газоснабдяване.
 Ниска енергийна ефективност.
 Неефективни системи за разделно
сметосъбиране.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ
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 Преминаване на автомагистрала “Хемус” през
областта.
 Изграждане на високоскоростен четирилентов
път Русе – магистрала „Хемус”.
 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.
 Модернизация и играждане на нова ВиК
инфраструктура.
 Разширяване на газоснабдителната мрежа.
 Активна политика по отношение на околната
среда, включително проучване и прилагане на
добри европейски практики.
 Инвестиции в общинските системи за разделно
събиране на биоразградими отпадъци,
изграждане на инсталации за предварително
третиране, изграждане на завод за преработка
на ТБО към регионалното депо за неопасни ТБО
и на нсталации за оползотворяване на отделения
биогаз.
 Изграждане на анаеробни и/или компостиращи
инсталации за биоразградими отпадъци и за
зелени отпадъци.
 Играждане на предприятия за производство на
енергия от биомаса.
 Рекултивиране на закрити сметища.
 Използване на възможностите на oперативните
програми и Програмата за развитие на селските
райони за финансиране на различни проекти.

 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 нова ВиК
инфраструктура.
 Съсредоточаване на инвестициите в областния
град и в общинските центрове и пренебрегване
на нуждите на другите населени места.

Извършеният SWOT анализ позволява 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 служи като предпоставка за правилното формулиране на целите и
приоритетите на Област Разград през следващия програмен период: 2014 – 2020 г. , с отчитане
на възможностите за бъдещо развитие и факторите, които го застрашават.
3.8. 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).
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3.8.1. 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 и застаряване 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
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.
3.8.2. Технологични тенденции
През програмния период 2014 – 2020 г. научно-техническите новости ще отправят своите
предизвикателства към икономиката на Област Разград.
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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. Сравнително малко са
инвестициите в технологична модернизация. 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.
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.
3.8.3. Икономически тенденции
По всяка вероятност през първите години на програмния период 2014 – 2020 г.
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 периода е възможен по-голям икономически растеж.
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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.
3.8.4. 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.
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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.
3.9. Анализ на проблемите в Област Разград
SWOT и SТЕР анализът за Област Разград позволяват да дефинират основните проблеми
пред развитието на Област Разград за 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.
3.9.1. 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. Област Разград е сред областите с най-ниски
стойности на БВП и БДП, както и най-ниски доходи на жител.
По-слабото развитие на икономиката на Област Разград е породено от:


Ориентирането на областната икономика към производство на продукти с пониска 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.

3.9.2. 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:
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Отрицателен естествен прираст – 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;



Застаряване на населението и обезлюдяване на малките населени места.

3.9.3. 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;



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;



Затруднен достъп до образователни, социални, зравни и културни услуги в селата.

3.9.4. 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;



Недостатъчни мерки за благоустрояване на по-малките населени места – детски и
спортни площадки, паркове, образователна, социална, културна и здравна
инфраструктура;
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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.

3.10. Сравнение на развитието на Област Разград с другите региони в България и в
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%.
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.
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.
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.
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.
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3.11. Основни изводи от социално-икономическия анализ за състоянието и
тенденциите в развитието на Област Разград.
3.11.1. Социални сфера
Основната тенденция, която се очертава при анализа в областта на човешките
ресурси на Област Разград е, че в областта следва да се прилага сравнително ефективно
защитна стратегия по отношение на заетостта на населението от ромски произход и активна до
агресивна стратегия по отношение на младото население и кадрите с висока специализация, за
които развитието на частния сектор и по-точно малките фамилни предприятия за производство
могат да се окажат най-подходящия избор.
За социално слабите групи следва да се направят защитни програми, свързани със
социалните помощи, създаване на заетост чрез програми, свързани с чистотата на населените
места, чрез динамизиране на частния сектор в селското стопанство, където изискванията за
специално образование са адресирани само към определен кръг от хора, а общите дейности
могат да бъдат извършвани и от хора с ниска квалификация и образование.
При развитието на туризма и горското стопанство могат да се откриват нови
работни места и за по-слабо квалифицирани работници, свързани с вторичните дейности и
не пряко контактуващи с клиентите.
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.
Населението в Област Разград намалява много бързо. Жителите в областта са намалели
с близо 20% за периода 2001 – 2012 г. Област Разград е една от най-слабо населените
области в страната с много нисък дял на градското население – 47,3% спрямо 73% средно
за страната. Коефициентът на естествен прираст е отрицателен с показатели, близки до
средното за страната. По-сериозен проблем е механичният прираст (напусналите областта
спрямо заселилите се в нея), който е с една от най-неблагоприятните стойности за страната (5,4‰ за 2012 година). Населението от областта основно емигрира в чужбина.
Въпреки влошената демографска картина в областта коефициентът на възрастова
зависимост на населението на 65 и повече години спрямо населението под 14 години остава
добро. Областта все още задържа по-висок резултат от средния за страната и по отношение
дела на хората на 65 и повече години спрямо населението в трудоспособна възраст.
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.
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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.
През следващия програмен период населението в активна трудоспособна възраст ще
намалява. 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 вероятно ще се повишават плавно, поради очертаващото се намаление на
броя на заетите лица в страната и очакваните бавни темпове на нарастване на българската
икономика.
По качество на образованието Разград се класира на предпоследно място сред общо 28
области. За това съдим основно по лошите резултати от държавния зрелостен изпит по
български език и литература. Всеки осми ученик е бил скъсан на матурата както през 2012 г.,
така и през 2013 г. В областта са регистрирани най-ниските средни резултати от матурите през
всичките шест години от въвеждането на външното оценяване. Независимо че в областта е
регистриран вторият най-висок коефициент на записване в V – VІІІ клас на сравнително добра
гъстота на училищната мрежа и висок брой преподаватели на 1 000 ученици, резултатите не са
добри. Очевидно образователната система в областта страда от липса на ефективност.
Изключително нисък е броят на хората с висше образование в трудоспособна възраст
в Област Разград – всеки седми има такава степен на завършено образование. За сравнение
всеки четвърти в страната е с висше образование.
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Положителният момент е, че се наблюдава тенденция на увеличване на броя на хората с
висше образование в областта, която се очаква да продължи и през следващите години.
Област Разград се класира на предпоследно място по качество на здравните услуги
сред всичките 28 области на страната. Усеща се осезаема липса както на общопрактикуващи
лекари, така и на специалисти. На един общопрактикуващ лекар се падат над 2 000 души при
средно за страната под 1 500. Един специалист по вътрешни болести обслужва над 6 800 души
при 5 300 за страната. На един кардиолог се падат близо 20 500 души, което е три пъти повече
от средното за страната.
Болничната инфраструктура е сравнително добре развита с 4,4 легла на 1 000 души от
населението - показател, равен на средния за България. Сериозен проблем е високата детска
смъртност - 13,1 на 1 000, което е третата най-висока след областите Сливен и Монтана.
Близо половината от населението, ползвало медицински услуги през последните 12
месеца, е потърсило медицински грижи извън рамките на областта, показва допитване на
Института за пазарна икономика. Над 60% от анкетираните отбелязват, че основната причина
за това е липсата на специалисти.
3.11.2 Технологии и инфраструтура
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. 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.
Транспортния парк в областта се обновява интензивно.
В Област Разград

информационните технологии се развиват бързо, което ще

продължи и през следващия програмен период. 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.
Областта има сравнително добре развита инфраструктура. Гъстотата на пътната
мрежа е малко над средната за страната, като състоянието на една трета от нея е
класифицирано като добро. Значително подобрение на шосейната инфраструктура се
осъществи през 2013 г. със завършването на рехабилитацията и разширението на пътя Русе –
Разград – Шумен, който стана трилентов.
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Бързо се подобряват показателите за достъп на домакинствата до интернет, като само
за една година – през 2012 г., областта се изкачва на второ място в страната (от десето през
2011 година). Расте и делът на хората от 16 до 74 години, които ползват интернет.
По отношение на качеството на околната среда основен проблем в Област Разград е
липсата на добре развита канализационна мрежа. Едва 42% от населението живее в селища
с обществена канализация, което е най-ниският дял в цялата страна. По-добро е положението с
дела на населението с канализация, свързана пречиствателни станции за отпадни води. Област
Разград се нарежда пред областите Видин, Силистра, Ямбол. Причината не е в наличието на
кой знае какви пречиствателни мощности в Разградска област, а по-скоро в липсата на такива в
изброените части на страната.
Състоянието на околната среда в областта ще се подобри значително със стартиралите
проекти за водните цикли на няколо общински центъра. Проблемът с липсата на
канализационна мрежа в по-малките населени места засега остава.
Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата са значително по-ниски от средното
за страната. Като цяло качеството на атмосферния въздух е по-скоро добро, както го оценяват и
самите граждани на областта. Те дават по-скоро положителна оценка на околната среда. Посериозно замърсяване се отчита в зимните месеци поради широкото използване на твърдо
гориво за битово отопление.
3.11.3. Икономика
Възходящото развитие през 2007 и 2008 г. е последвано от значителен спад през 2009 г.,
когато икономиката на Област Разград понася значителни щети в следствие на икономическата
криза. През 2010 и 2011 г. икономиката нараства и дава индикации за преодоляване на загубите
от кризата. Към 2013 г. Област Разград заема 18-о място по икономическо развитие сред общо
28 области на страната, измерено по показателя БВП на глава от населението. Спрямо
кризисната 2009 г. Област Разград бележи подобрение и се изкачва със седем места нагоре,
като изпреварва с малко съседните области Шумен и Търговище.
Икономическата обстановка се характеризира със сравнително слаба икономическа
активност. Броят на предприятията от нефинансовия сектор на глава от населението е едва
65% от средния за страната. Инвестиционната активност все още е слаба, макар и бързо да
нараства през 2011 г. спрямо 2010 година.
Разходи за придобиване на ДМА по икономически дейности бележат значителен спад
през 2009 и 2010 г., но през 2011 г. отново нарастват.
Преките чужди инвестиции в областта нарастват значително до 2010 г., независимо от
кризата, но през 2011 г. бележат спад с 17,7%.
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Структурата на местната икономика значително се отличава от тази на страната като
цяло и говори за изостаналост. Секторът на услугите създава едва половината от брутната
добавена стойност, а индустрията и селското стопанство си поделят по четвърт. От сектора на
услугите над половината предприятия са в сферата на търговията, ремонта и техническото
обслужване на моторни превозни средства. Силно развити са фармацията, ветеринарната
медицина, хранителната промишленост.
Индустрията в областта преодолява последствията от икономическата криза с
тенденция към нарастване. През 2011 и 2012 г. наблюдаваме крупни инвестиции в секторите
фармация и биотехнологии. Земеделието в областта се развива възходящо. Особено успешно
се развива растениевъдството, което залага на производството на зърнени и технически
култури. Нараства значително търсенето на плодове от румънски търговци. За разлика от това
животновъдното производство намалява. Туризмът в областта е слабо развит, но има голям
потенциал за развитие – приходите от нощувки нарастват с 70,7% за 5 години (от 801 624 лв.
през 2007 г. на 1 368 196 лв. през 2012 г.). Единствено секторът на услугите запазва
тенденцията си на ежегодно нарастване, дори в годините на кризата.
Икономическата обстановка в областта обуславя трайно високата безработица над
20% през по-следните три години. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече
навършени години е един от най-ниските в страната – 40,6% за 2012 година. Това предопределя
и сравнително ниското равнище на доходи в областта. Доходът на лице от домакинство достига
3 131 лв. през 2012 г., или 72% от средния за страната.
Средата за бизнес в Област Разград е относително добра. Размерът на местните
данъци и такси е около средния за страната. Сравнително добра е оценката за работата на
местната власт. Квалификацията на служителите в администрацията, отзивчивостта при
обслужването и дори бързината на работа, което е рядкост, печелят одобрението на бизнеса.
Определен плюс е ниското възприятие за корупция в областта.
Сред фирмите в Област Разград преобладават очакванията за стабилизиране на
бизнеса и дори известно положително развитие през следващите 12 месеца. Близо 25% от
анкетираните очакват да увеличат своите приходи и инвестиционна активност спрямо 12%,
които прогнозират намаление.
3.11.4. Инфраструктура
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 без канализация продължава да е висок.
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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.
3.11.5. Общи изводи
Според Социално-икономическия анализ, разработен за нуждите на Оперативна
програма „Регионално развитие” за периода 2014 – 2020 г. по проект “Програмиране на
регионалното развитие за периода 2014 – 2020 г.”, изпълняван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално развитие” 2007 – 2013 г., на базата на система от критерии за
социално-икономическо развитие, като силно изоставащи териториални единици са
определени Северозападен район на регионално равнище и като най-изостанали области –
Монтана, Видин, Разград, отличаващи се с особено силни различия на областно равнище. Тези
региони се нуждаят от целенасочена политика за подпомагане. Подреждането на общините от
Област Разград по социално-икономическо развитие е следната:

Оценка на достъпа до
държавна
инфраструктура

Промяна на население
2011/1995

Оценка за състояние
на социалните услуги

Оценка за състояние
на
инфраструкт урата

Оценка за имуществен
и доходен статус

Оценка за
икономическото
състояние

Оценка за
демографското
състояние

Промяна в броя на
населението
2011/1995 г.

Таблица 74: Класация на общините в Област Разград по обобщаващи оценки за социалноикономическо развитие
Община
Обобще
на
оценка

1..

Разград

46,8%

-20.54%

70%

35%

58%

24%

38%

45%

57%

2.

Исперих

38,4%

-19.31%

64%

31%

45%

18%

36%

47%

29%

3.

Кубрат

35,5%

-32.23%

60%

34%

41%

23%

43%

32%

14%

4.

Завет

33,5%

-21.33%

62%

37%

41%

11%

25%

45%

14%

5.

Цар Калоян

31,6%

-36.84%

62%

33%

41%

10%

34%

27%

14%

6.

Самуил

30,2%

-27.89%

60%

24%

37%

12%

27%

37%

14%

7.

Лозница

28,3%

-44.83%

63%

34%

35%

15%

32%

18%

0%

70%

36%

63%

31%

37%

55%

23,4%

България

45 %

Източник: Социално-икономическия анализ, разработен за нуждите на
Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014 – 2020 г.
150

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

По

много

от

изследваните

показатели,

а

в

голяма

степен

и

по

интегралната/обобщаващата оценка, страната се дели на ЮЗР и на останалите райони.
Противоречието „София – провинция” се възпроизвежда на регионално равнище – Пловдив,
Варна, Русе и съответната останала част на района, както и на областно равнище. Област
Разград формира 66% от междурегионалните различия в СЦР, докато Област Русе – само
18%. Дори и в най-изостаналата област – Разград, различията между Разград и останалите
общини/селища едва ли са по-малко от горепосочените. Център – периферия е основният
модел на регионално развитие на страната. През последноите години обаче се наблюдава
пострепенно разпадане на модела „център – периферия”. Характерното за областите, при
които се наблюдава разпадане на модела „център – периферия” е, че обобщаващата оценка на
общината-областен център е под средната за страната, като тя се доближава до оценките на
останалите общини в областта т.е. наблюдава се ефект на „размиване” на областния център
сред останалите общини. В този случай общината – областен център не е нищо повече от найголямата по население община в областта. По отношение на състоянието на икономиката,
доходите, инфраструктурата и публичните услуги много от останалите общини изпреварват
общината – областен център. По демографско състояние и по равнище на спад на населението
за периода 2011/1995 г. централната община също не се различава съществено от останалите
общини в областта. Такива процеси се наблюдават в областите Видин, Враца, Габрово,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Разград и Силистра.
Института за пазарна икономика провежда ежегодно изследване на социалноикономическото развитие на областите в България, наречено „Регионални профили”. Базата
данни, необходима за анализа се осигурява от два основни източника – официална
статистическа информация и информация, произведена чрез специално проведено за целта
изследване. На базата на индикатори в следните сфери: икономика, бизнес среда,
инфраструктура, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда,
областите в България са класирирани по степен на социално-икономическо развитие:
Според изследване на Института за пазарна икономика социално-икономическото
развитие на областите в България към 2013 г. е следното:
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Таблица 75: Оценка на социално-окономическото развитие на Област Разград според изследване на
Института за пазарна икономика 2013 г.

Слабо

Незадоволи
телно

Средно

Добро

Много
добро

Икономика
Данъци и
администрация
Инфраструктура
Демография
Образование
Здравеопазване
Околна среда
Социална среда
Източник: Институт за пазарна икономика
Фигура 16: Равнище на социално-икономическо развитие по области в Р. България към 2013 г.

Източник: Институт за пазарна икономика
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Както е видно от фигурата, в изследването са идентифицирани осем типа регионални
профили. При част от тях характеристиките на съставящите ги области са в голяма степен
близки. Областите Разград и Силистра потвърждават най-лошото си социално-икономическо
състояние, като през 2013 г. към тях се присъединява област Сливен, която през 2012 г. е била
в групата на областите с „лошо социално-икономическо състояние”. И в трите области са
налице силно негативни демографски тенденции. Област Разград е на предпоследно място по
естествен прираст и сред областите с най-бързо влошаваща се възрастова структура на
населението. В областите Разград, Силистра и Сливен на 1 000 души от населението се падат
съответно двама, трима и четирима студенти, а за страната те са 38.
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IV.

ЦЕЛИ

И

ПРИОРИТЕТИ

ЗА

УСТОЙЧИВО

ИНТЕГРИРАНО

РАЗВИТИЕ
4.1. Стратегическа визия на Стратегията за развитие на Област Разград 2014 – 2020 г.
През 2008 г. глобалната икономическа криза прекъсва положителните тенденции в почти
всички сфери на човешка дейност и поражда необходимост от преоценка и осмисляне на
големите и съвсем реални предизвикателства, които за икономически изостаналите и
периферни в ЕС държави като България, са и заплахи – от глобализацията, от демографския
упадък, от климатичните промени, от енергийната зависимост, от възможната загуба на
биоразнообразие и природно и културно наследство. Независимо от новите реалности,
предизвикателства и заплахи през последните години на криза в национален, европейски и
световен мащаб, общата представа за желаното бъдещо развитие и състояние на българските
региони продължава да носи основните черти на позитивни представи и очаквания за:
„динамично развитие”, „устойчиво развитие”, „висок икономически растеж и заетост”,
„подобрено качество на живот”, „съхранено природно и културно наследство”.
Резултатите и изводите, направени в Доклад за междинна оценка на Областната стратегия
за развитие на Област Разград 2005 – 2015 г., както и формулираните стратегически цели и
приоритети остават в по-голямата си част приложими и за следващия програмен период.
В такава насока е формулирана ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД за
периода 2012 – 2020 г.
ОБЛАСТ РАЗГРАД – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна
България, с балансирана, конкурентоспособна икономика, съхранена природа, обновена
инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани,
привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”
Във визията е заложена прогнозата, че в резултат от прилагането на Областната стратегия
за развитие на Област Разград, ще се повиши значително темпът и степента на икономическо
развитие, ще се подобрят условия за живот, ще се намалят неравенствата между общините в
регионален мащаб.
Счита се, че очакваното въздействие върху социалните и икономическите процеси на
развитие на областта е реалистично, тъй като се залага на използването на местните
потенциали за решаване на актуалните проблеми на развитието, свързани със стремеж за
достигане на средното ниво на социално-икономическо развитие в Европейския съюз.
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Основна цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в най-динамичната
и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна да генерира
устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и подобрено
социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на бедността са
водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от Гьотеборг допълва
Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. В това отношение заложените
специфични цели и приоритети на Областната стратегия за развитие на Област Разград звучат
актуално и тяхното изпълнение би довело до реализиране на общоевропейските цели и
планове.
Визията и целите в Областната стратегия за развитие на Област Разград за периода 2014 –
2020 г. са формулирани в контекста на следните основополагащи и целеполагащи
постановки на цитираните по-горе разработки и документи:


превръщане на региона в по-атрактивно място за живеене и работа чрез
подобряване на транспортната инфраструктура, повишаване на трудовата заетост,
нивото и качеството на образованието, на услугите и съхраняване на природното
му равновесие и културната му идентичност;



съчетаване на икономическите цели в развитието с опазването на качествата на
околната среда;



свързването на екологичните, ландшафтните и културните ценности на
общините в областта и разглеждането им като добавена стойност на развитието;



изясняване на степента на уязвимост на общините в областта пред
предизвикателствата на глобализацията, демографските промени, климатичните
промени, енергийната независимост;



насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и иновациите.

