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ІX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

І. В Ъ В Е Д Е Н И Е
Настоящият О б щ и н с к и п л а н е продължение на досега
действащия Стратегически план в търсенето на рационални и организационни
решения и е за периода 2005 – 2013 година.
Сложната социално-икономическа обстановка в страната и
проблемите,
породени от структурната реформа и изискванията за
влизането на България в Европейския съюз, изискват търсене на ново
динамично равновесие в икономическото развитие на общината и региона,
по-благоприятно в сравнение със сега съществуващата ситуация.
За да се осигури мобилизиране и пълноценно използване на
ограничените ресурси е необходимо съчетаване на интересите и
инициативите на местно, регионално и национално ниво, което от своя страна
налага формиране на дългосрочно ориентирана политика на всички равнища.
Това на практика се реализира чрез разработката на общински, областни и
национални дългосрочни стратегически планове.
Нормативната уредба, регламентираща принципните постановки при
разработката на дългосрочния план, е Конституцията на Република България,
Законът за регионалното развитие и Законът за местното самоуправление и
местната администрация. Тези изисквания се обвързват с допълнителни
условия, поставени от Общинския съвет, в съответствие с потребностите на
населението от общината и специфичността на региона.
Гарант за реализиране на заложените инициативи в дългосрочен план
е подкрепата на обществеността, не правителствените организации,
икономически и социални субекти. Важно условие за осигуряване на
Общинския стратегически план е балансирането на интереси, потребности и
възможности. Ресурсното обезпечаване на плана изисква идентифициране на
всички потенциални източници, установяване на възможностите и заплахите
и рационално организиране на тяхното използване. Финансовото осигуряване
се реализира основно чрез ежегодния общински бюджет, но предвид
недоброто финансово състояние на общината, с особена значимост е ролята
на другите потенциални участници във финансирането: общински и
национални фондове, регионални и национални програми и проекти,
междуобщински инициативи, международни проекти и програми, както и
инвестиционна активност на местния и чуждестранния капитал.
Общинският план на общината е отворен, дава възможност за преглед,
анализ и актуализация, обоснована от съществени изменения на условията и
тенденциите в развитието на общината, предопределящи промяна в
приоритетите. Процесът на разработка на Общинския план изисква система
от усилия от страна на общинската администрация, чрез които тя може да
посреща неизбежните промени и да предвижда бъдещето развитие на
общината, ангажиране на широк кръг от заинтересовани страни, прозрачност
и публичност на действията.

Значението на този процес е в това, че той дава възможност на
общината сама да оформя бъдещето си, вместо просто да се подготвя за него.
ІІ. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
ІІ. 1 ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Местоположение, граници и оценка на природо-климатичните дадености

Община Кубрат е разположена в Североизточна България в
центъра на Западното Лудогорие, върху високо плато с надморска
височина 235 м и има площ от 462 х. дка.
В геоморфоложко отношение територията на община Кубрат
принадлежи към Дунавската равнина. Релефът е хълмист, прорязан от
размиващи се, стесняващи се и губещи се дълги рътове между долините
на реките и притоците им.
Общината попада в северния и средния климатични райони на
Дунавската равнина и климатът както в цялото Лудогорие, е
умереноконтинентален, характеризиращ се със сравнително горещи летни
и студени зимни сезони.
Под влияние на мергално-карбонатния характер на скалната
основа, растителността, климатичните особености и извършените
почвообразувателни процеси, са формирани предимно черноземни почви.
Тези почвени типове са особено подходящи за отглеждане на зърнени
култури, трайни насаждения, зеленчуци и др.
2. Място в регионалната йерархия, връзки и селишна структура