4.2. Стратегически цели на Стратегията за развитие на Област Разград 2014 – 2020 г.
Националната стратегия за регионално развитие поставя целевата „триада”

–

икономическо, социално и териториално сближаване на европейско, национално и регионално
ниво във фокуса на политиката за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г.
Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано
регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на
районите в икономически, социален и териториален аспект.”
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Предвид огромните дефицити в национален, европейски и общо-европейски контекст,
постигането на тази главна стратегическа цел изисква ефективно използване на специфичните
регионални и местни потенциали, засилване на конкурентните им предимства и премахване на
бариерите за тяхното развитие.
Същевременно икономическото развитие е съчетано с опазване и подобряване на
околната среда, опазване на природното и културно наследство и включването му в регионални
туристически продукти, които да популяризират специфичната културна идентичност на
българските райони.
Главната стратегическа цел е дезагрегирана на няколко йерархични нива: стратегически
цели, приоритети и специфични цели, които са взаимосвързани и допълващи се.
Стратегическите цели обхващат основните аспекти на сближаване – икономическо,
социално и териториално. Всяка от тези цели визира и трите нива на сближаване: България –
ЕС, междурегионално и вътрешнорегионално.
Стратегическа

цел

1:

Икономическо

сближаване

в

европейски,

национален

и

вътрешнорегионаленплан чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на
околната среда.
Икономическото сближаване, означава намаляване на разликите в основните показатели
за икономическо развитие на трите нива – европейското – разликите в нивото на българските
региони спрямо средното за ЕС, националното – разликите в нивото на отделните български
райони спрямо средното за България, (междурегионалните разлики) и вътрешно регионалното –
разликите в нивото на отделните общини спрямо средното за района (вътрешнорегионалните
разлики). Основните двигатели на икономическо развитие са – конкурентоспособност,
икономика на знанието и иновации в сектора на МСП, които имат изключителен принос за
развитието на регионалната икономика и осигуряването на работни места.
Стратегическа цел 2: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от
градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените
места.
То включва и интегрирано развитие на градовете и свързването им в мрежи на
сътрудничество, както и съхраняване на природното и културното богатство и идентичността.
Териториалното сближаване включва и реализиране на физически елементи за по-голяма
пространствена свързаност – линейни инфраструктури от всички видове.
Стратегическа цел 3: Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции
в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
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Социалното сближаване е пряк резултат от икономическото и се изразява в общо
повишаване на стандарта на живот (заетост, доходи, потребление) и качеството на човешкия
ресурс (образование, здравеопазване, социални услуги, култура). И при него стремежът е към
намаляване на разликите в социалната сфера и качеството на живот в трите нива на сближаване
– европейското, националното и регионалното.
Стратегическа цел 4: Териториално сближаване и развитие на трансграничното,
междурегионалното и транснационалното сътрудничество
Териториалното сближаване визира възможните форми и мащаби на сътрудничество
(междурегионално и транснационално), водещи до взаимна изгода за области, райони и
страната като цяло.
При проведения мониторинг и резултатите от него, поместени в Актуализирания
документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Разград (АДИ 2011 –
2013) бяха актуализирани и стратегическите цели, поставени и частично изпълнени в ОСР –
Разград 2005 – 2010 г. генералните стратегически цели за развитиета на Област Разград за
прогнозния период не се променят звачително в сравнение с основния стратегически документ
ОСР 2005 – 2015 г.
В по-конкретен тематичен план целите и приоритетите на политиката за регионално
развитие на област на ниво (NUTS 3) са фокусирани и отразяват по специфичен начин
приоритетите, залегнали в Стратегията „Европа 2020” и националните цели в това направление
за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като същевременно се търси и
изпълнение на насоките дадени в доклада за Междинна оценка на ОСР. Програмата за развитие
на Организацията на обединението нации – ПРООН (UNDP) разглежда човешкото развитие
като процес

на увеличаване на възможностите за избор на всички хора в обществото.

Устойчивото човешко развитие отрежда на хората централно място в процеса на развитието,
чиято основна цел е създаването на среда, която позволява на всички хора да водят дълъг,
здравословен и изпълнен с творчество живот.
За постигането на Визията и Стратегическите цели е формулирана система от
взаимообвързани и допълващи се приоритети, спеицифични цели, мерки и дейности.
Тясната обвързаност на Визията и Стратегическите цели със съответните приоритети за
действия, насочени към постигането на Специфични цели в различните сфери на развитието на
областта, показани в следващата блок-схема:
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Таблица 76: Визия за развитие на Област Разград за периода 2014 – 2020 г.
Визия за развитие на Област Разград за периода 2014– 2020 г.
„Област Разград – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна България, с балансирана, конкурентоспособна
икономика, съхранена природа, обновена инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани,
привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”
Стратегическа цел 1:
Стратегическа
Стратегическа
Стратегическа
Икономическо сближаване в европейски, национален и
цел 4:
цел 2:
цел 3:
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения
Балансирано
Социално сближаване Териториално
потенциал на районите и опазване на околната среда
териториално развитие
и намаляване на
сближаване и развитие на
чрез укрепване на
регионалните
трансграничното,
мрежата от градоведиспропорции в
междурегионалното и
центрове, подобряване
социалната сфера чрез транснационалното
свързаността в
създаване на условия
сътрудничество
районите и качеството
за развитие и
на средата в населените реализация на
места
човешкия капитал
Приоритет 1:
Приоритет 2:
Приоритет 3:
Приоритет 4:
Приоритет 5:
Постигане на устойчив и
Устойчиво развитие на
Обновяване и развитие
Подкрепа на
Укрепване на
приобщаващ растеж на
високоефективен и
на техническата
човешкия капитал,
институционалния
икономиката чрез инвестиции
конкурентноспособен
инфраструктура и на
социално
капацитет за провеждане
в нови технологии и иновации
аграрен сектор
жизнената среда,
приобщаване,
на ефективна регионална
на базата на икономиката на
подобряване
повишаване на
политика
знанието
качествата на околната
жизнения стандарт
среда

Специфична цел 1:
Маркетинг на областта

Специфична цел 1:
Оптимално използване на
природните ресурси

Специфична цел 1:
Обновяване и развитие
на техническата
инфраструктура

Специфична цел 1:
Повишаване на
качеството на
човешкия капитал и
постигане на
съответствие с
изискванията на
пазара на труда

Специфична цел 1:
Изграждане на
регионални и местни
партньорства за развитие
и подобряване на
взаимодействието между
институциите, бизнеса и
структурите на
гражданското общество

Специфична цел 2:
Подкрепа на
структуроопределящи
производства

Специфична цел 2:
Повишаване на
квалификацията на
човешките ресурси в
аграрния сектор

Специфична цел 2:
Модернизация на
техническата
инфраструктура за
преодоляване на
вътрешно
регионалните различия
и постигане на
териториален баланс

Специфична цел 2:
Подобряване на
образователните
услуги

Специфична цел 2:
Подобряване на
организацията,
ефективността и
качеството на
предоставяните услуги от
областната, общинските и
териториалните
администрации, чрез
развитие на нови форми
на обслужване и
прилагане на съвременни
информационни
технологии

Специфична цел 3:
Диверсифициране на
икономиката чрез създаване на
силен сектор от малки и
средни предприятия

Специфична цел 3:
Развитие на
икономически дейности в
селските райони

Специфична цел 3:
Доизграждане и
развитие на
инфраструктурата,
подобряваща
качеството на
жизнената среда
Специфична цел 4:
Подобряване
качествата на околната
среда

Специфична цел 3:
Повишаване на
достъпа и качеството
на здравните и
социалните услуги на
населението

Специфична цел 3:
Развитие на
административния
капацитет за работа по
програми и проекти

Специфична цел 4:
Развитие на
културната
идентичност, спорта и
младежките дейности

Специфична цел 4:
Създаване на публичночастни партньорства

Специфична цел 4:
Развитие на алтернативен
туризъм чрез валоризиране на
културното-историческо
наследство и природното
богатство в туристически
продукти
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4.3. ПРИОРИТЕТИ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ:
Приоритет 1: Постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез
инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието
Икономиката на областта се нуждае от стабилизация в условията на продължаващата
криза и преодоляване на последиците от нея, от продължителен процес на догонващо и
ускорено развитие. Необходимо е да се повиши нейната конкурентноспособност, за да се
справи с предизвикателствата, породени от променящата се пазарна конюктура, да се изгради
силен сектор на МСП, да се привлече значителен обем от инвестиции за технологично и
иновационно обновяване, да се отвори към съседните икономики на района и страната, в
европейски и международен план.
За тази цел следва внимателно да бъдат преценени сравнителните предимства, към
които да се адресира агресивен маркетинг, а от друга страна, да се изградят липсващите
условия и предпоставки за една конкурентноспособна икономика. Това не е еднократен процес
и изисква продължителни усилия от страна на отрасловите министерства и ведомства, в много
голяма степен от бизнеса и неговите браншови организации, съдействието на областната,
общинските и териториалните администрации, неправителствените организации и медиите в
областта. Партньорството и доброто взаимодействие между тях е задължително условие за
постигане ускорено и устойчиво развитие на областта.
Специфична цел 1: Маркетинг на областта
Област Разград се нуждае от нов имидж на територията, която може да бъде поле за
успешни инвестиции. Дейностите в подкрепа на тази цел включват:
Мярка 1. Маркетингово планиране за стимулиране икономическото развитие на
Област Разград .


Разработване на маркетингова стратегия на Област Разград;



Създаване на инвестиционен профил на областта, който да се опира на специфичните й
предимства: традиции в биотехнологиите, производството на плоско стъкло и керамика,
машиностроителни изделия, растениевъдство и животновъдство, културно-историческо
наследство. Отпечатване на брошура на няколко езика;



Разработване на други видове промоционални материали;



Създаване и адресиране на промоционалните послания и кампании към потенциални
инвеститори, съобразени със специфичните цели на местното развитие;



Внедряване на системи за качество и добри практики, утвърждаване на търговски
марки, които да създадат по-добра диференциация на продуктите на региона;
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Разработване на модели за сътрудничество между производителите с цел по-добро
използване на промоционалните кампании на тяхната продукция и за популяризиране на
имиджа на региона.
Мярка 2. Засилване на сътрудничеството със заинтересованите страни за

популяризиране на предимствата на областта.


Използване на съществуващите връзки с побратимени градове за стимулиране на бизнес
контактите;



Изпълнение на проекти за икономическо сближаване и развитие по програми за
териториално сътрудничество;



Установяване на контакти с национални и чуждестранни бизнес партньори;



Установяване на близко сътрудничество с Агенцията за чуждестранни инвестиции и с
организации за икономическо развитие на национално и регионално равнище.
Мярка 3. Осъществяване на дейности за привличане на нови инвестиции и

утвърждаване имиджа на областта като традиционен производител на специфични
продукти


Провеждане на промоционални кампании за преставяне на областта като място за
успешен бизнес;



Поддържане на актуални инвестиционни профили на интернет страниците на областта,
общините и големите икономически субекти;



Организиране на бизнес инвестиционни форуми с чуждестранно участие;



Участие в бизнес форуми и срещи;



Организиране и участие на стопанските субекти от областта в изложения, панаири и
информационни кампании за стимулиране на икономическите връзки, сътрудничество и
реклама на тяхната продукция;



Укрепване и разширяване на дейностите на Агробизнес център Кубрат, Бизнес център
Исперих и изграждане на такива в другите общини в областта;



Установяване и поддържане на връзка с напесналите областта хора в страната и
чужбина, с цел популяризиране на Област Разград и насочване на потенциални
енвестиции.
Мярка 3. Привличане на големи инвеститори – нуждата от ускорено социално-

икономическо развитие предполага привлчането на големи инвеститори с голям принос към
БВП на областта и със значим социален ефект. Необходимо е създаване на специални условия
и преференции, за да могат инвеститорите да изберат Област Разград за място на инвестициите
си.
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Специфична цел 2: Подкрепа на структуроопределящите производства
За да се развива устойчиво икономиката на областта, тя трябва да се опира на
стратегическите производства, които да разширяват пазарните си позиции.
Мярка 1. Разширение и модернизация на биотехнологичните производства
В областта има натрупан опит и създадени предпоставки за разширяване на
продуктовата структура на основата на биотехнологиите. Производството на много видове и в
различни лекарствени форми антибиотици и препарати за ветеринарна медицина са
традиционни за областта. Фармацевтичните предприятия в областта се отличиват със силна
развойна и иновационна дейност. В „Биовет” АД и „Амилум България” Разград са направени
най-големите инвестиции в нови производствени мощности в цялата област в последните
години. Ежегодно се разработват и внедряват в производство по няколко продукта. Биха могли
да се развият и производства за различни препарати за растителна защита, за които има пазарна
ниша с определен пазарен потенциал в страната, засега почти заета от скъпи вносни продукти.
Целесъобразно е да се разшири и модернизира цеха за производство на лекарствени продукти в
гр. Завет.
Мярка 2. Разширяване производството на керамични изделия и изграждане на нов
завод за плоско стъкло
Друг важен опорен елемент на икономическата структура на областта е разширяване и
модернизация на производството на керамични изделия в завод „Хан Аспарух” АД в Исперих.
В областта съществуват предпоставки за развитие на керамичните производства като природни
и човешки ресурси. „Хан Аспарух” АД поддържа търговската марка на продукцията с много
добро качество и има потенциал за разширяване на номенклатурата от изделия и излизане на
нови пазари.
Мярка 3: Модернизация на машиностроителните предприятия в областта
В областта функционират няколко предприятия от сектор машиностроене, найголемите от които са „Дружба” АД, Разград, „Тракция” АД, с. Самуил и „Раломекс” АД, гр.
Завет. Останалите са специализирани в производството на резервни части, нестандартно
оборудване, метални изделия, детайли и др. Всички те се нуждаят от технологична
модернизация за повишаване на тяхната конкурентноспособност и от разширяване на пазарите
в страната и чужбина. Наложително е максимално възползване от възможностите за
финансиране на проекти по ОП „Конкурентноспособност” за модернизация на производството,
внедряване на нови технологии и обновяване на продуктовата структура, в съответствие с
потребностите на пазара.
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Пример за добра практика за това е „Раломекс” АД. Предриятието има 4 реализирани
проекта ОП „Конкурентноспособност” за технологична модрнизация и внедряване на системи
за управление на качеството на стойност близо 2,5 милиона лева.
Мярка 4: Развитие и модернизация на предприятията от хранително-вкусовата
промишленост.
В Област Разград фунционират редица големи производители в сектора на хранителновкусовата промишленост: „Амилум България” ЕАД, едно от най-модерните предприятия в
Европа за преработка на царевица и производство на широка гама нишесте и подсладители,
„Пилко” ЕООД – производство на прясно и замразено пилешко месо, „Млин-97” АД –
специализиран в производство на брашно, хляб и солети, „Винтрейд” ООД – производство на
вина и ракии и др.
Специфична цел 3: Диверсифициране на икономиката чрез създаване на силен сектор от
малки и средни предприятия
Специфичните условия на областта налагат ускорено развитие на малкия и среден
бизнес като важно условие за ангажиране на свободната работна сила за повишаване на
икономическия потенциал на областта. Развитието на сектора от МСП следва да има
разностранна насоченост, но голяма част от производствата могат да се насочат към
традиционните производства, поради липса от голямо предлагане на висококвалифицирани
работници.
Основните мерки за подкрепа на МСП включват:
Мярка 1. Изграждане на областна и общинска инфраструктура за подобряване на
информационното и административното обслужване на бизнеса
Предоставянето на регионални и местни бизнес услуги и консултации, допринасящи за
развитието на предприемачеството и създаването на нови работни места, все още е осезателен
дефицит в общините на областта. За тази цел областната администрация, в сътрудничество с
общинските администрации и бизнеса, следва да разработят и провеждат програми, включващи
дейности, свързани с:


Създаване

на

бизнес

инкубатори,

бизнес

зони,

технологични

паркове,

експозиционни зали;


Засилване капацитета на съществуващите и изграждане на нови консултантски и
информационни центрове по общини за предоставяне на навременна и компетентна
информация относно пазарната, ценовата и икономическата политика, свързана с
развитието на определени сектори на икономиката, в т. ч. селското стопанство и
преработката на продукцията от него.
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Мярка 2. Приложение на информационните технологии при предоставяне на услуги
Информационните и комуникационни технологии са в основата на съвременната
икономика. Областта се нуждае от определени действия, които да създадат условия за
прилагане на ИКТ и да се преодолее натрупаното изоставане. Действията имат комплексен
характер и те трябва да се насочат както към изграждане на нейната инфраструктура, в
създаване на подходящи канали за разпространението й, както и за обучение на дребния
бизнес, областната и местните администрации и населението в тяхното прилагане, като се
включат:


Въвеждане на информационно-комуникационните технологии на всички нива в
администрациите на областта;



Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за административно
обслужване на бизнеса;



Информиране за видовете и съдържанието на различните услуги и техните
приложения на местно ниво, в т.ч. и в отдалечените от центъра населени места;



Информиране на малкия и средния бизнес за възприемане и ефективно използване
на информационните и комуникационни технологии;



Инициативи за придобиване на умения от населението за работа с информационните
и комуникационните технологии;



Провеждане на курсове за обучение по съвременни информационните и комуникационни технологии, финансирани с проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”
и ОП „Добро управление”.

Мярка 3. Повишаване на информираността и подобряване на диалога между
бизнеса и публичните власти. Институционална подкрепа и партньорство с бизнеса
Необходимо е местният бизнес, особено малките и средни предприятия, да отговорят на
предизвикателствата на съвременната икономика за технологично обновление и прилагане на
иновациите. Институциите в областта следва да съдействат на бизнеса в:


Подобряване на административното обслужване на бизнеса. Ускорен достъп до
административни услуги;



Създаване на стимули за бизнеса при инвестиране в съществуващите и в нови
производствени локализации на областта;



Информиране за възможностите за финансиране на проекти по Оперативните
програми и национални източници. Консултации при подготовка на проекти;



Писмена подкрепа пред Изпълнителните органи на Оперативните програми за
финансиране на проекти с особена значимост за областта/общините;
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Съдействие за въвеждане на системи за управление на качеството;



Съдействие за утвърждаване на собствени търговски марки;



Активизиране на традиционни пазарни връзки с други райони от страната и
чужбина. Участие на представители на бизнеса в делегации при посещения в
региони на ЕС и на срещи с представители на региони от ЕС, посещаващи областта;

Мярка 4. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия.
Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на начинаещите предприемачи на
местно ниво чрез:
 Поддържане на база данни за свободни държавни и общински терени и сгради/
помещения за различни бизнес начинания;


Консултантска и административна подкрепа за създаване и развитие на малки и
средни предприятия в преработващата промишленост;



Обучение в съвременен мениджмънт и маркетинг.



Развитие на потенциала на местните мениджъри чрез подходящо обучение;



Широко прилагане на публично-частното партньорство от общините.

Особено важно е насърчаването на предприемачеството за активизиране на бизнеса в
изостанали периферни общини и населени места.
Специфична цел 4: Развитие на алтернативен туризъм чрез валоризиране на
културното-историческото наследство и природното богатство в туристически продукти
Валоризиране на културно-историческото наследство и природното богатство с оглед
развитие на алтернативен туризъм е една от целите и неоползотворените възможности за
развитие на областта. Усилията трябва да се насочат към създаване на продаваеми
туристически продукти, изграждане на обща и туристическа инфраструктура, квалификация на
туристически

кадри,

специализирана

туристическа

информация,

активен

маркетинг,

междуобластно и междуобщинско коопериране, информираност и съпричастие на местното
население, благоустрояване в основните туристически ареали. Предлагането на туристически
услуги може да стане осезаема икономическа опора за общините Исперих и Разград.
Туризмът в областта има потенциал да се развива в две основни направления:
1. В селските райони – селски, екологичен, познавателен, културен, ловен, „по
специални интереси” (археология, поклонничество, дегустация). Уникално допълнение на
туристическото предлагане на ловен туризъм под формата на „фото-лов” може да се реализира
в ловния резерват „Воден”; много перспективно направление е развитието на екологично
растениевъдство и животновъдство в областта, на базата на което да се развиват различни
специализирани туристически турове, по време на които туристите да могат да дегустират и
сами да приготвят екологично чисти храни и ястия.
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2 . В Община Исперих е възможно развитието на културен туризъм, а в гр. Разград културен и конгресен туризъм на регионално и областно равнище (наличие на много добра
материална база - Общинският културен център).
Екологизацията, естетизирането и устройването на пространствата, през които ще
преминават и в които ще пребивават посетители/туристи, са заложени в следващите мерки
(аграрната политика се интегрира с туристическата).
Спецификата на възможните туристически

продукти

на

областта предполага

сравнително кратък престой и ограничено предлагане. Това налага коопериране между
отделните общини в областта и с други съседни области за създаване на качествени
продаваеми продукти.
Културно-историческото наследство е стратегически фактор за устойчивото развитие.
Неговото социализиране е предстоящо и може да изиграе решаваща роля за превръщането му
от обект на опазване в инструмент за развитие.
Реализацията на тези цели е свързана с прилагането на цялостен пакет от мерки и
действия.
Мярка 1. Развитие на атрактивни обекти от природното и културноисторическото

наследство

–

възстановяване,

опазване,

експониране,

оборудване,

анимиране. Подобряване на достъпа и прилежащата туристическа инфраструктура
От особено важно значение е развитието на туристическата инфраструктура и
повишаване атрактивноста за туристите на ИАР “Сборяново” и АР „Абритус”;


Подготовка и реализация на проекти, финансиращи съхраняването и експонирането
на културно-историческото наследство и природното богатство

Потребностите от инвестиции в туристическите обекти на областта са несъизмеримо поголеми от разполагаемите финансови ресурси. Подготовката на качествени проекти за
експониране, обновяване и съхранение на културно-исторически и природни обекти и
изграждане на туристическа инфраструктура до и в тях са предпоставка за развитието на
устойчив туризъм в областта. Досегашните успешни усилия на общините Разград и Исперих
трябва да бъдат продължени и доразвити.