През 1879 год. село Балбунар е обявено за околийски център. През
1934 год. селището е преименувано на името на прабългарския хан ювиги
Кубрат, известен в историята със своята мъдрост към синовете си: да са
единни, за да не може някой да ги сломи, както не могат лесно да се
пречупят пръчките лозови, вързани в един сноп.
С Указ на Министерския съвет през 1949 год . селището е обявено
за град, от 1977 год. като селищна система, от 1987 год. - община Кубрат.
Тя е член на Националното сдружение на общините в Република България
и на сдружение “Толерантност” от 2002 год.
На територията на община Кубрат има 17 населени места : един
град- общински център - Кубрат и 16 села. Граничи с общините: Тутракан,
Сливо поле, Ветово и Завет.
По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики всички са електрифицирани и водоснабдени. Сравнима е и
благоустроеността на уличната мрежа – някога изградена с трайна
настилка, сега е повсеместно в лошо състояние. Обобщената оценка за
град Кубрат по този показател би била мозайка от висок стандарт на
благоустроеност (преобладаващ) и амортизирани зони. По отношение на

достъпност и междуселищни връзки, се оформят групи на
“превилегировани” и “дискриминирани” села. Тангиращите до
републиканската пътна мрежа са безпроблемни, докато връзките между
селата в северния и североизточния район са силно възпрепятствани от
лошо състояние на пътищата.
Със
своите
стопански,
транспортно-комуникационни,
aадминистративни, научни, социални и културно-просветни функции,
Кубрат е ключов фактор не само в развитието на общината, но и върху
развитието на областта и региона.
Обобщени, връзките със съседните общини се изразяват в:
•
икономически - обмен на суровини, материали;
•
транспортно-комуникационни – потоци от стоки и хора;
•
социален сервиз – обекти с над-общински мащаб – образование, наука,
култура, здравеопазване, спорт;
•
административно обслужване – областна администрация, съд, прокуратура,
деконцентрирани служби;
•
ежедневни трудови пътувания – по повод заетост в “центъра”.

Направленията за интензифициране на връзките със съседните общини
са:
•
•
•
•
•

подобряване на техническата инфраструктура;
подобряване на транспортното между-общинско обслужване;
обмен на иновационни практики в сферата на общински услуги, маркетинг,
съвместни стопански/бизнес проекти;
съвместни/регионални туристически продукти (вкл. културно-историческо
наследство);
съвместни екологични проекти.

3. Оценка на
културно-историческото наследство и природни
забележителности

Най-ранното писмено сведение за селището Балбунар / днешен
Кубрат / е от 1624 год. Според легендите то е създадено в началото на ХV
век.
Сградата на общината в Кубрат е построена през 1928 – 1930 год. и
е обявена за архитектурно – строителен паметник на културата.
Природните забележителности на община Кубрат са местностите:
Юперска кория, Мющерека, Турска леска и Божурите.
Юперската кория се намира до с. Юпер и заема площ от 232 дка. Тя
е останка от някогашната Делиорманска гора и представлява група
вековни дървета от космат дъб на възраст над 170 години.
Мющерека се намира южно от с. Беловец
и представлява
естествено находище от див червен божур. Местността заема площ от 50
дка, гориста, с преобладаващо участие на цер.На образувалите се горски

поляни през първата половина на м. Май масово цъфти божур, с ярки и
привлекателни цветове.
Турската леска се намира край шосето от гр. Кубрат за гр. Тутракан.
Заема площ от 56 дка и представлява горска площ, в която между другите
дървета има и турска леска.
Божурите е красива природна местност, където ежегодно през
пролетта се провеждат част от културните прояви на общината.
ІIІ. ВИЗИЯ, ГЛАВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ
За хората от община Кубрат промяната към по-добър живот е
свързана с възможността за трудова заетост и удовлетворяване на техните
потребности от храна, здравеопазване, отдих, образование, култура и
личностна реализация. Те виждат в общината институцията, която може да
направи живота им по-спокоен и сигурен, да създаде по-благоприятна
среда на местата за обитаване, да им помогне при решаване на социалните
проблеми..
Хората обичат своя роден край и разбират, че когато по един
ефективен и разумен начин се използват местните ресурси, неговият
природоекологичен и духовно-културен потенциал, те могат да осигурят
благосъстоянието и просперитета на всички жители на общината.