Реконструкция

на

съществуващата

и

изграждане

на

нова

туристическа

инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически продукт.
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Мярка 2. Максимално използване на потенциала за развитие на туризма в
областта
Използване потенциала на ловния резерват „ВОДЕН” за по-широко развитие на туризма
– ловен, познавателен и екотуризъм. Развитие на ловен туризъм в Община Кубрат /налични са
два ловни дома с подходяща леглова база/;


Развитие на спа и конферентен туризъм – спа комплекс „Островче”, комплекс
„Кованлъка” в местността „Пчелина”, комплекс „Замъка” в с. Малък Поровец,
Община Исперих.



Развитие на селки туризъм – използване на възможноситите за финансиране по
ПРСР;



Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните финансови
източници за създаване на туристически услуги

Освен стандартната туристическа инфраструктура (хотели и ресторанти) и обектите за
посещения (културно-исторически и природни), огромно значение за алтернативния туризъм
имат непрофесионалните услуги и контактът с обикновените хора. В сравнение с масовия
туризъм, продуктите на алтернативния предполагат много по-широк контакт със средата и
хората. Информирането, обучението и включването на хората от туристическите ареали на
областта е сред важните градивни стъпки към изграждане на конкурентноспособни
туристически продукти.


Привличане на туристи от Румъния:

Налице са следните предпоставки:
- ИАР „Абритус” се намира в непосредствена близост до главен път Русе – Варна и
представлява интерес за румънските туристи, тъй като е част от общото римско
наледство. През Област Разград ежегодно преминават над 700 000 чуждестранни
автомобила от Румъния и други страни от Европа, на път за черноморските курорти
и обратно. През следващия програмен период е планирано изграждането на
високоскоростен четирилентов път Русе – магистрала „Хемус”, който ще се
финансира със средства на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, като част от
Програма 2020 на Евросъюза. Край Разград в битка с готите е убит единствения
загинал извън пределите на Рим римски император – Траян Деций.

В ИАР

„Абритус” прави възстановка на последната му битка;
- Област Разград ще бъде избираема територия по Стратегията на Европейския съюз
за Дунавския регион и Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния –
България 2014-2020", по която ще се финансират проекти за развитие на туризма.
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Мярка 3. Стратегическо планиране в областта на туризма


Разработване на областна и общински стратегии за развитие на туризма

Досегашните планови документи са некоординирани и негарантиращи създаването на
продаваеми туристически продукти с адекватни мащаби. Усилията на отделни общини и
частичната координация (между Разград и Исперих) трябва да се подкрепят институционално.
Необходимо е изработването на консолидирана стратегия между заинтересованите общини,
включваща такива и от съседни общини/области. Консолидираната областна стратегия ще
позволи създаването на целенасочено програмиране на действията. То е необходимо както за
преките цели – създаване на продаваеми туристически продукти, така и за определяне на
съпътстващите действия – развитие на инфраструктура, благоустрояване, специализирана
аграрна политика и др.


Изготвяне на специализирани устройствени схеми/планове от общините за
туристическите обекти с необходимата инфраструктура на територията им

Дейността е необходима както за осигуряване на територии за инвестиции, така и за
координирани действия по сектори „инфраструктура” и „селско стопанство”. Схемите/
плановете ще визуализират и защитят интересите на туристическите дестинации, ще ги
предпазят от неудачни инвестиции в неподходящи производствени дейности и други
несъвместими действия в тях. Въз основа на устройствени схеми/планове на общините от
областта е целесъобразно предварително да се създаде областна устройствена схема/план.
Мярка 4. Създаване на интегрирани туристически продукти


Осигуряване на взаимодействие, сътрудничество и координация между общините за
едновременно проектиране и финансиране на частите от инфраструктурата,
разположени в техните граници, с цел създаване на цялостно завършени
интегрирани туристически маршрути, свързващи културно-историческите обекти в
областта.

Необходимо е да се засили сътрудничеството и партньорството между общините за
съвместно участие в проектирането и кандидатстването за финансиране на цялостни
интегрирани туристически продукти и маршрути, свързващи обектите на културноисторическото наследство. Решение би могло да се търси в създаване на Областен
консултативен орган за координиране на дейностите при развитието на туризма, с участието на
представители на общините, бизнес структурите и заинтересованите НПО от областта.


Създаване на интегрирани природно-културни маршрути на територията на
общините от областта, включващи такива в съседни общини/области

167

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

Много от новосъздадените елементи на туристическо предлагане все още не са сглобени
в цялостни продукти и не присъстват активно на туристическия пазар. Това са преди всичко
експонираните културно-исторически ценности в общините Исперих и Разград. В следващата
фаза на „валоризиране” те трябва да бъдат основата на специализирани собствени продукти, а
не да останат само отделни „обекти за посещение”.
Досегашните локални продукти на маршрутно-познавателния туризъм трябва да се
обвържат в мащаби, позволяващи маркетиране и избор на дестинация. Областите Разград, В.
Търново, Русе и Шумен могат да се разглеждат не само като единен ареал, „буферна зона” на
Черноморския туризъм, но и като район с реализуем потенциал за самостоятелни цялостни
туристически продукти. Сътрудничеството и кооперирането със съседни области и контактът с
посредниците в пазара на такива продукти е настоящ дефицит в практиката и доказана
необходимост до края на плановия период. Инициатори на действията по тази мярка трябва да
станат публичните институции – Областните и Общински администрации.
Мярка 5. Промоция и реклама на туристически продукти


Изграждане на интегрирана информационна система за туризма между общините и
създаване на общински информационни центрове

Наличността, актуалността и прекият достъп до туристическата информация е сред
основните недостатъци на българския туризъм като цяло. Функционирането на туристически
информационни центрове, първоначално в Разград и Исперих, с единна система за актуална
туристическа информация е стъпка в качественото развитие на туристическото предлагане в
областта. За целта е необходимо първоначалното провеждане на пълна и подробна
инвентаризация и създаване на каталог на съществуващите туристически обекти на
територията на областта, както по отношение на природните и антропогенни културноисторически ресурси, така и по отношение на обслужващата сфера – настанителна база,
заведения за хранене и развлечения и др.


Промотиране и реклама на международните и вътрешни туристически пазари

След създаването и апробирането на отделните туристически продукти и маршрути
следва да се предприеме мащабна кампания за тяхното промотиране и реклама на
международните и вътрешни туристически пазари. За целта следва да се наберат финансови
средства преди всичко от туристическия бизнес, както и с помощта на оперативните програми.

168

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

Мярка 6. Разработване на механизъм за набиране на допълнителни средства за
поддържане и обогатяване на експозициите към културно-историческите обекти
Старата система на „входен билет” се оказва неадекватна за набиране на достатъчен
ресурс за „самоиздръжка” на обектите за туристически посещения. Необходимо е разработване
и прилагане на по-гъвкава система за ресурсно осигуряване на поддържането и експонирането
на обектите. Неразвити са дискретните подходи към съзнанието и културата на туристите,
например, предлагането на „дарение”, което на доброволен принцип би отразило
отношението/оценката на посетения обект в диапазона от „нулева реакция” до „щедрост”.
Подобна мярка, обаче, би била подходяща едва след изграждането, благоустрояването и
социализирането на съответния обект, за да могат туристите да почувстват, че си струва да
направят съответното дарение.
Мярка 7. Развитие на човешките ресурси в областта на туризма


Обучение на специалисти в представянето на културно-исторически и природни
обекти

Модерните подходи в представянето и експонирането на културни и природни ценности
са все още малко познати и още по-малко приложени. Това може да бъде и едно от
направленията за реализация на нови проекти по ОП „Човешки ресурси” и Програмата за
развитие на селските райони.
Възможни източници на финансова подкрепа: Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Региони в растеж” 2014– 2020
г., Програма за развитие на селските реайони 2014 – 2020 г., Оперативна програма за
трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., Стратегия на ЕС за
Дунавския регион 2014 – 2020 г.

Приоритет 2: Устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен
аграрен сектор

Област Разград е с утвърдени селскостопански традиции и значимостта на аграрния
сектор ще нараства. Развитието на областта трябва да се обляга и на него през плановия период
2014 – 2020 г. Тази икономическа и социална опора се гради върху богат природен ресурс,
добри традиции, човешки потенциал и възможности за по-висока ефективност и
конкурентноспособност. Оценен от позицията на съвременните критерии и изисквания на ЕС,
аграрният сектор на областта съдържа много недостатъци и в същото време, неизползвани
възможности.
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Целите и мерките се насочват в 2 основни направления:
1. Преодоляване на недостатъците: ниска принадена стойност, неразвита пазарна
инфраструктура, ниска ефективност и конкурентноспособност.
2. Разширяване на комплекса от дейности/оползотворяване на ресурси – модерно
фермерство,

увеличаване

зеленчукопроизводство,

на

трайните

екологично

насаждения,

земеделие,

поливно

земеделие,

пчеларство,преработващи

интензивно
предприятия,

екологизация (НАТУРА 2000), включване на алтернативния туризъм като съпътстваща дейност
за допълнителни доходи и „култивиране” на поведението.
Наред с пазарноориентираните производства и услуги, в областта са налице голям на
бройдребни натурални и полупазарни стопанства. Подпомагането им и извеждането на част от
тях до нивото на пазарноориентираните е част от целевия пакет за развитие на аграрния сектор
и селските райони на областта.
Крайната цел в аграрния сектор и селските райони е да се постигнат нови качества –
устойчиво и интензивно развитие, конкурентноспособност, ефективност, собствен „профил”.
На тази основа се залагат следните специфични цели и мерки:
Специфична цел 1: Оптимално използване на природните ресурси
Мярка 1. Развитие на зърнопроизводството и отглеждането на технически
култури
Област Разград е традиционен производител на зърнени, маслодайни и технически
култури. До 2009 г. 45% от селскостопанските машини са подновени, основно с проекти по
мярка „Модернизация на земеделските стопанства” по Програмата за развитие на селските
райони. До 2014 г. се предвижда 90% обновяване на техниката. Планират се следните
дейности:
 Инвестиции във физически активи - обновяване на машинотракторния парк,
изграждане на силози за съхраняване на зърно, инфракструктура, свързани с
развитието на стопанствата, инвестиции в непроизводствени дейности, свързани
с постигане на агро-екологичните ангажименти и ангажиментите за опазване на
околната среда в горите;
 Стимулиране на процеса за уедряване на площите за зърнопроизводство и
отглеждане на технически култури;
 Продължаване на традиционно ползотворното сътрудничество на Териториално
звено по "Апробация и семеконтрол", Разград със земеделските производители
по отношение използване постиженията на селскостопанската наука за
увеличаване добива от единна площ;
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 Ефективно използване на държавния и общинския поземлен фонд.
Мярка 2. Развитие на модерно животновъдство с преработвателен сектор
 Разработване на устройствени планове на територии извън населените места,
подходящи за животновъдство и за изграждане на базова инфраструктура;
 Подготовка и реализация на проекти, финансирани по Програмата за развитие на
селските райони за създаване на модерни ферми от европейски тип;
 Инвестиции във физически активи – инфракструктура, свързани с развитието на
стопанствата, инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на
агро-екологичните ангажименти и ангажиментите за опазване на околната среда
в горите;
 Насърчаване на бизнеса за изграждане на МСП за преработка на продукцията –
млекопреработвателни предприятия, мелници, предприятия за преработка на
билки и ядки;
 Възстановяване на дейността на преработвателни предприятия с дълга традиция в
областта като „Месокомбинат”, гр. Разград.
Мярка 3. Обновяване и увеличаване на трайните насаждения
 Максимално оползотворяване на възможностите по Програмата за развитие на
селските райони за създаване на нови трайни насаждения;
 Комасация на земеделските земи;
 Отреждане на общински и държавни земи, вкл. и продажба, за инвестиции в
трайни насаждения;
 Инциативи за привличане на инвеститори за създаване на трайни насаждения,
съобразени с природоклиматичните условия и с възможностти за износ на
прясна, замразена или преработена продукция;
 Модернизиране и разширяване на съществуващите и изграждане на нови
хладилни комплекси за съхранение на продукцията.
Мярка 4. Увеличаване на площите за поливно земеделие чрез възстановяване и
доизграждане на напоителните системи
 Актуализация на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие и зеленчукопроизводство;
 Насърчаване създаването на сдружения на производителите за възстановяване на
съществували или създаване на нови поливни площи;
 Реализация на публични проекти за възстановяване на съществувалите в
близкото минало напоителни системи в общини Кубрат, Лозница и др.;
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 Информационна, административна и организационна помощ за създаване на
сдружения за напояване.
Мярка 5. Развитие на пчеларството
 Засилване контрола на неригистрираните пчелини;
 Стимулиране на растениевъдите да засявят по-големи площи с медодайни
култури – рапица, анасон и др.
 Контрол за третиране с пестициди и забрана за пръскане със селкостопански
самолети;
 Кандидатстване с проектни предложения по ПРСР и по национални програми за
развитие на пчеларството;
 Усъвършенстване на местното законодателство за стимулиране развитието на
пчеларството;
 Укрепване на пчеларските сдружения.
Мярка 6. Инвестиции в горските райони и подобряване жизнеспособността на
горите
 Насърчаване провеждането на залесителни мероприятия в определени общински
и държавни територии с висока ерозия или неподходящи за обработка/ползване
като пасища;
 Поддържане на съществуващите разсадници в общините, а при липса на такива –
отреждане на подходящи общински земи и предоставяне на бизнеса за
изграждане на разсадници за посадъчен материал;
 Ангажиране на част от лицата, работещи по програмите за заетост, финансирани
от държавата, за изпълнение на залесителни мероприятия през благоприятните
сезони;
 Създаване на агролесовъдни системи;
 Инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на
горски продукти;
 Кандидатстване с проектни предложения за заслесяване по ПРСР.
 Превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и
природни бедствия;
 Инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност, както и
на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата на
горските екосистеми.
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Мярка 7. Популяризиране и насърчаване на аграекологията и биологичното
земеделие
Популяризирането следва да се реализира чрез масово достъпни информационни
материали за добри практики и с консултации от специалисти (в агробизнес центрове) и
Службата за съвети в земеделието към МЗХ, Разград. Стимулирането може да стане по две
направления – по-печеливша пазарна реализация на продукцията и по-достъпни технологии за
производство. Мярката е в пряка зависимост от осигуряването на поливни площи и зависи от
климатични условия за съответните култури.
Мярка 8: Използване възможностите за реализиране на проекти по нитратната
директива и привличане на инвестиции за изграждане на заводи за биогаз
Специфична цел 2: Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в
аграрния сектор
Мярка 1. Осигуряване на достъп до актуална информация и повишаване на
научното обслужване в аграрния сектор
Информацията следва да включва пазарната конюнктура, новости в земеделието,
животновъдството, подходящи за района сортове, породи, начини за съхранение на
продукцията, възможности за финансиране на аграрни дейности, консултации, европейски
изисквания.
Достъпът до тази информация се осигурява чрез интернет сайт, мрежа от агробизнес
центрове. Мярката следва да се реализира като единна система за информация и съвети в
земеделието.
Добър подход са демонстрационните проекти за мултиполициране на добри практики.
Замеделските производители ще могат да използват консултантски услуги, услуги по
управление и услуги по заместване в стопанствата по ПРСР.
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на регионални структури към
националните

браншови

организации

на

производителите.

Създаване

на

групи

производители от селкото и горското стопанство
Освен крупните производители, мярката обхваща земеделските кооперации и най-вече
дребните производители. Сегашното „застраховане” от природните рискове (на кооперации и
дребни производители) с разнородно производство трябва постепенно да премине към по-тясна
специализация, чиито рискове се компенсират с нормални застрахователни инструменти.
Организациите на производителите са „щит” в конкурентната пазарна среда и са необходима
стъпка към изграждането на по-висши форми – мрежи и клъстери.
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Мярка 3. Подкрепа на млади фермери
Младите фермери имат възможност за директна финансова помощ за развитие на
бизнес. По ПРСР 2014 – 2020 г. предвижда възможност за стартова подкрепа за млади
земеделски производители. Необходимо е да им се съдейства при изготвяне на бизнес планове
и в подготовката на проекти за кандидатстване за финансиране по национални програми и
Програмата за развитие на селските райони. Мярката предвижда и включване в обучение,
административни услуги, съвети и активни пропагандни мерки за насочване на млади хора в
развитието на този бизнес, подпомаган от държавата и ЕС. За привличането на по-широк кръг
млади хора в селкото стопанство е необходимо ефективно използване на държавния и
общинския поземлен фонд.
Мярка 4. Подкрепа за развитие на малки стопанства
Преобладаващите дребни производители са с ориентация към натурално стопанство и
със спорадична насоченост към пазарна реализация, при произведени по-големи количества
продукция. Макар и неефективна, тази форма на микроикономика е основната опора/
компенсатор на селската бедност и безработица. По ПРСР 2014 – 2020 г. се предвижда
възможност за стартова подкрепа за развитието на малки стопанства. С оказана помощ, много
от тези малки стопанства биха могли да се изведат до пазарна ориентация и специализация.
При изготвен бизнес план и проект за развитие на такова стопанство, фермерът би могъл да
получи именно такава помощ. Публичната подкрепа се изразява в предоставяне на
информация, обучение и консултантска помощ при изработване на бизнес планове и проекти за
кандидатстване за финансиране, вкл. помощ при изготвяне на документацията, необходима за
получаване на субсидии. Част от тези функции могат да се изпълняват от Областната дирекция
„Земеделие” и Службата за съвети в земеделието в Разград към МЗХ, агробизнес центрове по
общини и НПО с такава специализация.
Мярка 4. Управление на риска в селското стопанство
Мярката включва повишаване компетенциите на земеделските производители за
управление на риска в селското стопанство и подкрепа по мерки от ПРСР в насока:
възстановяване на селскостопанския потенциал, разрушен от природни бедствия и
катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки.
Специфична цел 3: Развитие на икономически дейности в селските райони
Тази цел преследва паралелно два желани ефекта:


Социално-икономически – увеличаване на БВП за региона, повишаване на
заетостта, доходите и като цяло – намаляване на бедността;



Регионален – намаляване на диспропорциите в развитието на областта.
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Мярка 1. Привличане на инвестиции за изграждане на МСП за преработка на
плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране) и за преработка на
животинска продукция.
Мярката включва устройствени проекти, отреждане на подходящи терени – общински и
държавни, изграждане на довеждаща инфраструктура и маркетинг за привличане на
инвеститори. Възможности за финансиране на публичните инвестиции могат да се търсят с
проекти по ПРСР, вкл. по схеми за качество за селскостопански продукти и храни,
подпомагащи земеделски производители за присъединяване към стандарти, установени от
законодателството на ЕС.
Мярка 2: Изграждане на закрити пазари и тържища за селкостопански животни
Мярка

3:

Стимулиране

на

регионални

клъстери

в

аграрния

сектор

и

преработвателната индустрия
Богатата база на аграрни суровини и съответната преработвателна индустрия са
специфичния местен ресурс и потенциал за развитие. Целта е да се стимулират вертикалните
интеграционни процеси между интензивните производства и съответните преработващи
мощности, за да се затворят ефективни производствени вериги с конкурентни крайни продукти
и много нови работни места. Крайната цел е създаване на устойчиви клъстери, задържащи в
максимална степен принадената стойност в територията на областта.
Мярка 4. Насърчаване на частни инициативи за създаване на микропредприятия за
производство на стоки за бита и за развитие на местни занаяти и услуги в селата
Мярката е свързана с мярка 1 и дава възможност за иницииране на подобни дребни
производства в подходящи общински терени и сгради, които не се използват по
предназначение или в преустроени собствени имоти и сгради.
Възможни източници на финансова подкрепа: Програма за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
Приоритет 3: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на
жизнената среда, подобряване качествата на околната среда
Балансираното, екологосъобразното и устойчивото устройство и развитие на територията е в тясна зависимост от състоянието на техническата инфраструктура на областта.
Обновяването на съществуващата и развитието на по-модерна инфраструктура има
определящо значение за повишаване на инвестиционната привлекателност, за подобряване
качеството на околната среда и спомага за по-бързото интегриране на областта в регионален и
национален план.
С модернизацията и развитието на базовата инфраструктура политиката за регионално
развитие следва да постигне:
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 Осигуряване на балансирано, екологосъобразно и устойчиво развитие на
територията,

привличане

на

инвестиции,

повишаване

на

заетостта

и

икономически растеж;
 Изграждане на необходимите елементи на инфраструктурата в населените места
от областта, съобразно техните нужди и потенциал за развитие;
 Подобряване предлагането на стоки и услуги;
 Намаляване на различията между отделните територии и общности;
 Подобрена среда на обитаване;
 По-голяма мобилност на населението.
Специфична цел 1: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура
Обновената и развита техническа инфраструктура е фактор, който стимулира развитието
на бизнеса и икономическото сближаване на цялата територия на областта и създава условия за
използване на местния потенциал. Дейностите по нейното изграждане водят до създаване на
нови работни места в процесите на нейното изпълнение и експлоатация.
Модерно изградената инфраструктура е предпоставка за привличане на инвестиции и
повишаване ефективността на икономическите дейности, тя осигурява по-голяма мобилност на
бизнеса и населението, оптимизира трафика и цените за превоз на хора и стоки.
Дейностите за постигане на тази специфична цел се групират в няколко мерки:
Мярка 1. Развитие на главните транспортни коридори, преминаващи през Област
Разград


Изграждане на високоскоростен четирилентов път Русе – Варна със средства на
Дунавската стратегия за развитие на ЕС, като част от Програма 2020 на ЕС.
Мярка 2. Подобряване на достъпа до главните транспортни коридори
Тази мярка е насочена към пътищата, осигуряващи връзки и възможности за по-лесен

достъп към националната транспортна инфраструктура, интегрираща областта с другите
райони на страната, поради което следва да включва финансиране на публични проекти за
обновяване на републиканските пътищо по:
 Направление Разград – София (през Попово, Николаево, Стражица), до Главен
път Е772 – В. Търново за София или за включване в Общоевропейския
транспортен коридор № 9 към Южна България. На територията на Област
Разград това е третокласният път Разград – Попово, който следва да се
реконструира поне за втори клас, а през следващия планов период в първи клас,
за връзка с магистрала „Хемус”.
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 Направление Исперих – Разград. Този пътен участък трябва да се реконструира
от републикански път трети клас във втори, за подобряване на връзките между
областите Разград и Силистра.
 Направление Тутракан – Кубрат – Разград – Търговище, за подобряване на
социално-икономическите връзки между областите Силистра, Разград и
Търговище, с излаз до кръстовище „Петолъчката” и от него към областите от
Югоизточния район, пристанище Бургас и южното Черноморие. Следва да се
извърши рехабилитация на амортизираните участъци от пътя от с. Трапище,
Община Лозница до Разград.
Предвид големия финансов ресурс за едновременното осъществяване на проекти в
посочените направления и в съседните области, е необходимо да се възстанови
взаимодействието и синхронизирането на усилията между институциите от областите Разград,
Търговище и Силистра за рехабилитация или реконструкция на пътищата в техните територии.
Мярка 3. Развитие на железопътния транспрот в Област Разград
 Рехабилитация на жп линията Русе – Варна със средства от Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.
Мярка 4. Подобряване на достъпа до публичните услуги за населението и бизнеса,
чрез прилагане на информационните и комуникационните технологии
Създаването на активна бизнес среда, насърчаването и стимулирането на малкия и
среден бизнес за повишаване на неговата конкурентноспособност изискват инфраструктура,
осигуряваща достъп до последните постижения във всяка област на човешкото развитие и
гарантиране на съвременни условия за тяхното приложение.
Постигането на тази цел е възможно с въвеждането на технологии за цифров пренос на
информация, водещи до повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от
предоставянето на публични услуги на населението, както и на услуги за местния бизнес:
бизнес и данъчна информация, други административни и специализирани услуги за бизнеса и
гражданите, предоставяни от общинските, регионалните и областната администрации, чрез:
 Изграждане и усъвършенстване на комуникационните системи и мрежи за
информация в публичните институции от областта;
 Предприемане на действия за разширен достъп до Интернет;
 Обновяване на електронните страници на общинските, регионалните и
областната администрации за гарантиране на по-голяма публичност на
информацията и въвеждане на електронни административни и специализирани
услуги за бизнеса и населението.
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Мярка 5. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез реализация на
програми и проекти за енергийна ефективност
В Директива 2009/28/ЕО, приета от Европейския парламент на 23.04.2009 г.,
енергийната ефективност при производство и потребление на енергия в ЕС трябва да се
повиши до 2020 г. с 20%.,
Действията за подобряване на енергийната ефективност разкриват възможности за
повишаване както на ефективността на икономиката, чрез намаляване на енергоемкостта на
произвежданите продукти, така и за подобряване условията на обитаване, оптимизиране на
структурата на енергопотреблението в бита и обществените сгради.
Енергийната структура на потреблението определено влошава икономическите
показатели на областта. Лошото физическо състояние на старите сгради, липсата на
топлоизолации, неефективното осветление и отопление изискват организирана дейност за
повишаване на енергийната ефективност, включваща:


Разбработване на областна програма за енергийна ефективност;



Влючване

в

Националната

информационна

система

за

потенциала,

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.


Въвеждане на електронни административни услуги за ВИЕ;

 Енергийни обследвания на обществените и жилищните сгради;
 Реализиране на мерки за енергийна ефективност в обществените и жилищните
сгради, въз основа на извършените обследвания и реализация на проекти за ЕЕ;
 Подмяна на горивните инсталации с енергоспестяващи съоръжения чрез
финансиране на проекти за ЕЕ;
 Разширяване на газопреносната мрежа и увеличаване броя на газифицираните
сгради – обществени и жилищни;
 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление във всички населени места от
областта с автоматично интелигентно управление;
 Проектиране

и

топлоизолация,

изпълнение на новостроящите се

сгради

максимална

и

естествена

осветеност

с

ефективна

енергоспестяващо

отопление;
 Провеждане на активна информационна кампания за възможностите за
финансиране на проекти от Европейските фондове, Национални програми и
улеснено кредитиране от банките за въвеждане на енергоспестяващо отопление и
осветление, вкл. изпълнение на ефективни топлоизолации на съществуващите
обществени и жилищни сгради;
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 Информиране на населението за ползите от подмяна на осветителните тела и
домакинските електроуреди с енергоспестяващи такива за битови нужди.
Мярка 6. Използване на алтернативни източници на топлина, включително на
възобновяеми енергийни източници.
В Директива 2009/28/ЕО, приета от Европейския парламент на 23.04.2009 г., са
формулирани индикативните цели за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници (ВЕИ) както за Европейския съюз като цяло, така и за всяка страна членка в
перспектива до 2020 г. Като базисна година за сравнение е приета 2005 г. Общо за Европейския
съюз към 2020 г. относителният дял на ВЕИ в брутното крайно енергопотребление трябва да
достигне 20%. За България изискването на посочената директива за развитие на
производството на енергия от ВЕИ е неговият дял да достигне 16% от брутното крайно
потребление на енергия в страната.
Мерките и действията по енергийна ефективност в Областната и общинските програми
следва да са насочени към:
 Определяне на държавни и общински земи, непригодни за земеделски нужди, за
изграждане на фотоволтаични паркове за производство на електроенергия;
 Проучване на възможностите за изграждане на ветрогенератори за производство
на електроенергия на територията на областта;
 Институционална подкрепа и насърчаване на бизнеса за изграждане на
инсталации за производство на биодизел;
 Проучване на възможностите и подкрепа на бизнеса за производство на брикети
от дървени стърготини, слама, растителни стебла, и др. отпадни продукти, за
отопление на индивидуални жилищни и стопански сгради в населените места,
където не е възможно газифициране или прилагане на други съвременни способи
за отопление;
 Активизиране работата на Областния и Общинските съвети за енергийна
ефективност, които да генерират идеи за проекти по Програмите за енергийна
ефективност и активно да съдействат за изпълнението им.
Специфична цел 2: Модернизация на техническата инфраструктура за преодоляване на вътрешнорегионалните различия и постигане на териториален баланс
Отчитайки инфраструктурите различия на отделни територии от областта, усилията
трябва да се насочат приоритетно към местата, където има осезаема бариера за използването на
потенциалните фактори за икономически растеж и необходимост от действия за преодоляване
на затрудненията в социално-икономическото им развитие.
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Насочването на икономическата активност в подходящи центрове на областта за
самостоятелни производства или на взаимосвързани производствено-технологични структури,
в съчетание с модернизация на аграрния сектор, изискват изграждане подходяща техническа
инфраструктура, осигуряваща устойчивост на тези процеси във времето.
Действията за постигане на тази специфична цел трябва да бъдат ориентирани към
мерки за подобряване на транспортната достъпност чрез финансиране на проекти по
Оперативните и националните програми.
Мярка 1. Осигуряване на по-добър транспортен достъп на периферните и
изостанали райони до зоните на развитие на икономически дейности и социални услуги
Подобряването на транспортните връзки засилва ефективността на икономическите
дейности в общините, стимулира тяхната активност и допринася до „изглаждане” на
териториалните различия.
Рехабилитацията и модернизацията на регионалната транспортна инфраструктура
гарантира интегрирано функциониране на областта като цяло и максимално усвояване на
потенциалите за развитие, като улеснява достъпа до тях и спомага за териториалното
сближаване, което включва:
 Изпреварваща рехабилитация на второкласните пътища, които трябва да
изпълняват ролята на довеждащи направления към основната ос Русе – Варна и
връзките със съседните области;
 Реконструкция и рехабилитация на всички пътища от републиканската и
общинската мрежа, осигуряващи връзките вътре в областта и улесняващи
достъпа до областния и общинските центрове;
 Рехабилитация на ж. п. инфраструктурата в областта и модернизация на ж. п.
гарите Разград, Исперих и Самуил.
 Усъвършенстване на транспортното обслужване.
Мярка 2. Модернизация на телекомуникационната мрежа и разширяване
прилагането на съвременни съобщителни услуги
Съобщителната мрежа е развита в недостатъчна степен в областта и бавният темп на
модернизация водят до информационно-комуникационно изоставане и задълбочаване на
териториалните различия. Модерната съобщителна мрежа, осигуряваща достъп до съвременни
услуги, позволява използването на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ на
самите работни места от потребителите. Работата от разстояние осигурява гъвкавост във
времето и местоработата, като позволява да се преодолеят бариерите на времето и дистанцията.
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 Подобряване на предоставяните далекосъобщителни услуги в по-изостаналите
райони на областта;
 Създаване на технологични условия за достъп до бизнес информационните
мрежи и Интернет с изграждане на ефективни технологии за достъп: ADSL,
оптични кабелни връзки, радиоразпръскване, доизграждане и развитие на GSM
мрежата и същевременно обучение и развиване на умения за ползване на
специализирана информация;
 Подобряване качеството на интернет услугите в малките населени места;
 Обновяване на Интернет страниците на областната и общинските администрации
с богата и разнообразна информация, новини и разширяване достъпа до
предлаганите услуги;
 Увеличаване на броя на обществените места за достъп до Интернет – библиотеки,
читалища, училища, информационни центрове и др.
Мярка 3. Сигурно и качествено електроснабдяване за цялата територия на област
та, гарантиращо балансирано развитие на всички общини
Електроенергийната мрежа е оразмерена за товари, по-големи от настоящите и има
възможност за поемане на допълнителни натоварвания, но за бъдещото развитие на областта се
налага освен

поддържане на добри

технически

и експлоатационни параметри

на

съществуващата мрежа, така и доизграждането й.
Една част от действията са свързани с нормализирането и повишаване на сигурността на
електрозахранване на потребителите в някои общини, чрез разширение на системата високо
напрежение:
 Изграждане на подстанция 110/20 кV „Лозница”;
 Изграждане на подстанция 110/20 кV „Самуил”;
 Преоборудване на възлова станция „Цар Калоян”;
 Електроразпределителна мрежа средно напрежение;
 Изграждане на нови трафопостове и довеждащи електропроводи до тях в селища
от общините Разград, Кубрат и Цар Калоян;
 Осигуряване на довеждащо електрозахранване в съответните територии на
населените места, към които е заявен инвестиционен интерес.
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Специфична цел 3: Доизграждане и развитие на инфраструктурата, подобряваща
качеството на жизнената среда
Инфраструктурата, пряко свързана с качеството на жизнената среда, включва преди
всичко канализация, улици, водоснабдяване, електроснабдяване и благоустрояване на
населените места.
Мярка 1. Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта
Високият процент загуби в разпределителната мрежа, заедно с високите разходи при
добива и преноса на основните количества вода от водоснабдителна система „Дунав” и
относително малкият дял на местните водоизточници, предопределят една от най-високите
цени на водата в страната, което налага оптимизиране на водоснабдяването чрез:
 Реализиране на проекти за водните цикли във всички общински центрове;
 Максимално използване възможностите на местни водоизточници;
 Изграждане на допълнително водоснабдяване в населени места с недостиг на
питейна вода.
Мярка 2. Обновяване и доизграждане на канализационните системи
Неизградената канализация в селата и директното отвеждане на дъждовни и отпадни
води в реки и дерета, както и амортизираната и недоизградена канализационна мрежа в помалките общински центрове на областта, извеждат този проблем като приоритетен.Средства за
финансиранена изграждането на канализационни мрежи и ПСОВ следва да се търсят по ОП
„Околна среда” и ПУДООС към МОСВ. Действията трябва да бъдат насочени към:
 Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в общинските
центрове.
 Реконструкция и модернизация на съществуващите ПСОВ в Разград, Исперих,
Кубрат и Лозница;
 Изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ в Завет, Самуил и Цар Калоян;
 Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения в
населените места с над 2 000 души население.
Мярка 3. Разширяване на вида и качеството на съобщителните услуги за
населението
Доизграждането и модернизацията на съобщителната мрежа ще улеснят достъпа на
населението до публични услуги в здравеопазването, социалното обслужване, административните услуги на общинските и областната администрации, данъчните служби и другите
териториални звена на централната власт, което изисква:
 Продължаване на цифровизацията на фиксираната телекомуникационна мрежа;
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 Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките населени места и
разширение на селищната телефонна мрежа;
 Създаване

на

технически

условия

за

осигуряване

на

достъп

до

далекосъобщителните услуги за хора със специфични потребности (хора в
неравностойно положение, социално слаби, възрастни, неграмотни).
Мярка 4. Разширяване използването на природния газ като енергоносител за
битово и обществено потребление
Безспорните предимства на природния газ пред традиционните енергоносители води
както до подобряване на социално-битовото и комунално обслужване на населението, така и до
подобряване на жизнената среда и екологичната обстановка.
 Изграждане на газопоровода „Южен поток” с компресорна станция на
територията на Област Разград;
 Разширяването на газификацията за обществено и битово потребление включва:
 Разширяване на газоразпределителната мрежа в Разград, Исперих и Кубрат и
увеличаване броя на газифицираните фирми, домакинства и обществени сгради;
 Изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Лозница.
Мярка 5. Модернизация на градската среда
Тази мярка обхваща пакет от специфични дейности, изразяващи новата философия и
политика за концентрация на ресурсите в интегрирано градско развитие. Това е пряка подкрепа
за градовете - двигатели на растеж.
 Прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;
 Изготвяне на устройствени планове за територията на общините;
 Реализиране на проекти за интегрирано градско развитие;
 Реализиране на проекти за създаване на атрактивни градски ареали за деца и
възрастни;
 Благоустрояване и естетизиране на вътрешноквартални пространства и зелена
система, изграждане и иновиране на места за игра, спорт и отдих;
 Изграждане и модернизиране на сгради и инфраструктура с административни и
обществени функции за подобряване на предоставените услуги;
 Подобряване на битовите условия, в т.ч. за уязвими групи от населението, чрез
доизграждане и развитие на подходяща техническа инфраструктура;
 Създаване на достъпна физическа среда;
 Подобряване на състоянието на съществуващите системи и техническата
инфраструктура за повишаване сигурността на населението;
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 Интегриран градски транспорт – автоматизирани системи за управление и
контрол на трафика, подобряване на информацията и достъпността до спирките
на масовия градски транспорт, обновяване на транспортната инфраструктура,
развитие на електротранспорт, екраниране на шума от трафика.
Мярка 6. Инвестиции за подобряване на инфраструктурата и създаване на основни
услуги за населението в селските райони
Инвестициите в тази насока са изключително важни за разрешаването на основния
проблем на селските райони – обезлюдяването. Подобрената инфраструктура, достъпност и
услуги са косвен фактор за задържане на младите хора, като двигател за развитие на
интензивно земеделие, животновъдство и биоземеделие.
Специфична цел 4: Подобряване качествата на околната среда
Подобряване качествата на водата, въздуха и почвите включва прилагането на мерки,
които ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват на
увреждането, обхвата на засегнатото население, концентрацията на замърсяването и степента
на вредност за човешкото здраве и природата. Предлаганите мерки ще въздействат в няколко
направления:
 Елиминиране на източници на замърсяване;
 Възпрепятстване преноса на замърсяване от един на друг компонент на околната
среда и предпазване от замърсяване.
В Директива 2009/28/ЕО, приета от Европейския парламент на 23.04.2009 г., емисиите
от парникови газове в атмосферата в ЕС, приведени към еквивалент СО2, трябва да се
редуцират до 2020 г. с 20%.
Мярка 1. Мониторинг на качеството на въздуха, водите и почвите
На територията на Област Разград

не съществуват сериозни замърсявания от

промишлените производства. ТЕЦ за битови нужди в Разград и ТЕЦ за промишлени и битови
нужди в източната промишлена зона са газифицирани. Общините от областта по възможност
да се включват в националните програми за опазване и подобряване състоянието на околната
среда, а при възникнали огнища на замърсяване да предприемат съответни мерки и
взаимодействат с компетентните държавни органи.
Мярка 2. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на
отпадъците
 Обхващане в организирано сметосъбиране на ТБО в регионалното депо, Разград
на всички населени места от общините в областта;
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 Изгражсдане на сепариращи инсталации за битови отпадъци на площадките на
регионалните депа;
 Проучване възможностите за изграждане на завод за преработка на отпадъците в
регионалното депо Разград;
 Повишаване ефективността от разделното събиране на ТБО за рециклиране и
преработка;
 Рекултивация на замърсените терени на закрити депа за твърди битови и
строителни отпадъци във всички населени места от общините в областта;
 Изграждане на компостиращи инсталации за зелени отпадъци и такива за
биоразградими отпадъци от домакинствата.
Мярка 3. Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии
 Популяризиране и обогатяване на видовия състав на флората и фауната в
областта;
 Предприемане на постоянни мерки по опазване и възстановяване на застрашени
растителни и биологични видове;
 Изготвяне и изпълнение на планове за управление на защитените територии;
 Изграждане на екологична туристическа инфраструктура – екопътеки, детски
площадки, места за палене на огън, биваци и др. съоръжения в защитените
територии и зоните за отдих, с цел опазване на природата и биологичното
разнообразие.
Мярка 4. Институционални мерки и партньорство с бизнеса и НПО по опазване на
околната среда.
 Провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на
населението в партньорство с медиите;
 Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми;
 Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата;
 Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата.
 Публично-частно

партньорство

с

бизнеса

и

НПО

за

поддържане

на

биоразнообразието в защитените територии и обекти;
 Включване на общини от Област Разград в мрежа от устойчиви общини;
 Изготвяне и реализация на проекти от общините, финансирани по Оперативна
програма „Околна среда” и националните програми, в партньорство с други
общини и региони от държави – членове на ЕС, за съхраняване и подобряване
качеството на околната среда.
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Мярка 5: Изграждане на системи за предотвратяване на риска
 Предприемане на превантивни дейности за предотвратяване на наводнения и
свлачища.
 Изграждане на мониторингови системи за опазване на околната среда
Възможни източници на финансова подкрепа: Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014 – 2020 г., Програма за развитие на селските реайони 2014 – 2020 г., Оперативна
програма „Околна среда” 2014 – 2020 г., Предприятие за управление на дейностите по опазване
на околната среда (ПУДООС), Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП), Програма ИНТЕРРЕГ ІV С, Оперативна програма за
трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., Стратегия на ЕС за
Дунавския регион, Програма Интелигентна енергия – Европа ІІ, Фонд „Енергийна
ефективност”, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Приоритет 4: Подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване
на жизнения стандарт
Укрепването на човешкия капитал, повишаването на заетостта и подобряването на
качеството на живот водят до социално сближаване и повишаване привлекателността на
средата за обитаване на всяка териториална общност. Общият ефект е не само в ползите за
общото икономическо развитие и грижата за хората, но и в съхраняването и развитието на
човешкия потенциал, традициите и подобрената жизнена среда.
Подобряването на уменията на човешките ресурси за по-висока приспособимост към
икономическите и социалните промени е предизвикателство за всички райони на страната.
Регионалните дефицити в качеството на човешките ресурси са неравномерно разпределени по
територията, но навсякъде се наблюдават негативни тенденции към откъсване на
образованието от регионалната икономическа среда, недостиг на умения и квалификация за
работа с новите технологии и изискванията на производствения процес, прекъсване на връзката
между образованието и потребностите на местните пазари на труда, липса на осъзната фирмена
политика за квалификация и обучение на работната сила.
На територията на областта съжителстват различни етноси като болшинството в някои
от тях е с ниска грамотност, липса на квалификация, ниска здравна култура, висок дял на
безработните. За включването им в пазара на труда и за ограничаване на миграцията са
необходими адекватни дейности, насочени към постигането на няколко специфични цели:
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Специфична цел 1: Повишаване на качеството на човешкия капитал и постигане
на съответствие с изискванията на пазара на труда
Изискванията и силната конкуренция на съвременния пазар на труда налагат нова
политика спрямо образователните и квалификационните характеристики на трудовите ресурси.