В И З И Я Т А на общината може да бъде формулирана в една
нейна програмна цел: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ И
ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН РАСТЕЖ
НА ОБЩИНА КУБРАТ.
Неопределеността на икономическата среда в прехода към пазарна
икономика изправя пред изключителни големи рискове производствената
и бюджетната сфера.
Стремежът към пазарно оцеляване често пъти е съпроводен с
поддържане на вече създадени функционални дейности и търсене на
резерви .
Всяка организация и конкретно община Кубрат има пред себе си
задачата да избере бъдеща способност за действие, постигане на
определена степен на контрол върху ситуацията или заемането на
позиция, допускаща редица възможности повече отколкото съществуват.
Целта е търсене на ново динамично равновесие, по-благоприятно в
сравнение със съществуващата ситуация.Чрез точното определяне на
целите и тяхната реализация ще се обезпечат поетапно и изцяло всички
мероприятия, чрез които ще се постигне програмната цел.
Въз основа на резултатите от аналитичната дейност, в рамките на
оформената визия и изведената програмна цел на община Кубрат, се

определят и нейните главни стратегически цели за планирания период на
развитие.
ГЛАВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ и конкретизиращите ги
подцели, формулирани с оглед постигането на приоритетни направления са:
A. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

1. Обединяване усилията на всички заинтересовани страни за
развитие на икономическия потенциал:
- стимулиране на малкия, средния и начинаещия бизнес
- създаване на привлекателна инвестиционна среда
- развитие на промишлени, преработвателни и хранителновкусови индустрии
- възстановяване,преструктуриране и развитие на селското
стопанство
- развитие на горското стопанство
- развитие на туристическата индустрия
- внедряване на алтернативни източници за финансиране на
общинските проекти и програми
Б. РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА

2 . Подобряване на техническата и социалната инфраструктура:
- подобряване на техническата инфраструктура
- изграждане на енергоефективни мрежи и системи
- оптимизиране и рационално използване на социалната
инфраструктура
- разработване и осъществяване на програми за алтернативна
заетост
- съхраняване и развитие на културно-историческото
наследство
В. ПОДОБРЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ИЗИСКВАНИЯТА И
НОРМАТИВИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

3. Опазване и подобряване на околната среда
- намаляване на вредни емисии и замърсяване на въздуха,
водата и почвата
- въвеждане на система за екологосъобразно управление на
отпадъците
- подобряване средата за обитаване и отдих

Г. РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

4. Изграждане на съвременна институционална среда
- осигуряване на взаимодействие на местните с централните
държавни институции
- интегриране на общината в социално-икономическия живот
на областта и Североизточния район за развитие
- активно участие и сътрудничество с неправителствени
организации на местно, национално и международно ниво
- засилване ролята на международното сътрудничество с
побратимени градове
Д. РАЗВИТИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА

5. Създаване на инвестиционна среда
- повишаване на инвестиционната активност
- привличане на потенциални инвеститори - чужди и местни
ІV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ПАРАМЕТРИ В ОБЩИНА КУБРАТ
Характерното за общинската икономика през последните години е,
че нараства делът на частния сектор. Това се дължи на провежданата с
ускорени темпове структурна реформа. След силния икономически спад в
периода на 90-те години, от началото на века в град Кубрат се наблюдава
стабилизация и оживление на производството. Спрямо предходните
години, статистическите показатели отчитат ръст на нетните приходи от
продажби от 9,7% до 10,9% спрямо 2000 година. Най - голямо е
увеличението в отраслите
търговия, преработваща промишленост,
транспорт, хотелиерство и ресторантиерство.
Статистическите данни отчитат нарастване на броя на заетите лица, в
т.ч. на наетите. Най-силно е изразена промяната в преработващата
промишленост, следвано от секторите търговия, конфекция и шивашки
дейности, и ресторантиерството.
В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на
предприятията, ликвидация или раздробяване, както и създаване на нови
фирми, общият брой на активните стопански субекти в община Кубрат е