Тази политика е основана на прилагането на европейската квалификационна рамка за
обучение през целия живот и борбата с младежката безработица и социалното приобщаване,
като основен акцент в европейската политика за 2014 – 2020 г., и включва мерки, насочени към
четири основни целеви групи:


Реализиране на мерки, насочени директно към работната сила в областта, с оглед
засилване на нейната конкурентноспособност;



Подкрепа на безработните лица, за да се приспособят към специфичните нужди
на региона;



Приобщаване към пазара на труда на уязвимите общности в областта;



Професионална ориентация и осигуряване на възможности на стажове на
младите хора, на които предстои да влязат в пазара на труда.

Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството на
човешкия потенциал в областта следва да се реализира в партньорство между регионалните и
местните власти и социално-икономическите партньори, в т.ч. училищата, бизнеса,
сдруженията на бизнеса, териториалното бюро по труда, неправителствения сектор. За целта
следва да се използват всички възможности, които се предлагат за финансова подкрепа на тези
мерки с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както и
националните програми за обучение, квалификация и заетост на Министерството на труда и
социалната политика. Целесъобразно би било да се създаде Областен съвет за партньорство по
трудова заетост, обучение и квалификация, дори и такива съвети в общините от областта.
Мярка

1.

Повишаване

на

квалификацията,

адаптивността

и

конкурентоспособността на заетите лица в областта
 Насочване на активните политики на пазара на труда към обучения и
квалификации, даващи възможност за конкретна трудова реализация в района,
чрез разработване на програми и курсове за обучение, директно насочени към
изискванията на бизнеса в областта;
 Разработване и реализация на проекти за обучение и квалификация на заети лица,
които да се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” и по други национални и международни програми;
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 Засилване на връзките между професионалните училища в областта и бизнеса;
 Включване на бизнеса и НПО в проекти за обучение на работната сила и
стимулиране изграждането на собствена система за професионална подготовка на
кадрите;
 Изпълнение на програми, преодоляващи несъответствията между уменията и
нуждите на пазара на труда;
 Изграждане

и

прилагане

на

система

за

непрекъсната

професионална

квалификация;
 Обучение в използване на информационни и комуникационни технологии.
Мярка 2. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел
повишаване адаптивността на безработните лица към потребностите на икономиката
 Професионална преориентация /повторно обучение/ и преквалификация на
заетите в районите, в които се осъществяват структурни промени;
 Реализация на проекти за квалификация/преквалификация, финансирани по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
 Интервенции, отнасящи се до активно включване на социалните партньори в
професионално обучение и квалификация с различна продължителност и
интензивност, след провеждане на проучвания за нуждите на пазара на труда;
Мярка 3. Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда
Високата безработица в голяма част от населените места в областта налага специфична
подкрепа на политиките на пазара на труда, насочени към създаване на условия за изнасяне на
заетост в общините с критични стойности на този показател.
Необходимо е да се разработят програми за създаване и изнасяне на заетост, която да се
адресира към националните програми за подкрепа на заетостта и възможностите, които
предоставят Оперативните програми за нови инвестиции и работни места. Програмата следва
да съдържа следните дейности:
 Подкрепа на уязвими общности от областта на пазара на труда;
 Изграждане на съпътстващи производства в по-слабо развити населени места на
областта;
 Стимулиране на трудовата мобилност;
 Подготовка и реализация на проекти, финансирани по Оперативните програми в
подкрепа на инвеститори при разкриване на нови работни места в определени
региони;
 Субсидирана заетост в жизнени производства по различни национални програми;
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 Създаване на информационна система за търсената от инвеститорите работна
сила и съответно предлаганите работници и специалисти;
 Подкрепа на самонаетите лица и стимулиране на предприемачеството;
 Повишаване на капацитета на областната и общинските администрации за
подкрепа на бизнеса и НПО в общините;
 Разработване на специфичен пакет от мерки за привличане на представители на
едрия бизнес в областта, в т.ч. предлагане на свободни терени, устройване на
нови производствени зони;
 Изграждане на бизнес паркове в локализации с потенциал за развитие на нови
промишлени дейности.
Мярка 4. Подкрепа на младите хора, на които предстои да влязат в пазара на
труда
 Създаване на работещи механизми за професионално ориентиране и насочване в
кариерното развитие;
 Осигуряване на възможности за стаж за млади хора и адаптиране в работната
среда;
 Създаване на регистър за студентите от Област Разград и регистър на найтърсените професии на областно ниво.
Специфична цел 2: Подобряване на образователните услуги
Адаптирането на съществуващата и създаване на нови образователно-квалифи-кационни
структури с многоцелево предназначение (за преодоляване на ниската грамотност, за нуждите
на професионалното образование, за целите на обучението през целия живот и др.), отговаряща
на европейските стандарти за обучение, изисква целенасочени действия, групирани в следните
мерки:
Мярка 1. Повишаване ефективността на обучението
Тази мярка е свързана както с проблеми от общ характер, така и със спецификата на
областта, като изисква:
 Непрекъснато

повишаване

на

квалификацията

на

педагогическите

и

управленските кадри в системата на основното и средното образование на
областта;
 Интеграция на учениците от ромски произход, подлежащи на задължително
обучение;
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 Намаляване на спада в преждевременното напускане на училище и повишаване
достъпа до начално образование с подчертан акцент към групите в
неравностойно положение;
 Модернизацция на образователния процес и инфраструктура: осигуряване на
условия за предучилищно образование и постепенно преминаване към
целодневен учебен процес.
Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база
Оптимизиране на мрежата от училища и детски градини в областта;
Подобряване на средата за обучение с оглед осъществяване на преход към
информационно общество: компютъризация на училищата съобразно количествените
параметри и на етапи, заложени в Националната стратегия за ИКТ; достъп до Интернет на
всички училища в областта; въвеждане на ИКТ в образователния процес, увеличаване на
извънкласната подготовка за усъвършенстване на компютърни умения;
Мярка 3. Активно включване на всички звена на училищната общност – родители,
учители и НПО в образователния процес
Поддържане на материалната база, спецификата на процеса на обучение при наличие на
деца-билингви и необходимостта от осъвременяване на обучението в съответствие с новите
изисквания, налагат разширяване обхвата на участниците в общия процес на обучение и
споделяне на отговорностите, свързани с:
Повишаване ефективността на взаимодействие между родители, учители и училищни
настоятелства;
 Укрепване на съществуващите и създаване на извънучилищни заведения, в които
да се работи за пълноценно използване на свободното време на учениците, за
развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите им заложби;
 Разяснителна и организационна дейност за намаляване броя на учениците, които
остават извън училище (деца на социално слаби семейства, на семейства от
малцинствен произход);
 Създаване на училищни, общински и областни ученически съвети, клубове по
дебати и др. форми за ситмулиране участието на младите хора в живота на
общините и регионите.
Специфична цел 3: Повишаване на достъпа и качеството на здравните и
социалните услуги на населението
Основен индикатор на възможностите за достъп до здравеопазване и за качество на
здравните услуги е продължителността на живота.
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Въпреки че за Област Разград е характерен сравнително висок относителен дял на
младите хора, в последните години се наблюдават тенденции за намаление дела на младите
генерации и увеличение на населението от другите две възрастови групи, подобно на
процесите в цялата страна.
Налагат се мерки за намаляване на регионалните дефицити в достъпа до здравеопазване
и подобряване на качество на здравните услуги, свързани с развитието на здравноосигурителната система, включително чрез инвестиции за подобряване на здравните услуги,
които подобряват здравния статус на хората, а като цяло допринасят съществено за
подобряване на качеството на живот в областта.
Мярка 1. Повишаване на ефективността на здравеопазването
Тук се включват както вътрешни действия за усъвършенстване и подобряване
качеството на здравните услуги, така и организационни, свързани с предлагането им и достъпа
до тях:
 Разширяване обхвата на профилактичната дейност;
 Подобряване качеството на извънболничната и болнична помощ;
 Разширяване и осъвременяване на мрежата от заведения, предоставящи
профилактични, здравни и рехабилитационни услуги;
 Разкриване на звена за долекуване, финансирани от Национална здравната каса;
 Разкриване на хосписи във всеки общински център на територията на областта;
 Осъвременяване на материалната база и снабдяване на медицинската апаратура.
 Привличане и задържане на висококвалифицирани медицински кадри чрез
областна стратегия за специализации на млади лекари и програма „учене през
целия живот в областта на здравеопазването“;
 Разширяване обхвата на профилактичните прегледи и информационните
кампании.
Мярка 2. Усъвършенстване на взаимодействието между институциите за
подобряване на здравеопазването
 Създаването на условия за подобряване здравния статус на населението включват
и усъвършенстване на институционалното взаимодействие, насочено към:
 Все по-пълно обхващане на работещите лица в задължително здравно
осигуряване;
 Засилване на здравната и здравно-образователната превенция в училищата;
 Подобряване на неблагоприятните фактори на селищната среда и ограничаване
на свързаните с тях заболеваемост и смъртност;
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 Подготовка и реализиране на проекти за укрепване на материалната база на
здравеопазването.
Мярка 3. Създаване условия за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните
услуги.
През м. февруари 2011 г. бе приета Областна стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Разград 2011 – 2015 г. Целта на Стратегията е чрез добро планиране да се
осигурят достъпни и качествени социални услуги в областта, интеграция на общности и
индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. В нея са включени
следните приоритетни дейности:
 Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за
деца;
 Развитие на социалните услуги за социално включване на уязвими групи и лица в
неравностойно положение;
 Грижи за старите хора за осигуряване на по-добър и достоен живот;
 Развитие на човешките ресурси и изграждане на междуобщинско партньорство и
междусекторно сътрудничество.
Основните механизми за постигане на поставените цели са:
 Реформиране и закриване на специализираните институции за деца и за
възрастни хора с увреждания;
 Подобряване качеството на съществуващите социални услуги и разкриване на
нови и иновативни услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка
до семейната и предоставяне на услуги в общността;
 Привличане на НПО за участие в предоставяне на социални услуги;
 Развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори;
 Обучение на кадрите в социалната сфера.
Изпълнението на Стратегията се наблюдава от Звено за мониторинг, което изготвя
годишни мониторингови доклади, като се отчита процетът на реализация на заложените
дейности.
Мярка 4. Преодоляване на социалното изключване чрез интеграция на социалноуязвимите групи от населението в областта
Тази мярка е свързана с тематична цел 9 от Общата стратегическа рамка на ЕС
(насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността).
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Целта й е създаване на условия за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област
Разград и общински планове за действие за изпълнение на интеграционните политики (приети
през март 2013 г.) с приоритетна насоченост в следните области:
 Образование;
 Подобряване на жилищните условия;
 Здравеопазване;
 Заетост;
 Върховенство на закона и недикриминация;
 Култура и медии.
Специфична цел 4: Развитие на културната идентичност, спорта и младежките
дейности
Наличието на голям брой културни институции в областта, обособен сграден фонд,
богат културен каленад и добри традиции и успешни практики в организирането на културни и
спортни прояви са предпоставка за развитието на културните и спортните дейности като
фактор за подобряване качеството на живота в областта.
Мярка 1. Осъществяване на партньорство между местната власт, културните
институции, неправителствения сектор и бизнеса за реализация на съвместни проекти
 Обвързване на културните дейности с туристическата индустрия, стимулиране и
разширяване на културния и фестивален туризъм;
 Създаване на условия и насърчаване на предприемачеството и дарителството в
сферата на културата;
 Постигане на по-висок капацитет за подготовка и реализация на проекти по
Оперативните програми за култура и културно наследство;
Мярка 2. Превръщане на местните културни институти в съвременни духовни
центрове за разпространение на знания и съхранение на културните традиции
 Съхраняване културната идентичност на областта в цялото й многообразие;
 Популяризиране на постиженията в сферата на художественото творчество в
регионален, национален и международен мащаб;
 Приобщаване на децата и младежите към общозначимите ценности и активното
им участие в организираните културни прояви.
 Подобряване материалната база на институциите, допринасящи за съхраняване и
развитие на културната идентичност.
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Мярка 3. Развитие на спорта и младежките дейности
 Подобряване на условията за спорт и отдих на населението чрез ремонт и
рехабилитация на съществуващите спортни съоръжения и площадки, зоните за
отдих;
 Модернизация на стадион „Лудогорец Арена” в гр. Разград според стандартите
на УЕФА за клас 4;
 Изграждане на нови спортни площадки, плувни басейни и други спортни обекти
с многофункционално предназначение;
 Привличане на младите хора с извънкласни форми за спортуване в
съществуващата спортна база по програми на МФВС.
 Разработване и изпълнение на областна и общински стратегии за развитие на
младежта в съответствие с националната стратегия за развитие на младежта и
Младежта в действие: Европа 20:20;
 Стимулиране на младежкото доброволчество и на участие на младите хора в
живота наобщините и регионите.
 Kандидатстване с проектни предложения по европейски младежки програми:
Youth in Action; European Youth Forum.
Мярка 4: Предприемане на действия за опазване и реставриране на паметниците
на културата и на религиозните храмове на територията на областта
 Преглед на състоянието на паметниците на културата от местно значение на
територията на областта;
 Кандидатстване с проектни предложения за реставриране на паметниците на
културата и на религиозните храмове.
Възможни източници на финансова подкрепа: Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.,
Програма за развитие на селските реайони 2014 – 2020 г., Оперативна програма за
трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 – 2020 г., Стратегия на ЕС за
Дунавския регион.
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Приоритет 5: Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на
ефективна регионална политика
Изпълнението на целите и приоритетите на Областната стратегия зависи в много голяма
степен от институционалния капацитет, създаден в областните и общинските структури за
провеждане на регионалната политика. Анализът показва, че съществуват редица слабости,
които са свързани както с административния капацитет, така и с провеждане на принципа на
партньорство за целите на регионалното развитие и повишаване на местната икономическа
активност.
Укрепването

на

капацитета

следва

да

се

обвързва

с

повишаването

на

конкурентноспособността на областта, както и с придобиването на умения от областната и
общинските администрации да управляват програми и проекти, да осъществяват мониторинг и
оценка на реализацията им, вкл. и на Областната стратегия и общинските планове за развитие.
За укрепването на административния капацитет на областните структури и общинските
администрации следва да се реализират действия за изпълнение на следните цели:
Специфична цел 1: Изграждане на регионални и местни партньорства за развитие
и подобряване на взаимодействието между институциите, бизнеса и структурите на
гражданското общество
Тази цел може да се постигне със засилване на партньорството и междуобщинското
взаимодействие и се базира на необходимостта от подобряването на сътрудничеството между
участниците в създаването, приемането и изпълнението на Областната стратегия. Това
партньорство има две проявления: Първото се свързва с вътрешния му аспект и се отнася до
участието на заинтересованите страни в областта при създаването и изпълнението на
стратегията. Това партньорство се реализира чрез участието на ръководните органи на областта
и

общините,

областната

и

общинските

администрации,

социалните

партньори,

неправителствения сектор, частния бизнес и гражданите; Второто се налага при осъществяване
на междуобщинско сътрудничество като често това предполага определено участие на
областната администрация и регионалните структури на централната изпълнителна власт. В
този смисъл взаимодействието изисква специфични форми, където представителството е
различно и е необходимо равноправно участие на всички заинтересовани партньори в
изпълнението на Областната стратегия , вкл. и тяхното обучение за работа в екип и съвременни
информационно-комуникационни технологии.
Осъществяването на приоритета налага изпълнението на следните действия:
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 Осигуряване на публичност на плановите и програмните документи на
регионално и местно ниво и публикуване на периодични отчети за изпълнението
им;
 Създаване на Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията за
развитие на Област Разград . Изготвяне на ежегодни доклади за оценка напредъка
в изпълението на Стратегията;
 Продължаване дейността на Координационния съвет и на Звеното за мониторинг
и оценка на изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в
Област Разград .
 Създаване на Звено за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията за
интеграция на ромите в Област Разград . Изготвяне на ежегодни доклади за
оценка напредъка в изпълението на Стратегията;
 Създаване на звена за мониторнг и оценка на изпълнението и на други
стратегически докменти;
 Публикуване на интернет страницата от Областна администрация на докладите
на звената за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегиите;
 Работа в мрежа с всички деконцентрирани структури на държавната власт,
местните власти и съответните заинтересовани страни;
 Продължаване на апробирания с проект „Мисия Благоденствие” на Областна
администрация Разград иновативен модел на стратегическо планиране и
разработване и прилагане на политики с участието на всички заинтересовани
страни,чрез провеждане на периодични дискусионни форуми, кръгли маси и
фокус групи с представители на общините, бизнеса и НПО за обсъждане на
проблеми, отнасящи се до развитието на областта;
 Укрепване и засилване ролята на Областния съвет за регионално развитие и
общинските съвети за развитие;
 Разширяване на диалога и взаимодействието с общините, бизнеса, НПО и
гражданите;
 Прилагане на инициативата Лидер – създаване на Местни инициативни групи и
на стратегии за местно развитие.
Специфична цел 2: Подобряване на организацията, ефективността и качеството на
предоставяните услуги от областната, общинските и териториалните администрации,
чрез развитие на нови форми на обслужване и прилагане на съвременни информационни
технологии
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Осъществяването на тази цел е важен фактор за ускорено областно развитие и
повишаване на икономическата активност. Тя ще спомогне за подобряване на ефективността в
работата на областната и общинските администрации и на ръководствата на областта и
общините. Изискванията са свързани с провеждане на политика на усъвършенстване на
управлението в областта чрез:
 Прилагане

и

ускорено

въвеждане

на

съвременните

комуникации,

уеб-

ориентираните връзки и създаване на интерактивни сайтове за областта и
общините в сферата на заявените интереси;
 Развитие на електронното правителство;
 Обучение на областната и общинската администрация в нови направления, в т.ч.
за подкрепа на бизнеса, за участие в трансграничното и регионално
сътрудничество, за необходимостта и условията за развитие на клъстери;
 Непрекъснато повишаване на административния капацитет и експертния
потенциал на областните, териториалните и общинските структури.
 Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на
публичните услуги в областта, в т.ч. чрез използване на съвременни
информационни и комуникационни технологии;
 Подобряване ефективността в обслужването на едно гише на областно и
общинско ниво.
Специфична цел 3: Развитие на административния капацитет за работа по
програми и проекти
Развитието на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление,
наблюдение, контрол и оценка при усвояване на средствата по структурните фондове на ЕС и
от националните източници е изключително важно за успешното реализиране на стратегията и
общинските планове и за постигане на ускорено социално-икономическо развитие. Работата за
повишаване на административния капацитет трябва да продължи и да включи мерки за:
 Обучение и усъвършенстване на знанията на служителите на регионално и
местно ниво по разработване, управление и реализация на проекти по
Оперативните програми, стратегическо планиране и мониторинг и оценка на
изпалнението на стратегически документи;
 Създаване на специализирани звена в областната и общинските администрации
по разработване, управление и реализация на проекти;
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 Изграждане на информационна система между областните и общинските
администрации за непрекъснато информиране на бизнеса, неправителствения
сектор и гражданите за възможностите за финансиране на проекти по
Оперативните програми и за състоянието на изпълняваните проекти, стратегии,
планове и програми на областно и общинско равнище.
Специфична цел 4: Създаване на публично-частни партньорства
 Аутсорсинг на услуги и дейности на местни и регионални администрации.
Възможни източници на финансова подкрепа: ОП „Добро управление” 2014 – 2020
г., ОП „РЧР” 2014 – 2020 г., ОП за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 –
2020 г., Стратегия на ЕС за Дунавския регион 2014 – 2020 г., Програма ИНТЕРРЕГ ІV С и
секторните централизирани програми на ЕК за периода 2014 – 2020 г.
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V.
ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ
ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Оценката на необходимите ресурси за реализация на стратегията за развитие на областта
се извършва на основата на идентифицираните икономически и финансови механизми и
инструменти за мобилизиране на средства в подкрепа и за постигане на целите и приоритетите
на развитието. Основните механизми

и източници на финансиране на регионалното

развитие включват:


Национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския бюджет и
общинските бюджети;



ЕФРР и други фондове на ЕС;



Частни финансови ресурси (местни физически и юридически лица, граждански
организации, включително с международно участие, и др.);



Международни финансови институции.

Необходимо е, за извършване на експертната оценка на ресурсите, наличната
информация по източници на финансиране да бъде систематизирана по начин, който дава
възможност за обвързване с целите и приоритетите на областната стратегия за развитие за
целия период на нейното изпълнение, както и по години.
Бъдещите

оценки

на

постигнатия

напредък

по

финансовите

индикатори

за

изпълнението на ОСР ще се базират на тази информация, както и на обобщените резултати и
аналитичния преглед на финансовото изпълнение на проектите по оперативните програми,
имащи териториални измерения и допринасящи за реализиране на съответните стратегически
цели и приоритетни направления, залегнали в стратегията. При извършване на оценката трябва
да се отчитат видовете, условията и ограниченията, определени за допустимите разходи по
операциите и проектите, съфинансирани със средства от фондовете на ЕС, както и
изискванията на законодателството за държавните помощи и защита на конкуренцията.За
изпълнението на стратегическите цели на Областната стратегия за развитие на Област Разград
за периода 2014 – 2020 г. е необходимо мобилизирането на значителен финансов ресурс, като
освен бюдженти (държавни или общински) средства е необходимо да бъде привлечен
допълнителен ресурс. Най-голяма възможност това да стане дават програмите, финасирани от
Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Програмата за развитие на селските райони,
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, както и други международни донори.
Според направената експертна оценка за изпълнение на приоритете, заложени в
Стратегията за развитие на Област Разград 2014 – 2020 г.

са необходими следните

финансови ресурси (в лева):
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Таблица 77: Обща оценка на необходимите ресурси (в лева) за изпълнение на Стратегията за развитие на
Област Разград 2014 – 2020 г.

Други финансови
инструменти **
(да се специфицират)

Частен сектор

77 883 000
29 700 000
53 540 000
950 000
162 945 000

872 000

Други
обществени
фондове (да се
специфицират)

Местни бюджети

2 193 000
1 365 000
31 066 000
474 000
38 147 000

3 049 000

Централен бюджет

2 161 000
5 675 000
59 310 000
2 646 000
78 894 000

9 102 000

Общо

4 354 000
7 040 000
90 376 000
3 120 000
117 041 000

12 151 000

Принос на други фондове на
ЕС* (да се специфицират)

8 000 000
34 400 000
160 392 634
2 335 000
233 722 634

28 595 000

ЕФРР

27 222 000
10 155 000
408 412 000
6 275 000
481 319 000

29 255 000

Общо

35 222 000
44 555 000
568 804 634
8 610 000
715 041 634

57 850 000

39 576 000
51 595 000
659 180 634
11 730 000
832 082 634

70 001 000

117 459 000
81 295 000
712 720 634
70 873 000

Приоритет 4
Подкрепа на човешкия
капитал, социално
приобщаване,
повишаване на жизнения
стандарт
Приоритет 5
Укрепване на
институционалния
капацитет за провеждане
на ефективна регионална
политика

12 680 000

Приоритет 3
Обновяване и развитие
на техническата
инфраструктура и на
жизнената среда,
подобряване качествата
на околната среда

995 027 634

Приоритет 1
Постигане на устойчив и
приобщаващ растеж на
икономиката чрез
инвестиции в нови
технологии и иновации
на базата на икономиката
на знанието
Приоритет 2
Устойчиво развитие на
високоефективен и
конкурентноспособен
аграрен сектор

Общо

Обществен сектор
Участие на
Национално обществено
Европейския
участие
съюз
Обща оценка

Приоритет

Общо
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При разпределението на необходимите ресурси за целите на Стратегиятс за Област
Разград по години, е използван вече постигнатия темп на усвояване по сегашните оперативни
програми – „бавен старт” с прогресивно ускорение до края на периода. Тези темпове са
интерполирани и за новия период: 2014 – 2020 г. Прогнозираните финансови средства за
всяка от годините през визирания период са представени с натрупване, както следва:
Таблица 78: Разпределение на индикативните ресурси по години с натрупване (млн. лв.)

45%

60%

80%

100%

81 295 000
70 873 000
12 680 000

712 720 634

65 036 000
56 698 400
10 144 000

570 176 507

48 777 000
42 523 800
7 608 000

427 632 380

36 582 750
31 892 850
5 706 000

320 724 285

24 388 500
21 261 900
3 804 000

213 816 190

12 194 250
10 630 950

106 908 095

4 064 750

117 459 000

30%

93 967 200

15%

70 475 400

5%

52 856 550

2020 г.

35 237 700

2019 г.

17 618 850

2018 г.

5 872 950

2017 г.

1 902 000

Приоритет 4
Подкрепа на човешкия
капитал, социално
приобщаване,
повишаване на
жизнения стандарт
Приоритет 5
Укрепване на
институционалния
капацитет за
провеждане на
ефективна регионална
политика

2016 г.

35 636 031

Приоритет 3
Обновяване и развитие
на техническата
инфраструктура и на
жизнената среда,
подобряване качествата
на околната среда

2015 г.

3 543 650

Приоритет 1
Постигане на устойчив
и приобщаващ растеж
на икономиката чрез
инвестиции в нови
технологии и иновации
на базата на
икономиката на
знанието
Приоритет 2
Устойчиво развитие на
високоефективен и
конкурентноспособен
аграрен сектор

2014 г.

634 000

Приоритети

По оста за Европейското териториално сътрудничество функционират следните
програми финансиране от Европейския фонд за регионално развитие:


Oперативна програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България;
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Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа;



Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІVС.

Съществуват и множество програми, финансирани от фондовете на ЕС и други
международни донори, по които биха могли да финансират проекти по проритетите на
стратегията, като:


Седма рамкова програма;



Програма „Интелигентна енергия“;



Европейския финансов механизъм;



Програма „Учене през целия живот“;



Норвежка програма за сътрудничество, Швейцарската програма, Фламандската
програма за сътрудничество;



JEREMIE

(Joint

European

Resources

for

Micro

to

Medium

Enterprises)

–

Обединениевропейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия.
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VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА
ПОДКРЕПА
Дефинирането на райони за целенасочена подкрепа (РЦП) създава условия за ефективна
териториална концентрация на ресурсите за редуциране на вътрешнорегионалните различия в
степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за
регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните особености и нужди на
територията.
Определянето на териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа се базира
на икономически, социални и инфраструктурни критерии, отчитащи:


равнището и динамиката на икономическо развитие, структурата на икономиката;
заетостта и безработицата;



степента на изграденост на техническата инфраструктура;



демографската, социалната и селищната структура,



географското положение и наличния потенциал за постигане на целите за развитие
на съответната община.

Статистическа информация за показателите, по които се определя териториалния
обхват, се осигурява от Националния статистически институт и административната статистика
на Агенцията по заетостта.
В териториалния обхват на РЦП се включват общини (по ясно и точно определени
показатели), които се характеризират с по-слабо развита икономика, по-ниска работна заплата
от средната за страната, по-висока безработица от средната, застаряващо население, по-ниска
гъстота на

населението, недостатъчно развита пътна инфраструктура, възпрепятстваща

връзките на населените места с общинския център и помежду им,

дефицити в

канализационната инфраструктура и проблемно водоснабдяване.Конкретният териториален
обхват на районите за целенасочена подкрепа се определя в областната стратегия за развитие и
може да включва една или група общини в административно-териториалните граници на
областта (район от ниво 3), които отговарят на определените социално-икономически критерии
и конкретни показатели. Включването на една или група общини в район за целенасочена
подкрепа следва да се базира на анализ на актуалните статистически данни и информацията за
всяка община по дефинираните показатели, както следва:
Показател 1: Общини с нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от
средната стойност за страната за последните три години – отразява състоянието и
потенциала на местната икономика да генерира приходи на базата на платежоспособното
търсене на пазара на стоки и услуги. В генерирането на приходи от продажби съществено
участието има секторът на МСП.
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Таблица 79: Данни по показател 1 за общините в Област Разград
Община
Република България
Област Разград
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

2009 г.
24,22
9,9
17,9
7,6
3,3
3,1
2,2
3,2
1,7

2010 г.
25,11
11,0
19,6
8,9
3,7
3,8
2,8
3,2
3,2

2011 г.
28,46
14,6
25,9
9,9
4,5
4,9
4,0
4,7
12,4

2009 – 2011 г.
25,93
11,83
21,13
8,8
3,83
3,93
3
3,7
5,76
Източник: НСИ

Показател 2: Общини с равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната
стойност за страната за последните три години – отразява състоянието на доходите от труд
(работна заплата на заетите лица по трудови и служебни правоотношения) и като цяло
благосъстоянието на дадена община и възможностите за вътрешни спестявания, получаване на
повече и по-качествени стоки и услуги от населението.
Таблица 80: Данни по показател 2 за общините в Област Разград
Република България
Област Разград
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

2009 г.
7 309
5 721
6 095
5 538
4 661
5 044
4 774
6 210
4 319

2010 г.
7 777
6 071
6 381
5 957
5 145
5 613
5 309
6 483
4 528

2011 г.
8 230
6 488
6 971
6 162
5 399
5 543
5 736
6 185
5 170

2009 – 2011 г.
7 772
6 093
6 482
5 885
5 068
5 400
5 273
6 292
4 672
Източник: НСИ

Показател 3: Общини със средно равнище на безработица над 105 на сто от средната
стойност за страната за последните три години – отразява състоянието на пазара на труда и
безработицата сред трудоспособното население на дадена община и като цяло - състоянието и
възможностите на местната икономика да генерира работни места.
Таблица 81: Данни по показател 3 за общините в Област Разград
2009 г.
Република България
Област Разград
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

6,8
11,67
7,69
15,59
15,5
12,4
14,49
23,37
12,56

2010 г.
10,2
13,9
9,1
19,5
14,4
11,0
18,7
27,5
15,3

2011 г.
11,3
18,0
9,7
25,7
22,7
20,8
28,9
35,8
18,6

2009 – 2011 г.
9,43
14,52
8,83
20,26
17,53
14,73
20,69
28,89
15,48
Източник: НСИ
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Показател 4: Общини с коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната
стойност за страната за последните три години – отразява състоянието на структурата на
населението и степента на зависимост на населението извън трудоспособна възраст, както и
потенциала за развитие на човешкия капитал на дадена община.
Таблица 82: Данни по показател 4 за общините в Област Разград

Община

2009 г.

Република България
Област Разград
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

2010 г.
45,1
44,8
41,5
45,9
49,1
46,2
45,6
46,1
51,8

2011 г.

46,0
46,5
45,2
46,5
51,4
45,4
44,3
45,9
48,8

2009 – 2011 г.
47,5
47,7
46,6
47,2
53,0
45,8
45,0
47,4
50,4

46,2
46,3
44,4
46,5
51,2
45,8
45,0
46,5
50,3
Източник: НСИ

Показател 5: Общини с гъстота на населението под 70 души на един квадратен
километър – отразява степента на заселване и количествените характеристики на населението
на територията на дадена община, състоянието на урбанизационните процеси, миграцията на
населението и възможностите за благоустрояване на населените места.
Таблица 83: Данни по показател 5 за общините в Област Разград
Население
Територия
по постоянен адрес
кв.км
/брой
към 31.12.2012 г./
Република България
Област Разград
Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар Калоян

8 454 843
174 951
67 840
34 350
24 832
14 551
13 294
11 876
8 208

Гъстота на
населението

111 001.9
2 639,7
598,4
402,2
471,3
273,9
410,4
250,3
233,3

76,2
66,2
113,4
85,4
52,7
53,1
32,4
47,4
35,1
Източник: НСИ

Показател 6: Общини, в които над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка
с асфалтово покритие помежду си или с общинския център (базови данни за 2010 – 2011 г.) –
отразява състоянието на пътната мрежа и възможностите за транспортен достъп до публични
услуги, като и потенциала за икономическо развитие на дадена община.
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Таблица 84: Данни по показател 6 за общините в Област Разград
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Република България
4,8
Област Разград
0,0
0,0
Разград
0,0
0,0
Исперих
0,0
0,0
Кубрат
0,0
0,0
Завет
0,0
0,0
Лозница
0,0
0,0
Самуил
0,0
0,0
Цар Калоян
0,0
0,0

2009 – 2011 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Източник: ОА Разград

Показател 7: Общини, в които над 30 на сто от населените места са без изградена
канализационна мрежа – отразява степента на изграденост на канализационните системи и като
цяло благоустрояването в населените места на дадена община, която степен оказва влияние
върху условията на живот и труд на населението, възможностите за опазване на околната среда
и предпазването от рисковете, свързани с здравето на хората, както и последиците от природни
и технологични рискове.
Таблица 85: Данни по показател 7 за общините в Област Разград
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Република България
6,3
Област Разград
0,0
0,0
Разград
0,0
0,0
Исперих
0,0
0,0
Кубрат
0,0
0,0
Завет
0,0
0,0
Лозница
0,0
0,0
Самуил
0,0
0,0
Цар Калоян
0,0
0,0

2009 – 2011 г.
7,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Източник: ОА Разград

Показател 8: Общини, в които над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с
отклонение от качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във
водоснабдяването за последните три години – отразява степента на изграденост на
водоснабдителните системи и качеството на ползваните услугите в населените места на дадена
община. Този показател има важно значение за установяване благосъстоянието на общините
като цяло и влияе върху общия потенциал за тяхното развитие.
Таблица 86: Данни по показател 8 за общините в Област Разград
2009 г.
2010 г.
Република България
Област Разград
0,0
Разград
0,0
Исперих
0,0
Кубрат
0,0
Завет
0,0
Лозница
0,0
Самуил
0,0
Цар Калоян
0,0

2011 г.
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2009 – 2011 г.
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Източник: ОА Разград
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В допълнение, при използването на тези показатели общините на територията на областта
могат да бъдат категоризирани по степен на „уязвимост” в зависимост от общото влияние на
показателите върху конкурентоспособността, устойчивото развитие и просперитета на
съответните общини.
Таблица 87: Съответствие на общините в Област Разград с показателите за определяне на
районите за целенасочена подкрепа
Показател / Разград
Исперих
Кубрат
Завет
Лозница
Самуил
Цар
Община
Калоян
П1 Нетни
приходи от
продажби
П2 Средна
работна
заплата
П3
Безработица
П4
Възрастова
зависимост
П5 Гъстота
на
населението
П6
Състояние на
пътна мрежа
П7
Канализация
П8 Питейна
вода
2
4
5
5
5
5
5
показат.
показат.
показат.
показат.
показат.
показат.
показат.
Източник: ОА Разград

Категории общини (І категория - висока степен на уязвимост; VІІІ категория - ниска степен
на уязвимост)
 І категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 8 показателя;
 ІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 7 показателя;
 ІІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 6 показателя;
 ІV категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 5 показателя;
 V категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 4 показателя;
 VІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 3 показателя;
 VІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 2 показателя;
 VІІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 1 показател.
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Подребата на общините на територията на Област Разград по категории е следната:
Фигура 17: Категоризация на общините от Област Разград по степен на уязвимост
Кубрат
Самуил
Завет
Лозница

Община/
Категория

І

ІІ

ІІІ

Цар
Калоян
ІV

Исперих
V

Разград
VІ

VІІ

VІІІ

Източник: ОА Разград

Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация
на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на
отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие.
Областният съвет обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното
планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа. Реализирането на предвидената в ЗРР подкрепа на изоставащите общини обаче е
сериозен проблем на националната политика за регионално развитие. Планирането на средства
и мерки по инициатива на общините /обсъдено и съгласувано с Областния съвет/ за реализация
на дейности в районите за целенасочена подкрепа, може да бъде резултатно само при наличие
на такива средства, предвидени на национално ниво.
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VII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ И
ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ
7.1. Система за наблюдение на ОСР
Областната стратегия за развитие е стратегически документ за прилагане на регионалната
политика на ниво област, който осигурява съответствие и конкретизира предвижданията на
Националната стратегия съобразно специфичните проблеми и потенциала на областта.
Изпълнението на Областната стратегия за развитие е сложен и многопосочен процес,
свързан с влиянието на различни политически, икономически и социални фактори за един
дълъг период от време, в динамична и променяща се макро и микро среда. Ето защо е
необходимо реализацията на ОСР да се възприема като непрекъснат процес на наблюдение,
оценка и актуализация, анализ и адаптиране на съществуващите насоки за развитие и
дейности към новите обстоятелства.
Наблюдението и оценката на ОСР са ключови етапи от цялостния процес на регионалното
планиране, с оглед навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи
проблеми при нейната реализация и, при необходимост, предприемане на действия за нейната
актуализация.
В този смисъл, наблюдението и оценката са насочени главно към постигане на
устойчивост, ефективност, целесъобразност и законосъобразност при изпълнението на ОСР.
Във връзка с отчитането на резултатите и въздействията от реализацията на дейностите за
постигане на целите, заложени в стратегическата рамка е необходимо да бъде създадена
ефективна система за мониторинг включваща наблюдение, оценка и контрол на
стратегическия документ.
Необходимо е да се прави ясно разграничение между мониторинг /наблюдение/ и
оценка. Според специалистите в тази област, би могло да се каже, че „оценката започва там,
където свършва мониторингът”, че оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и
изпълнението, докато мониторингът е насочен главно към ресурсите, дейностите, продуктите и
отчасти резултатите. В този смисъл мониторингът трябва да се схваща по-скоро като текуща,
постоянна дейност, докато оценяването е предимно периодична, но не постоянна дейност.
Основните компоненти на системата за мониторинг и оценка са:
1. правила, процедури и отговорности за промени в плана;
2. индикатори за мониторинг и оценка и източници на информация;
3. периодичност на мониторинга и оценката;
4. отговорности по осъществяване на мониторинга и оценката.
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Ключова фаза на стратегическото планиране е мониторингът, който включва
наблюдението, оценката и контрола на реализацията на заложените цели и изпълнението на
планираните дейности в Стратегията за развитие на Oбласт Разград за периода 2014 – 2020 г.
Наблюдението е важен инструмент за провеждането на ефективна регионална политика,
тъй като неговата основна функция е да дава обратна информация за степента на реализация на
целите и приоритетите, и за евентуално предотвратяване на рисковете пред изпълнението на
предвидените дейности.
Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от предприеманите
действия. Той може да се разглежда като непрекъснат процес на събиране, анализ и оценка на
информация, необходима за управлението и вземането на решения при изпълнение на
стратегията, както и за нейна бъдеща актуализация. Наблюдението и оценката на изпълнението
на ОСР се осъществява на база на информацията в Годишните доклади за наблюдение на
изпълнението на Общинските планове за развитие.
Органът, който координира и контролира изпълнението на Областната стратегия за
развитие е Областният съвет за развитие. Той обсъжда и съгласува Областната стратегия.
Областният

управител,

подпомаган

от

Областната

администрация

организира

изработването, обсъждането, съгласуването и актуализирането на документа, като осъществява
координация и контрол върху процеса на разработването му. Той осигурява публичност и
прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие, следи за
реализацията на ОСР и подпомага разработването на общинските планове за развитие.
Областният управител внася проекта на ОСР за обсъждане и съгласуване в Регионалния съвет
за развитие на Северен централен район и в Областния съвет за развитие – за приемане.
Областният съвет за развитие обсъжда и приема ОСР след съгласуване с Регионалния съвет за
развитие, както и обсъжда и съгласува инициативите на общините; обсъжда и предлага
инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на ОСР, /включително за
финансиране на общински проекти/ и съдейства за осигуряване на информация за
изпълнението и оценката на ОСР. ОСР се приема в шестмесечен срок преди началото на
периода на нейното действие.
Местните власти участват в изпълнението на ОСР чрез приемането на Общински
планове за развитие и програми за реализация, като мобилизират местните финансови,
човешки и организационни ресурси, включително на частния и неправителствен сектор за
развитие и прилагане на инициативи с местно и надобщинско значение.
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Отговорните органи са подпомагани в дейностите по реализация на ОСР чрез активно
участие в процеса на вземане на решения и чрез създаване на партньорства с регионалните и
местните организации на бизнеса, образователни, здравни, социални и културни организации;
инфраструктурните предприятия, неправителствените организации, граждански сдружения и
други.
Координацията и взаимодействието между заинтересованите страни ще се извършва, по
вертикала – между Министъра на РРБ, Регионалния съвет за развитие на Северен цетрален
район, Областния съвет за развитие и общините, така и по хоризонтала – между различните
звена, ведомства и партньори на областно ниво.
Степента на реализация на ОСР, както и ефектите от нейното прилагането, се оценяват
чрез провеждането на следните оценки:


Междинна оценка – извършва се не по-късно от 4 години от началото на периода на
действие на ОСР и включва: оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и препоръки за бъдеща
актуализация на документа;



Последваща оценка – извършва се не по-късно от една година след изтичането на
периода на действие на ОСР и включва: оценка на степента на постигане целите и
устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността
и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и препоръки относно
провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

През периода на действие на ОСР могат да се извършват допълнителни тематични оценки
и оценки за специфични случаи при преценка на органите за управление на регионалното
развитие.
За отчитане на резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението й, се
изготвят Междинен и Окончателен доклад.
Областната стратегия подлежи на актуализация:


когато настъпят съществени промени в икономическите и социалните условия в
областта;



при актуализация на Регионалния план за развитие на Северен цетрален район;



в

резултат

на

промени

в

свързаното

национално

законодателство

или

в

законодателството на ЕС;


при съществени промени в секторните стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на Областната стратегия;
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вследствие, резултатите от междинната или последващата оценка.

При настъпване на някое от тези условия, се разработва актуализиран документ за
изпълнение /АДИ/ за остатъка от периода на действието на ОСР. Изработването и
приемането на АДИ се провежда по установения за ОСР законов ред.
Фигура 18: План, систематизиращ действията по наблюдение и оценка на OСР, документите и
сроковете им за изработване.