около 500 - фирми и кооперации с различен предмет на дейност, чийто
брой е много динамичен, съответстващ на икономическото статукво в
общината при утвърждаване на пазарния механизъм. Преобладаващата
част от фирмите са в категорията “Малки и средни предприятия”. Над 90%
от тях са “микрофирми”, имащи до 10 заети лица. От общия брой активни
фирми през 2003-2004 г.,от които около 1% са в обществения сектор
(държавни и общински), а останалите 90 – в частния, което доказва
абсолютното доминиране на частния сектор в икономиката на общината и
града.
Структурните промени в работната сила и в нетните приходи от
продажби показват, че процесът на преструктуриране на икономиката в
общината е индустриално насочен, т.е последователно ориентират
икономиката на общината към индустриална специализация
Анализирайки ресурсната и технологичната обезпеченост на
икономиката, тенденциите за развитие в условията на пазарно стопанство
за общината се очертават следните водещи отрасли: Преработваща
индустрия, Селско и горско стопанство, Търговия и услуги.
А. Преработваща индустрия
Промишлеността на територията на община Кубрат структурирана
по отрасли е както следва:
Дърво преработваща промишленост – представена е от мебелен
завод “Лудогорие 91” АД с производството на кухненски прибори, маси,
столове и други от масивна иглолистна дървесина. Голяма част от
продукцията на завода се изнася за шведската фирма “ИКЕЯ”, като част от
същата се изнася за италианската фирма “Калигарис” и японската
“Сумитома”. Производството отговаря на европейските норми на
екологията.
Електротехническа промишленост – представена е от “Елпром
Елин” АД, специализирано в производството на електроинсталационни
изделия. След промените в края на 1989 год.заводът продължава да следва
стратегия на оцеляване и поддържане на конкурентната си позиция.
Осъществени са контакти с Иран, Саудитска Арабия, Обединените
Арабски Емирства, Германия, Холандия, Турция, Сърбия и Македония.
Машиностроителна промишленост – представена е от:
- завод “Хан Кубрат” АД – специализиран в производството на
машини за хлебната
промишленост, сладкарството,
месомелачни машини, машини за растителна защита и др;

-

завод “Динамика” – производство на карданни валове за
селскостопански машини и автомобили, корабни възли и
детайли и др;
хранително-вкусова промишленост – представена от
консервната фабрика в с. Юпер, специализирана в
производство на различни видове консерви;

Тенденцията е до 2013 год да се увеличи производството на
преработващата индустрия с 24% и се разшири износът на продукцията.
В услуга на населението работят общинските фирми със 100 %
общинско участие: ВиК “Меден кладенец”- ЕООД, “БКС” ЕООД,
Многопрофилна болница за активно лечение, Медицински център І ЕООД.
“Водоснабдяване и канализация – Меден кладенец” ЕООД
извършва ново строителство, водопроводни услуги, експлоатация на
водоснабдителни обекти.
Учредено е дружество с 20% дялово участие на общината и 80% на
“Булинвест” ООД - гр. Бургас за изграждане на газоразпределителна
мрежа в град Кубрат.
Перспективи за развитие на индустрията
Индустрията ще продължи да бъде териториално ориентирана към
общинския център – гард Кубрат, разчитайки на изградената
производствена инфраструктура, традициите, квалифицираната работна
ръка и на други фактори и предпоставки. В стратегически план, успоредно
с процесите на продуктовото и технологичното преструктуриране на
съществуващите традиционни промишлени производства, ще се
осъществява и териториално пренасочване на промишлените дейности.
Икономическите приоритети на общината са:
•
насърчаване
развитието
високотехнологични производства;

на

интелектуални

и

•
стимулиране на частния бизнес и ориентирането му към
развитие на жизнеспособни и високо-адаптивни малки и средни
предприятия чрез съхраняване на жизнени традиционни промишлени
отрасли и развитие на алтернативни производства;
•

развитие на перспективни регионални клъстери;

•

подпомагане преструктурирането на бизнес инфраструктура;

•
създаване на необходимите пространствени предпоставки чрез
осигуряване на нови устроени производствени терени.