Източник: ОА Разград

Съгласно Методическите указания за разработване на Областни стратегии за развитие,
ролята на мониториращ местен орган се изпълнява от Областния съвет за развитие
(ОбСР), който наблюдава реализацията на ОСР и прави междинната и последващата
/окончателната/ оценка, след приключване на плановия период. Този областен орган за
регионално развитие одобрява и утвърждава:
•

индикаторите за наблюдение на изпълнението на Стратегията;

•

периодично извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на целите,

като анализира резултатите от изпълнението на мерките;
•

разглежда резултатите от междинната оценка;

•

разглежда предложенията за промяна на мерките;

•

предлага промени, свързани с постигането на целите на стратегията (актуализира ОСР).
Като спомагателен орган към ОСР ще бъде сформирано Звено за мониторинг и оценка

/ЗМО/ на изпълненето на Областната стратегия, в която ще участват представители на
Областна администрация Разград, по един представител на общинските администрации, на
териториални структури на изпълнителната власт като: Дирекция „Бюро по труда”,
Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция „Земеделие и гори”,
Регионален инспекторат по образование на Министерство на образованието и науката,
Регионален център по здравеопазване, Териториално статистическо бюро, представители на
неправителствения сектор и бизнес партньорите. ЗМО ще има оперативен и разширен състав.
ЗМО ще извършва ежегодно наблюдение на изпълнението на Областната стратегия, като
първата процедура се провежда две години след като ОСР влезе в сила.
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ЗМО ще събира информация и ще разработва обобщен годишен доклад за постигнатите
резултати, съдържащ обстоен анализ на съществуващото положение в областта, постигнатите
резултати, степента на изпълнение на целите през отчетния период, промените настъпили в
регионалното развитие на национално ниво или на ниво ЕС. Събраната информация и
разработения доклад ще се представят пред Областния съвет за развитие.
Необходимостта от актуализация или промяна на стратегията ще бъде мотивирана и
аргументирана в Обобщения годишен доклад за постигнатите резултати, подготвен от ЗМО.
След обсъждане на доклада на заседание на ОбСР и неговото коригиране, съобразно приетите
забележки, допълнения и препоръки, ОСР ще се актуализира.
Целта на наблюдението е да осигури текуща информация, която помага да се отчете
напредъка (успеха или неуспеха) на стратегическия документ. За да може да се упражнява
контрол върху изпълнението на ОСР, въз основа на оценките от постигнатите резултати спрямо
поставените цели, ще бъдат използвани предварително определени индикатори за наблюдение
на реализацията на ОСР.
ЗМО е отговорен пряко за извършването на междинна и последваща оценка на
изпълнението на ОСР. Оценката за изпълнението на дейностите, заложени в ОСР и за тяхното
по широко въздействие ще бъде възлагана на независими оценители – консултантски
организации или отделни експерти по Закона за обществените поръчки.
7.2. Критерии за оценка
Областната стратегия за развитие се оценява, като се използват определени критерии за
нейното изпълнение. Използваните критерии имат ключово значение за извършване на
обективна междинна и последваща оценка на цялостното изпълнение на стратегията.
Критериите за оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие са
свързани с въздействието и постигането на целите и приоритети за устойчиво интегрирано
развитие на областта и служат за качествени и количествени оценки от гледна точка на:
1. адекватност на нуждите от развитие и съответствие с политиката за регионално
развитие в страната и в ЕС;
2. реалистичност и приложимост по отношение състоянието и очакваните промени в
социално-икономическия профил на областта в сравнение с други области от съответния район
от ниво 2 и по отношение на средните показатели в страната;
3. политическа и социална ангажираност, капацитет на институциите и партньорите за
прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;
4. ефективност на стратегията за постигане на желаните резултати и въздействие;
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5. ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на целите и
приоритетите за регионално развитие;
6. устойчивост и възможности социално-икономическите, институционалните и
екологичните ефекти от изпълнението на стратегията да продължат в средносрочен или
дългосрочен период от време.
7.3.

Индикатори за наблюдение на реализацията на Областната стратегия за
развитие

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие
на областта, както и за упражняване на контрол върху изпълнението на ОСР, са дефинирани
критерии за оценка – система от качествени и количествени индикатори. При тяхното
формулиране са спазени следните изисквания:


Индикаторите са адекватни на нуждите от развитие, и са в съответствие с политиката
за регионално развитие на национално и европейско ниво. Съобразени са с
индикаторите, заложени в НСРР на Република България за периода 2012 – 2022 г. и в
Регионалния план за развитие на Северен централен регион 2014 – 2020 г. Те са в
съответствие и с показателите на Националната програма за реформи, на които се
базира системата за наблюдение и оценка в областта на регионалната политика и
развитието на регионите в ЕС през следващия планов и програмен период и отразяват
постигането на целите на Стратегия “Европа 2020”;



Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и
очакваните промени в социално-икономическото развитие на областта. Те отразяват
всички основни аспекти в социално-икономическото й развитие – текущи и
прогнозирани. Съобразени са и нейните специфики и характерни процеси;



Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат и
устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите.
7.3.1. Качествени индикатори

Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които характеризират
качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за областта тематични рамки
на икономическите, социалните, териториалните, политическите и екологическите условия и
изисквания:


Доколко и как стратегията допринася за трансформиране на целите и приоритетите
н стратегическите и планови документи от по-горните нива (европейско и
национално) и съобразяването им със специфичните характеристики на района;
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Какви възможности предлага реализацията на стратегията за отразяване на важни
приоритети и проекти с областна значимост, определени на по-ниски териториални
нива, както и в неформални местни партньорства. Доколко гъвкава е разработената
стратегия;



До каква степен се използват специфичните конкурентни предимства на областта.
ефективно използване на собствения й потенциал за развитие за постигане на
икономически растеж До каква степен силните и слаби страни на района,
съществуващия потенциал, неоползотворени възможности и вероятните заплахи са
обект на реализираните в рамките на стратегията действия;



Как прилагането на стратегията спомага за намаляване на вътрешно областните и
междуобластните неравенства в социалната и икономическа сфери. Доколко
стратегията допринася за укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване
свързаността в областта и качеството на средата в населените места за постигане на
балансирано териториално развитие. Доколко стратегията допринася за намаляване на
диспропорциите в социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал



Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми на териториално
сътрудничество – трансгранично, транснационално, междуобластно, вътрешно
областно, както и сътрудничество между трите сектора – публичен, частен и
неправителствен;



Интегриране на глобалните екологични цели в процеса на регионалното и
устройственото планиране;



Политическа ангажираност и административен капацитет на институциите на
местно ниво и партньорите, за провеждане на регионалната и местна политика и
управление на процесите на планиране, програмиране, информационно осигуряване
контрол и координация.
7.3.2. Количесвени индикатори

Тези качествени критерии са пряко свързани и с отчитането на количествени индикатори,
които са разделени на:
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7.3.2.1.

Общи количесвени индикатори

Общи количествени индикатори (синтезиран пакет от макроикономически критерии и
индикаторите към Стратегия “Европа 2020” ), върху които се базира системата за
наблюдение и оценка в областта на регионалната политика и развитието на регионите в ЕС
през следващия планов и програмен период, и които отразяват постигането на целите на
Стратегия “Европа 2020”.
Таблица 88: Общи количествени макроикономически показатели /рамкови индикатори за
наблюдение/
Рамкови индикатори за наблюдение

Изходни стойности
България

БВП /човек – лева /2010 г./
Дял на БВП на човек от средната стойност на
ЕС 27 – 2009 г
Коефициент на безработица – 2011 г.
Коефициент на икономическа активност на
населението на 15 и повече години – 2011 г.
Общ доход средно на лице в лв. – 2011 г.

СЦР

Целеви стойности

Област
Разград

СЦР

Област
Разград

9 359

6 139

5 549

9 100

7 500

43%
11,2%

30%
12,9%

27%
20.3%

38%
8%

31,3%
15%

51,3%
3 782

47,7%
3 216

51,1%
2 853

54%
55%
4 800
3 500
Източник: НСИ

За Област Разград, индикаторите, които ще измерват приноса за постигането на целите на
Европа 2020, са адаптирани по подходящ начин – при съобразяване със социалноикономическите условия в областта, и в съответсвие с целевата стойност към 2020 г., заложена
в НСРР за Северен централен район.
Таблица 89: Принос към Стратегия Европа 2020. изходни данни към 2009/2010 г.
Рамкови индикатори за наблюдение

Заетост на населението на възраст 15 – 64 г.
Инвестиции в НИРД – % от БВП, 2010 г.

ЕС
2010

БГ
2010

СЦР
2010

Област
Разград
2010

68,5%

65,4%

54,9%

50,7%

2%

0,6%

0,13%

–

Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:
- съкращаване на емисиите ма CO2

85.74

55,2%

–

–
81 074
тона

- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление
- повишаване на енергийната ефективност
- намаляване на енергийната интензивност на БВП
Дял на преждевременно напусналите
училище – %. 2010 г
Дял на висшистите на 30 – 34 г. – %. 2010 г.

4,7%
–
–

13,8%
–
–

–
–
–

–
–
–

13,9%
33,4%

13,9%
27,7%

17,9%
20,9%

20,9%
17,9%

17%

20,7%

22,1%
19,8%
Източник: НСИ

Хората под прага на бедност 2010 – процент
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Таблица 90: Принос към Стратегия Европа 2020. Целеви стойности към 2020 г.
Рамкови индикатори за наблюдение

Заетост на населението на възраст 20 – 64 г.
Инвестиции в НИРД – % от БВП

ЕС
2020
Мин. 75%
3%

БГ
2020
76%
1,5%

СЦР
2020

Област
Разград
2020

72%
0,8%

60,0%
–

Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:
- съкращаване на емисиите ма CO2

–
20% /30%

20%

-

15%

- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление

20%

16%

11%

10%

- повишаване на енергийната ефективност

20%

25%

20%

15%

50%

45%

30%

- намаляване на енергийната интензивност на БВП
Намаляване на дела на преждевременно напусналите
училище до

10%

11%

12%

15%

Нарастване на дела на висшистите на 30 – 34 г.

40%

36%

34%

25%

с 25%
20 млн.

с 16%
260
хил.

Намаляване на хората под националните прагове на
бедност с:

14%
16%
Източник: НСИ

Формулираните рамкови качествени критерии, както и общите и специфични
количествени индикатори за наблюдение могат да се използват при изготвянето на междинна и
последваща оценка.
7.3.2.2. Специфични количесвени индикатори
В стратегическата част на документа са изведени и специфични количествени
индикатори, проследяващи изпълнението на приоритетите на ОСР.
Приоритет 1: Постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез
инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието
Общи данни за икономическото развитие


Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор;



Брой на заетите лица в предприятията от нефинансовия сектор;



Производителност на труда на областно ниво;



Структура на фирмите на областно ниво;



Структура и размер на износа от областта.

Равнище на икономическо развитие


Средно годишно нарастване на БВП на областно ниво и на човек от населението.
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Инвестиции


Разходи за придобиване на ДМА–по сектори и собственост;



Чуждестранни преки нвестиции в нефинансови предприятия;



Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ, друг вид финансова
помощ, нефинансова помощ;



Брой подпомогнати нови предприятия;



Брой на реализираните проекти и размер на инвестициите за технологична
модернизация, разработване и внедряване на иновации и за системи за управление на
качеството в предприятия в областта;



Частни инвестиции за съфинансиране на публична финансова и нефинансова помощ за
МСП;



Брой работни места, създадени в подпомагани предприятия.

Финанси


Нетни приходи от продажби;



Собствени приходи по местните бюджети;



Инвестиционни разходи по местните бюджети.

Промишленост


Продукция на промишлените предприятия – по подсектори.

Туризъм


Средства за подслон и места за настаняване;



Реализиран брой нощувки;



Брой реализирани проекти, финансиращи съхраняването и експонирането на културноисторическото наследство и природното богатство;



Брой посещения на подпомаганите туристически атракции.

Бизнес инфраструктура


Размер на инвестициите в бизнес инфраструктурата;



Брой на създадените онлайн услуги за малки и средни предприятия.

НИРД, иновации


Численост на персонала/изследователите, работещи в новопостроена или оборудвана
инфраструктура за научно-изследователска и развойна дейност, в т.ч. брой на
работните места (позиции) на пълен работен ден;



Брой предприятия, които си сътрудничат с подпомагани изследователски институти/
звена;
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Частни инвестиции за съфинансиране/ подкрепа на публична помощ за иновационни или
научно-изследователски и развойни проекти;



Брой предприятия въвели нови за пазара или значително подобрени продукти в
резултат на иновационни или научно- изследователски и развойни проекти;



Брой предприятия въвели нови за фирмите или значително подобрени продукти в
резултат на иновационни или научно-изследователски и развойни проекти.
Приоритет 2: Устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен

аграрен сектор


Ръст на БВП за Област Разград и на човек от населението за аграрния сектор;



Използвана земеделска площ по вид;



Засети площи по групи култури;



Производство на растителни култури- количества по видове, добиви;



Ръст на продукцията от зърнени и технически култури;



Площи с трайни насаждения;



Размер на продукцията от трайни насаждения;



Поливни площи в дка;



Залесени ерозирали и неподходящи за ползване площи в дка;



Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в аграрния сектор на
областно ниво;



Брой на земеделските производители, преминали обучение за квалификация и
преквалификация в аграрния сектор



Брой подпомогнати млади фермери за стартиране на бизнеса



Брой реализирани проекти и размер на инвестициите за изграждане на малки и средни
предприятия за преработка на плодове и зеленчуци и за преработка на животинска
продукция



Ръст в % на броя и видовете отглеждани животни;



Производство на бели и червени меса, мляко и яйца – по видове.
Приоритет 3: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на

жизнената среда, подобряване качествата на околната среда
Пътна инфраструктура


Републиканска пътна мрежа според класа;



Процент от населението с подобрен транспортен достъп;



Новоизградени, рехабилитирани и реконструирани пътища в км;



Пътища с повишен клас в км;
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Обща дължина на реконструирани или подобрени ж.п. линии;

ВиК инфраструктура


Изградени/подменени водопроводи и канализационн мрежа в км;



Изграсдени/модернизирани ПСОВ;



Населени места, в които липсва канализационна мрежа- в % от всички;



Допълнителен брой лица/ дял от населението с подобрено водоснабдяване – брой лица/
процент;



Намаление на загубите на вода във водоснабдителната мрежа – куб. м.;



Допълнителен брой население (жители) с подобрено третиране на отпадъчните води –
еквивалент население (жители).

Енергийна инфраструктура


Дължина на газоразпределителната мрежа;



Брой газоснабдени битови потребители, обществени сгради и фирми;



Брой реализирани проекти за възобновяеми енергийни източниция;



Брой реализирани проекти за енергийна ефективност в обществени сгради;



Намаление на енергийното потребление в обществени сгради в kWh/година;



Брой домакинства с подобрено енергийно потребление;



Брой потребители допълнително включени към интелигентни енергийни мрежи.

Телекомуникации


Плътност на телефонни постове;



Дължина на изградената преносна мрежа за предаване на данни, високоскоростен
интернет и интерактивни услуги;



Степен на цифровизация на телефонните централи и телефонните линии;



Брой лица/ дял от населението с осигурен широколентов достъп (със скорост поне 30
Mbps);



Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет;



Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет
през последните 12 месеца.

Жилищен фонд


Жилища на 1 000 обитатели;



Брой домакинства, ползващи се от подобрени жилищни условия;



Брой новоизградени жилища.
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Градско развитие


Население, живеещо на територии със стратегии за интегрирано градско развитие – л
брой жители;



Нови публични пространства в градските зони – кв. м;



Нови обществени или търговски сгради в градските зони – кв. м;



Нова жилищна площ в градските зони – кв. м.

Околна среда и екологична инфраструктура


Брой реализирани проекти за рекултивация на замърсени терени;



Обща площ на рекултивираните терени;



Обхват на разделното сметосъбиране и предварителното третиране на ТБО;



Брой проекти за съоръжения за компостиране;



Площ на естествените местообитания с подобрен статус – в хектара;



Масово разпространени отпадъци (МРО);



Брой предприятия с фунциониращи инсталации за пречистване на отпадните газове;



Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъците в тона;

Енергия и климатични промени


Прогнозирано намаление на парниковите газове в еквивалент тона CO2.

Превенция на риска


Население, ползващо се от мерки за защита от наводнения;



Население, ползващо се от мерки за защита от пожари и други мерки за превенция на
риска.
Приоритет 4: Подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване

на жизнения стандарт
Демографско състояние и тенденции


Естествен прираст;



Коефициент на раждаемост;



Коефициент на смъртност;



Естествено движение на населението;



Механично движение на населението;



Население под, във и над трудоспособна възраст;



Миграция.

Пазар на труда


Коефициент на икономическа активност;



Коефициент на безработица;
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Наети лица по трудово или служебно правоотношение по икономически дейности;



Заети лица по степен на образование на областно ниво;



Брой на МСП, получили финансова помощ за обучение/квалификация;



Брой заети заети лица, преминали обучение за повишаване на квалификацията;



Брой безработни лица, участващи в активни мерки и програми на пазара на труда за
периода;



Участие в инициативи за трансгранична трудова мобилност – брой лица;



Участие в проекти за насърчаване на равенството между половете, равните
възможности и социалното включване с трансграничен характер– брой лица;



Участие в образователни и обучителни схеми за подпомагане на младежката заетост,
възможностите за образование и особено висше и професионално образование – брой
лица.

Доходи и разходи на домакинствата


Общ доход на домакинствата по източници;



Общ разход на домакинствата по групи разходи;



Общ доход средно за лице;



Средна годишна работна заплата на областно ниво;



Средна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по
икономически дейности и област.

Образование


Брой учебни институции по вид;



Преподаватели и учащи по видове учебни институции;



Детски градини по вид, детски учители и деца;



Детски градини в селата, детски учители и деца;



Учащи по степени на международната класификация на образованието (ISCED '97);



Въведено специализирано компютърно обучение като учебен предмет;



Въведено специализирано езиково обучение като учебен предмет;



Нови информационни технологи като учебен предмет;



Брой компютри на 100 ученика;



Брой интернет места на 100 ученика;



Размер на инвестициите в лева за модернизация на материално-техническата база на
учебните заведения;



Брой на отпадналите ученици;
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Брой на закритите учебни заведения и паралелки;



Капацитет на подпомаганите образователни услуги и грижи за децата – брой места.

Здравеопазване


Здравна мрежа по видове здравни заведения;



Брой детски ясли, преподаватели и деца;



Брой медицински кадри;



Брой лекари и стоматолози– общо и на 1 000жители;



Регистрирани общи практики– общо и на 1 000 жители;



Брой реализирани проекти и размер на инвестициите за модернизация на болничните и
за повишаване квалификацията на персонала в извънболничните заведения;



Капацитет на подпомаганите здравни услуги – брой лица.

Социални услуги


Брой социални улсуги и капацитет на услугите;



Брой закрити институции за деца и възрастни;



Брой новоразкрити социални услуги;



Брой на приемните семейства и брой на децата в тях;



Брой реализирани проекти в социалната сфера в Област Разград;



Процент на обхванатите със социални услуги рискови общности и лица;



Брой служители в социалната сфера, преминали обучение за повишаване на
квалификацията;



Брой обществени сгради, преустроени за достъп на хора с физически увреждания.

Култура и изкуство


Брой културни институти /музеи, театри, читалища и библиотеки/ и брой посещения;



Брой театрални групи, танцови ансамбли и състави, балети, оркестри и хорове;



Брой проекти за реставрация на културни институти и на религиозни храмове;



Брой фестивали, културни прояви, спектакли и общ брой посетители;



Брой посещения на подпомаганите културни обекти.

Младежки дейности и спорт


Брой изградени/обновени спортни обекти и съоръжения;



Брой реализирани проекти за развитие на младежки и спортни дейности.
Приоритет 5: Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на

ефективна регионална политика


Брой администрации, предоставящи услуги на едно гише;
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Брой извършвани електронни услуги от общинските и областната администрации;



Брой услуги, изведени от администрациите – „аутсорсинг”;



Брой реализирани “публични-частни партньорства”;



Брой служители на администрациите с повишена квалификация;



Брой разработени стратегически долументи на местно и регионално равнище;



Брой създанени механизми за мониторинг и оценка на стратегически документи на
местно и регионално равнище;



Брой междинни оценки и актализации на стратегически документи на местно и
регионално равнище;



Брой реализирани проекти по Оперативните програми, ПРСР и други национални и
международни програми;



Брой

проекти,

насърчаващи

правно-нормативното

и

административното

сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите;


Брой разработени и изпълнени проекти, подпомагащи реализацията на макрорегионални (вкл. за водни басейни) стратегии;



Брой проекти за междурегионално сътрудничество, повишаващи ефективността на
политиката на сближаване;



Брой проекти за транснационално сътрудничество, повишаващи ефективността на
политиката на сближаване.