Б. Селско и горско стопанство
Община Кубрат разполага със значителни поземлени ресурси – 77%
от общата й територия. Обработваемата земя е 30 460 ха, - 84.8% от
земеделските земи или средно на глава от населението се падат по 1.2 ха,
което е над средното за страната.
Селското стопанство е един от най-развития сектор на общинската
икономика, и е застъпено във всички селища на общината, осигуряващ
поминъка на значителна част от населението и има важна роля за
цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на
произведената продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник
на доходи в селата.и е основна база за преработвателните мощности в
общината.
Както и в национален мащаб, селското стопанство се развива без или
с незначително научно обслужване, което представлява голяма пречка в
бъдещето развитие на този отрасъл. През последните няколко години се
забелязва определено развитие в тази насока, което дава възможност за
бъдещото и развитие.
Земеделски структури
Селското стопанство на общината се развива във формата на лични и
кооперативни структури, сдружения и арендатори. Абсолютно
преобладаващият дял са личните натурални стопанства. Пазарно
ориентирано производство (предимно растениевъдно) се реализира от
земеделски кооперации и арендатори. Повечето кооперации са финансово
нестабилни. В от селата такива вече не съществуват. Отворената ниша е
запълнена от преходната форма “арендатори”.
На територията на общината функционират 14 земеделски
кооперации. Кооперациите обработват 32% от обработваемата земя,
арендаторите - 46% и частните стопани - 22%.
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Аграрният сектор е с растениевъдно-животновъдна структура.
Растениевъдство
Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили
производството на пълния набор продукти в отрасъла. Структурна тежест
имат зърнените култури, слънчогледа, зеленчуците, тютюна и лозята.
Преобладаващият вид черноземни почви са предпоставка за
получаване на високи добиви от зърнените култури, трайните насаждения
и зеленчуците.
Неоползотворен е потенциалът за зеленчукопроизводство и трайни
насаждения (лозя и овошки). През последната година се наблюдава рязко
увеличаване на площите, засети с оранжерийно зеленчукопроизводство и
тютюн . Отчитайки малкият им изходен дял (под 1%), увеличението е поскоро проява на динамична пазарна конюнктура, а не начало на трайна
тенденция. Стратегическо значение за отрасъла имат планираните от някои
големи земеделски субекта, но още нереализирани нови площи с лозя и
овощни насаждения, както и рязкото увеличаване на зеленчукопроизводството.
Темата “напояване” е проблемна за общината. Голяма част от
хидромелиоративната мрежа е негодна. Община Кубрат си е поставила
целта да възстанови напояването на земеделските площи и полага усилия
за осъществяването и, като за целта е необходимо създаване на сдружения
по напояване, което да ръководи и управлява тази дейност.
Положителен факт е стартиралото обновяване на селскостопанската
техника в отрасъла, станало възможно най-вече благодарение на
реализираните проекти по програма САПАРД.
Проблемите в растениевъдството, разкрити от интервюта и анкетни
проучвания сред производители, са:
ниските изкупни цени на продукцията при висока себестойност
•
(от високи цени на торове, пестициди, горива, части за поддържане на
техниката);
•
липсата на достатъчно инвестиции за създаване на нови
трайни насаждения и лошото поддържане на съществуващите;
Според областната дирекция “Земеделие и гори”, развитието на
отрасъла се нуждае от:
•

Субсидиране и кредитни линии за горива, торове и препарати;

•
Кредитиране
реконструкция на

и

стимули при създаване на нови
съществуващи трайни насаждения;

и

• Възстановяване на напоителната мрежа и дъждовалните
полета;

•

Облекчаване процедурата по създаване на “Сдружения за
напояване “;

• Субсидиране на поливните култури:
тютюн
и слънчоглед;
•

зеленчуци, царевица,

Приоритетно подпомагане на земеделските производители,
осъществяващи дейността си на принципа "земя- краен"

продукт.
За 2004 год в общината има регистрирани 298 земеделски
производители и 157 тютюнопроизводители. Малко са стопаните
обработващи собствените си земи. Ежегодно общината оземлява
безимотните и малоимотни граждани.През 2004 год. са оземлени 146
жители на общината с 967, 671 дка, при 115 жители през 2003 год.
Според данни на Националния статистически институт от
преброяването през 2002 год, около 65% от домакинствата обработват земя
до 10 дка и само 32% от 10 до 50 дка. Тази структура на стопанисване на
земята определя и степента на механизация. Слабата степен на
механизация е характерна за около 77 % от обработваемата земя. Само 9 %
от стопанисваната земя се обработва с по-модерна техника.
Зърнените култури заемат 52% от общата обработваема земя и
напълно покриват зърнения баланс по изхранване на населението.
Техническите култури заемат 11%, други култури – 14% и т.н.
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От диаграмите е видно, че от отглежданите култури за двете години
най – голям е делът на отглежданата пшеница, следват други култури,
слънчоглед, царевица и т.н.
Независимо от благоприятните условия за развитие на
тютюнопроизводството и зеленчуковото производство на настоящия етап