7.3.2.3. Ключови стратегически индикатори за интериране на глобалните цели по
околната среда в регионалното планиране
В рамките на Проект „Конвенциите от РИО“ е разработена система от индикатори, имаща
за цел да оцени напредъка в България по интеграцията на глобалните проблеми на околната
среда в регионалната политика и стратегическото планиране на регионалнотото и/или местното
развитие. Разработените индикатори се отнасят до определена поднационална териториална
единица и характеризират дадено явление или процес, като промяната в стойностите им имат
ясно изразено отношение към трите конвенции на ООН:
• Конвенция на ООН за биологичното разнообразие;
• Рамковата Конвенция на ООН по изменението на климата;
• Конвенция на ООН за борба с опустиняването.
Системата от индикатори цели да послужи за мониторинг, а не за характеризиране
на съществуващите проблеми и интегриране на Конвенциите от Рио в аналитичната част на
разработваните, съгласно българската нормативна уредба стратегически документи.
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Поради това в нея фигурират само такива статистически показатели, които могат да
покажат промяна в динамика за кратък период от време.
Разработената система от индикатори

адресира поднационални териториални

или

административно-териториални единици в съответствие със Закона за регионално развитие
(райони от ниво 2, области, общини), поради което подбраните индикатори в значителна част
се различават от подобни инициативи на национално ниво. Това се обяснява с факта, че голяма
част от националните индикатори по въпросите на околната среда нямат смисъл на регионално
ниво или не могат да се обезпечат с необходимите за изчисляването им изходни данни. В
същото време изходните данни за околната среда в голямата си част са с дискретен характер
(точкови източници) и териториализацията им, с цел континуален обхват, даващ
характеристика

за

цялата

територия

на

изследваната

административна

единица,

е

изключително трудна изследователска задача.
Поради гореизложеното, значителна част от предложените индикатори могат да бъдат
изчислени само с използване на аналитичните възможности на географските информационни
системи от съществуващи пространствено определени данни за територията на страната.
Разработените индикатори, там където е възможно, се основават на официална
статистическа информация и се базират на данни от Изпълнителната агенция по околна среда
(ИАОС) и счетоводната отчетност на отдел „Статистика на околната среда“ на НСИ.
Глобални екологични индикатори:


Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура,
селища, промишлени обекти) – %;



Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии - %;



Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от
населението - т/ човек/ година;



Разходи за ДМА с екологично предназначение – млн. лв.;



Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;



Дял от територията с висок риск от ерозия – %;



Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – млн. лв./ година;

В съотвествие с наличната и достъпна за ползване информация от 7-те ключови
стратегически индикатори са подбрани 6, които са обезпечени с необходимата изходна
информация за изчисляване на стойностите на показателите в обхвата на Област Разград:
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Таблица 91: Ключови стратегически индикатор за интегриране на глобалните цели по околната
среда в регионалнотопланиране.

№
1.

Индикатор
Относителен дял на антропогеннонатоварените територии
(инфраструктура, селища, промишлени обекти)

Кодидомейн
BDV05,
Биологичноразнообраз
ие

2.

Съотношение между горските, земеделските и
урбанизираните територии
Емисиина парникови газове (приравненикъмCO2
еквивалент) на жител от населението

BDV09,

4.

Разходи за ДМА с екологично предназначение

CMN21,Общи

5.

Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от
населението

CMN22,Общи

6.

Дял от територията с висок риск от ерозия

DST01,Опустиняване

7.

Разходи за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници

CMN23,Общи

3.

Биологичноразнообраз
CLM09,
ие
Промени на климата

Източник: Конвециите от РИО

Индикатор 1. Относителен дял на антропогенно натоварените територии
(инфраструктура, селища, промишлени обекти)


Основание за използване на индикатора: Ограничаването на хабитатите, вследствие
човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното
разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно
натоварване е индиректен измерител на биоразнообразието.



Мерна единица: % (от площта на съответната териториална единица).



Териториално ниво: Регионално, местно.



Отношение към Конвенциите от Рио: Антропогенното въздействие върху територията е
предмет на регламентиране в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и е в
основата на загубата на биологично разнообразие.



Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за
общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от
ИАОС проект – CORINE Земно покритие 1990 г. и 2000 г. и 2006 г.
Индикатор 2. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните

територии


Основание за използване на индикатора: Противоположно действащите процеси на
урбанизация и залесяване имат ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие.
Промяната в съотношението има индиректно отношение към опазването на природната
среда, респективно на биологичното разнообразие.
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Мерна единица: % от общата територия.



Териториално ниво: регионално, местнo.



Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за
общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от
ИАОС проект – CORINE Земно покритие 1990 г. и 2000 г. и 2006 г.
Индикатор 3. Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на

жител от населението.


Основание за използване на индикатора: Парниковите газове са в основата на
антропогенното въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид се
образува от изгарянето на фосилни горива и от естествени причини и формира
около 40% от всички парникови газове, поради което останалите се приравняват
към него. Определянето на количеството парникови газове на човек в съответната
териториална единица позволява разкриването на междурегионални различия и
осъществяването на сравнителен анализ.



Мерна единица: тона/чов/год.



Териториално ниво: регионално, местно.
Индикаторът е разпознаваем и широко използван в страната и в страните от ЕС. Той е

утвърден като ключов индикатор за устойчиво развитие на ЕС и данните за него се
систематизират и разпространяват от Евростат.


Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за
общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични в НСИ за сравнително
дълъг период от време.
Индикатор 4. Разходи за ДМА с екологично предназначение



Основание за използване на индикатора: Обемът на разходите за дълготрайни
материални активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването на
околната среда.
Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в

страната са налични от НСИ въз основа на статистическата отчетност на стопанските субекти.
При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната територия и
събитията, настъпили при стопанските субекти, функциониращи на територията й, за да се
избегне погрешна интерпретация.


Мерна единица: млн.лв./год.



Териториално ниво: регионално (само за Oбласт Разград).
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Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично предназначение са
включени в националната програма за статистически изследвания и отдел „Статистика
на околната среда на НСИ, който разполага с изходни данни, формиращи дълъг
динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години.
Индикатор 5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от

населението


Основание за използване на индикатора: Информацията за разходи за активи с
екологично предназначение на жител позволява осъществяването на сравнение между
различните единици на едно и също ниво в административно-териториалното деление на
страната. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от
ниво 2 в страната са налични от НСИ.



Мерна единица: хил.лв/чов/год.



Териториално ниво: регионално.
Индикатор 6. Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и

енергийна ефективност


Основание за използване на индикатора: Индикаторът отразява спестената енергия
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и произведена от ВЕИ енергия в
дадена териториална единица, с поставените национални цели в съответната област.



Мерна единица: GWh произведени от ВЕИ и/или % от енергията произведена от ВЕИ
спрямо общата; MWh спестена енергия чрез мерки за енергийна ефективност



Териториално ниво: национално, регионално.



Отношение към Конвенциите от Рио: Рамкова Конвенция на ООН за изменението на
климата.



Наличие на данни в страната: само за национално ниво и ограниченни данни на
регионално ниво. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма събира и
обработва данните за използване на ВЕИ, а Агенцията за енергийна ефективност данните за подобряване на енергийната ефективност.
Използваните 6 от 7-те ключови стратегически индикатора за оценка на интегрирането

на глобалните цели по околната среда в планирането на регионалното развитие разкриват
значителни вътрешно-областни различия. При прогнозиране на средствата, необходими за
изпълнение на ОСР задължително следва да се осъществява на база на изчисленията на
индикативния ресурс за постигане целите на НСРР в общата прогнозна финансова рамка от
20,1 млрд. лв. за България по политиката на сближаване в ЕС за новия програмен период 20142020 г.
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Изчисленията за финансирането от фондовете на ЕС и републиканския бюджет са
направени на база нива на съфинансиране, представени в предложенията за нови регламенти
на структурните инструменти на ЕС. Разходите, финансирани от общините, са прогнозирани
на основата на данни за капиталови разходи в общинските бюджети за 2011 и 2012 г.
Средствата от други национални публични фондове (по примера на Фонд ФЛАГ и
ПУДООС) са представени, като е използван досегашния им опит за предоставяне на средства
за преки инвестиции в проекти за развитие или под формата на кредити и мостово
финансиране с краткосрочен характер.
Подобен подход следва да се използва и за прогнозиране на ресурсите, които могат да
бъдат предоставени по линия на международни финансови институции (ЕИБ, ЕБВР) в
средносрочен до дългосрочен план, включително чрез специализирани инструменти за
финансов инженеринг в рамките на ЕС по примера на JASPERS, JEREMIE, JESSICA.
В НСРР най-голям обем от средства ще концентрира стратегическата цел, свързана с
балансираното териториално развитие, свързаността и укрепването на мрежата от градовецентрове – 46%, следвана от икономическото сближаване – 42% от средствата, социалното
сближаване с 8% и териториалното сътрудничество с 4%. Там е отбелязано, че
разпределението на необходимите ресурси за постигане на целите и приоритетите на НСРР по
райони от ниво 2 за периода до 2020 г. ще се базира на обективния подход, като се отчита броя
на населението на територията на съответния район (по данни от 2011 г.). Този подход се
допълва от принципа на солидарността и концентрацията на средства за найнеоблагодетелстваните райони, като повече средства трябва да бъдат заделени за районите,
изпитващи сериозни затруднения за преструктуриране на регионалните икономики, адаптиране
към промените и преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа
криза. Следвайки използвания в ЕС критерий за подпомагане на по-слабо развитите
райони, дефиниран с относителен праг от 75% от средното ниво на БВП на глава от
населението, може да се приеме, че три от районите в България към момента попадат под
този праг - СЗР, СЦР и ЮЦР. Следователно преобладаваща част от ресурсите за регионално
развитие трябва да да бъде заделена за подпомагане на тези райони.
В рамките на програмния период 2014 – 2020 г. е предвидено разпределение на ресурсите
за регионално развитие общо към трите по-слабо развити района да се насочат 53,5 на сто
от всички предвидени средства, което представлява с 10% повече от средствата за останалите
относително по-развити райони.
Това дава основание за обнадежденост за увеличаване на финансовото подпомагане от
страна на държавата за СЦР, където е разположена и Област Разград .
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Стремежът ще бъде да се осигурят възможно максимално ресурси за областното развитие
на Област Разград, чрез подготовка и участие чрез бъдещи проекти като се използва опита й в
използването на средствата по действащите оперативни програми за България, съфинансирани
от фондовете на ЕС, както и добрите практики при усвояването на национални и европейски
средства за интегрирано развитие.
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VIII. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
С настоящата Стратегията за развитие на Област Разград се очертава общата рамка за
развитието на територията на Област Разград за периода 2014 – 2020 г., като същевременно
се набелязват основните приоритети в развитието, конкретизирани в съответните мерки.
Тази обща рамка за регионално развитие, макар да има индикативен характер като цяло,
изисква съобразяване на общинските планове с нея, предполага необходимостта от
хоризонтална и вертикална интеграция на залегналите в тях цели, мерки и конкретни
проекти. Веднага следва да се подчертае, че набелязаните стратегически цели и прироритети в
общинския план за развитие не следва задължително да включват и отразяват изцяло
стратегическата рамка на областната стратегия, а само тази част от нея, която е свързана с
развитието на общината, нейните сравнителни предимства, потенциал и местни особености.
Областната стратегия за развитие има за задача да очертае стратегическите насоки, с
които общинските планове за развитие трябва да се съобразят с оглед постигане на общите
цели и приоритети, залегнали в стратегията за развитие на областта.
Принципите на местното самоуправление обхващат правото и реалната способност на
местните власти да регулират и управляват в рамките на законовите изисквания съществена
част от публичните политики и дейности, като поемат съответните отговорности, планират,
прилагат и контролират дейности в полза на местните общности. Формулирането на политики
и стратегически насоки, процесите на планиране, програмиране, наблюдение и оценка на
мерки, засягащи развитието на общините, трябва да бъдат извършвани в сътрудничество и
партньорство с местните власти. Взаимодействието в тази насока е необходимо за ефективна
подготовка и реализация на цялостната политика за регионално развитие, тъй като
конкретните резултати и въздействия остават на местно ниво и общините имат ключова роля за
мобилизиране на местния потенциал, активност и съдействие за постигане на целите на
развитието.
С Областната стратегия за развитие се идентифицират общи проблеми и потребности и
се определят общи цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие на територията на
областта, като общините следва по подходящ начин да отразят и да интегрират тези цели и
приоритети в своите собствени стратегии за развитие.
В процеса на разработване на общинските планове за развитие се определя конкретния
начин за интегриране на общите за областта цели и приоритети на регионалното развитие, като
общината може да направи своя избор и да адресира само част от приоритетите, които имат
пряко отношение към развитието на общината съгласно нейната специфика.
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За да се постигане съгласуваност и взаимодействие в процеса на стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие, следва да се спазват няколко важни
предпоставки, които да бъдат отчетени при разработването на областната стратегия за
развитие:


стратегическото планиране на устойчиво интегрирано развитие на областта е свързано с
процес на консултиране и постигане на съгласие между общините за общите за
региона приоритети, които могат да бъдат реализирани само с общите усилия на
общините, като същевременно се отчита спецификата на всяка община и възможния
принос, който ще бъде дефиниран в съответния общински план за развитие. Поконкретно, този косултативен процес трябва да даде ориентири за определяне на
приоритетните области за междуобщинско сътрудничество, съвместно разработване
и реализация на междуобщински проекти и участие в големи проекти с регионално
значение;



ресурсите за интегрираното регионално и местно развитие следва да бъдат
съсредоточени в териториален, тематичен и финансов аспект там, където има найголяма нужда и потенциал за развитие с оглед намаляване на вътрешнорегионалните
различия и дисбаланси;



важно условие и задача е да бъдат обединени усилията за по-добър достъп до средства
от фондовете на ЕС за целите на регионалното и местното развитие през периода
до 2020

г. В това отношение е необходимо укрепване на административния

капацитет на областно и на общинско ниво. Подобреното междуинституционално
сътрудничество може да осигури допълнителни ресурси за идентифициране на
проектни идеи, извършване на предварителни проучвания, осигуряване на техническа
помощ и разработване на механизми за ефективно управление и контрол на проекти,
съфинансирани от фондовете на ЕС или от други международни източници.


прилагането на принципа на партньорство и постигането на съгласие по
приоритетите

за

регионално

развитие

изискват

добра

координация

между

регионалните и местните власти и включване на повече партньори и участници в
процеса на обсъждане и вземане на решения, което подобрява качеството на
документите за планиране на развитието както на областно ниво, така и на общинско
ниво;
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специално внимание следва да се обърне на въпросите, свързани с развитие на
териториалното сътрудничество и сближаване, което в рамките на кохезионната
политика на ЕС през следващия период ще бъде важен и ефективен инструмент за попълноценно използване на природния, икономическия и социалния потенциал на
областите и общините. Допълнително е необходимо да бъдат анализирани и да се
постигне съгласуваност и взаимодействие с перспективите за пространствено развитие
и устойствено планиране на територията на областта, които засягат и териториите на
общините. В това отношение е препоръчително да бъдат разгледани и отразени
пространствените потенциали на територията, предизвикателствата и рисковете,
вижданията и насоките за развитие на селищната мрежа и обновяване на населените
места и особено на градските центрове, идентифициране на зоните за растеж и за
генериране на заетост, проблемите на периферността и достъпа и др.
Стратегиите за устойчиво интегрирано местно развитие, които ще залегнат в

общинските планове за развитие трябва да интерпретират и да включат в зависимост от
спецификата и потенциала на общините въпросите от общоевропейски интерес и значение. В
този смисъл те се разработват в съответствие със стратегическите документи на ЕС и
националните програмни документи, които ще действат през периода 2014 – 2020

г.

Интегрирането по специфичен начин на европейските цели на развитието до 2020 г.
(Стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и прибщаващ растеж) ще даде
допълнителна възможност на общините да предприемат действия и да участват проактивно в
политики на ЕС и на национално ниво, което ще им осигури достъп до повече финансови
ресурси по ключовите сфери на развитието, без да се налага да отделят значителни собствени
средства от бюджети си.
Особено внимание изисква интегрирането на глобалните екологични проблеми и
цели в политиката и практиката за местно планиране и управление, а също така и в
документите за устройство на територията.

Развитието на нисковъглеродни местни

икономики, енергийната диферсификация и ефективност, както и намаляването на
климатичната уязвимост могат да бъдат включени сред приоритетите за устойчиво местно
развитие. Принципният подход в тази насока обхваща определяне на подходящи критерии и
показатели, повишаване на знанията и уменията, изграждане на информационна база за
наблюдение и оценка на състоянието и тенденциите и на постигнатия напредък.
Развитието на информационното общество и електронното управление е приоритет,
който

е

насочен

към

по-широко

и

активно

използване

на

информационните

и

комуникационните технологии в различни обществени сфери с цел подобряване на публичните
услуги за населението и бизнеса и развитие на местните и регионалните пазари.
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Процесът на децентрализация на управлението в България поставя нови
предизвикателства, свързани с ефективното използване на информационните технологии за
повишаване на конкурентоспособността на общините на основата на интелигентни и
иновативни решения. Този въпрос също следва да бъде адресиран в процеса на разработване и
обсъждане на общинските планове за развитие.
С оглед структурата и съдържанието на общинските планове за развитие, могат да
бъдат изведени следните общи насоки при тяхната актуализация:
Необходимо е да бъде анализирана информация за броя на стопанските субекти в
общината, тяхното разпределение по територията, отрасловата им специализация и
концентрация, дял на активните фирми от общия регистриран брой, водещите предприятия по
отделни отрасли и сектори и др.
Важно е в анализа да проличат икономическите пространствени различия, често
генерирани от модела на развитие „център – периферия”, и как това се отразява върху
нивото на социално-икономическото развитие в различните части на общината. Оценката на
икономическата ситуация следва да завърши с идентифициране на основните проблеми и
възможностите за тяхното разрешаване.
Друг важен момент при актуализацията на анализа е той да не се концентрира
единствено върху територията на общината, а да се насочи и към съседните територии, в това
число при търсенето на възможности за общи, междуобщински проекти, чрез които да се
търси постигането на по-значими регионални ефекти.
Следва да се постави акцент върху промените във вътрешните и външни условия за
развитие и особено върху сравнителните предимства на общината. Много важно е да има
ясна и обоснована връзка с констатациите и оценките, извършени по време на анализа на
ситуацията. Така например, не да се включват твърде общи силни страни, а само такива, които
са изведени като сравнителни предимства на базата на експертно обоснован анализ. Това ще
позволи от своя страна формулирането на по-конкретни и реалистични цели при етапа на
актуализация на стратегическата част.
Планът за развитие следва да се основава на определени основни принципи:
 реализъм (ясно формулирани реалистични цели);
 устойчивост (т.е.в плана не бива да се съдържат задачи, мероприятия и конкретни
дейности, чието решаване има изолиран, оперативен и кампаниен

характер,

краткосрочен и бързо затихващ във времето ефект върху изпълнението

с
на

формулираните цели);

234

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

IX. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
При разработването на областната стратегия за развитие, както и в процеса на нейното
изпълнение трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на политиката за
регионално развитие.
В тази част документът следва да съдържа описание на подхода, начина и формите за
осигуряване на публична информация относно неговото разработване и прилагане, изпълнение
на отговорностите и необходимото институционалното взаимодействие, както и мерките за
мобилизиране и активно участие на партньорите и гражданите.
Описанието накратко представя:


начина

и

средствата,

чрез

които

ще

бъде

информирана обществеността

и

заинтересованите страни за цялостния процес на изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране, изпълнение и оценка на областната стратегия за развитие;


посланията и комуникационните канали за предоставяне на обществена информация
относно необходимостта, характера и целите на планираните действия, потенциалните
ползи, резултатите и въздействието от прилагането на стратегията;



механизма за консултиране в хода на изпълнение на стратегията чрез организиране на
публични дискусии, в т.ч. чрез интернет и други форми;



участието във формални структури за наблюдение на постигнатия напредък по
изпълнението на стратегията, за териториално сътрудничество и партньорство,
възлагане на независими оценки и проучвания, подготовка на важни проекти с
регионално значение и др.
Като цяло прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява

качеството на областната стратегия за развитие и ефективността на нейното изпълнение. Освен
това въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки и условия за
привличане и ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на областта.
Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на стратегическото
планиране на регионалното развитие на територията на областта има Областният управител и
ръководената от него областна администрация.

235

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 2014 – 2020 г.

Областният съвет за развитие също така трябва да гарантира прилагането на принципа
на партньорство, публичност и прозрачност във връзка с изпълнението на стратегията и да
съдейства за мобилизиране и ефективна координация на усилията на местно ниво.
С цел адекватно представяне на дейностите за изпълнение на Областна стратегия
за развитие на Област Разград се предвижда разработването на Комуникационен план,
включващ серия от дейности при условие на обезпечено финансиране.
С помощта на Годишна индикативна програма се определят основните дейности, пряко
свързани с функциите на Областния съвет за развитие. При условие на осигурено финансиране
в нея трябва да се предвиди провеждането на работни срещи, семинари и други форми за
взаимодействие с общинските съвети за развитие, с централните органи на изпълнителната
власт. За осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Областния съвет за
развитие и изпълнение на ОСР се предвижда организиране на публични консултации,
пресконференции, информационни срещи и други форми с цел осигуряване на информация и
публичност, както и изготвяне на презентации и провеждане на обучителни семинари.
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