те са с частично изгубени традиции. До 2013 год. се предвижда
възстановяване традициите за масово отглеждане на тези култури.
След приемането на “Закон за арендата в земеделието” и
изменението на “Закон за кооперациите” се регламентират изцяло
отношенията между собствениците на земята и земеделските
производители, а с приемането на минимален срок от 4 години за отдаване
на земята ще се стимулират и гарантират инвестиции в земеделието.
Животновъдство
Животновъдството е съсредоточено предимно в частния сектор и
преди всичко обслужва нуждите на домакинствата. То се развива в
основните направления : овцевъдство, говедовъдство, свиневъдство и
птицевъдство.
Значителен брой говеда, свине и овце се отглеждат във фирмите ЕТ
“Асотекс – Хамза Чакър”; “Калето” – ООД, “Бултрейд” ООД и ЕТ ”Мъдър
– Хацан Али”. Голям брой овце се отглеждат във фирама ЕТ “Асотекс –
Хамза Чакър” и малък брой от частни стопани.
Последното преброяване на животните показва тенденция към
увеличаване броя на овцете, козите, говедата, пчелните кошери и т.н.
Отглеждани животни на територията на общината за периода 2002 –
2004 година:
Видове животни
Свине
Говеда
Овце
Кози
Пчелни кошери

Брой животни по години
2002 г.
2003 г.
2004 г.
4803
7165
1906
3393
3176
3452
10270
12065
13348
5124
4506
5730
2525
3904
4249

През 2004 год е произведено 45 584 кг свинско месо – с 34 629 кг
повече от 2003 год; 7 044 х. л. мляко – с 412 х. л. повече от 2003 год; 2378
х. бр. яйца – с 652 х. броя повече от 2003 год; 99 тона мед – с 49 т. повече
от 2003 год и т.н.
Много добрата суровинна база от селското стопанство обуславя
развитието на хранително-вкусовата промишленост, млеко- и
месопреработвателната промишленост и други.

След връщането на земята на реалните им собственици се даде
възможност за развитие на дребния и среден бизнес, което до известна
степен ангажира хората в съживяване на икономиката по населени места.
Първата мандра в Североизточна България, която е с международно
признание за отлично качество и висок стандарт / с европейски лиценз /, е
открита в с. Мъдрево от ЕТ “Мъдър – Хасан Али”.
ЕТ “Асотекс” обработва 22 300 дка земя, от които 10 000 дка
собствена. Отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и други
култури. Във фирмата има овцеферма, кравеферма и
свинеферма.
Извършват се и всички видове селскостопански услуги със собствен
машинен парк.

Основни изводи
⇒ селското стопанство е важен източник на доходи в населените
места извън града и за поддържане на част от промишлената функция
на града и общината (особено на хранително-вкусовата промишленост);
⇒ Природно-икономическите
ресурси
на
общината
са
изключително благоприятни за развитие на селско стопанство, но
потенциалът още не е оползотворен (особенно в животновъдството),
въпреки тенденцията на съживяване на отрасъла;
⇒ Изключително малък, почти нулев е делът на използваните
поливни площи
⇒ Производителите и фирмите в общината показват висока
предприемчивост по отношение на усвояване на средства по програма
САПАРД;
⇒ Независимо от изграждането на важни елементи на
предприемаческата инфраструктура на селското стопанство в общината,
тя предстои да бъде доразвита;
Перспективите за развитието на селското стопанство са в сферата
на:
• трайните насаждения - чрез създаване на нови масиви от лозя и
овощни насаждения;
• засилване позициите на зеленчукопроизводството;
• развитие на животновъдство и птицевъдство, базирано на
развитието на зърно-производството;
• развитие на пчеларството

ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ на общинската стратегия в областта на
селското стопанство са:
- развитие на екологично земеделие и животновъдство;
- възстановяване на традициите в зеленчуковото производство;
- възстановяване на овощарството и лозарството – засаждане и
присаждане на овощни градини и лозя с определени сортове;
- утвърждаване на добри резултати в зърнопроизводството;
- развитие на билкарството – засаждане на медицински
растения, закупуване на специализирана земеделска техника
и оборудване за преработка и пакетиране
- създаване на промишлено пчеларство – закупуване на пчелни
майки, оборудване на производство и контрол на качеството
на меда, изграждане на складове и лаборатории за пчелни
продукти
- възстановяване поголовието на селскостопанските животни,
закупуване на елитни мъжки и племенни женски животни;
- обновяване на селскостопанската техника и технологичното
оборудване на предприятията за производство на
селскостопанска продукция и за отглеждане на животни
Ролята на селското стопанство ще продължава да се утвърждава
като жизнена необходимост за изхранване на населението и неразработен
ресурс за бизнес и трудова заетост.
Географските дадености, богатата и плодородна земя, утвърдените
традиции в селското стопанство са огромен потенциал, който трябва да се
използва.
Горски фонд
Територията на общината е опасана от горски масиви, които заемат
93957 дка / държавни и общински / - 21.5 % от територията на общината.
Преобладава широколистната растителност – дъбови гори, клен, липа и
др., ограничени участъци от иглолистни – бор, смърч, ела и др.
От посочените дървесни видове растителност в района най-често
срещани са липите и церът. Тези дървесни видове се срещат повсеместно и
заемат съответно 28.0 % и 27.7 % от залесената площ на района.
ОСНОВНАТА ЦЕЛ в областта на горското стопанство е:
Възстановяване и подобряване на горския фонд в общината:
залесяване; изграждане на необходимата пътна мрежа с цел облекчаване
технологията на дърводобива; подобряване здравословното състояние на
горите.
Значителният горски масив е ценен ресурсен източник за
дървообработването. Този отрасъл е също перспективен за осъществяване

на инвестиции. Значителна част от реализираната продукция се изнася в
Западна Европа, главно в Швеция.
“Кубратска гора” – ЕООД е дружество със 100% общинско
имущество, което стопанисва и управлява горите на територията на
общината.
На територията на общината има ловни райони с обща ловностопанска площ 11 345 ха, с преобладаващ дивеч: благороден елен,
сръндак и дива свиня. Съществуват отлични условия за изграждане на
ловни туристически бази. Създадени са два ловни дома с подходяща
леглова база за ловен туризъм.
Изградени са малки общински водоеми около селата Юпер,
Божурово, Бисерци, Горичево и др., осигуряващи добри условия за спортен
риболов.

В. Търговия и услуги
Общината поддържа тесни връзки и контакти с фирмите от частния
бизнес в общината. Ежегодно под патронажа на кмета на общината се
провеждат срещи с бизнесмени от града и общината, където се разискват
проблемите и се търсят начини за преодоляването им. От своя страна
частните бизнесмени спонсорират различни дейности и мероприятия на
общината и по този начин намират успешно място в обществените
културни и социални процеси.
През последните години търговската дейност и услугите се
осъществяват предимно в частния сектор.
През м. Април 2004 год. е направена първата копка по проекта
“Изграждане на покрит пазар” в гр. Кубрат. Новият пазар вече е построен
на няколко метра от сегашния. Той включва 14 магазина за продажба
предимно на селскостопанска продукция и един обект за лаборатория.
Търговската мрежа в общината е сравнително добре развита.
Поради ниската покупателна способност на населението търсенето
намалява, част от магазините и заведенията за обществено хранене и
развлечения промениха предмета си на дейност.
Регистрираните фирми на територията на общината са: за
хранителни стоки – 104; за промишлени стоки – 76; за услуги 45 и
заведения за развлечения 116.
Агробизнес център
Агробизнес центърът – Кубрат / АБЦ / е създаден през 2001 г. в
рамките на проекта JOBS , изпълняван от Министерството на труда и
социалната политика с подкрепата на ПРООН и става част от мрежата от
24 агробизнес центъра в България.

Агробизнес центърът оказва подкрепа на местното икономическо
развитие и на частния сектор, като предоставя четири основни вида услуги,
отговарящи на нуждите на местния бизнес:
- консултации по проблеми на бизнеса и управлението /
счетоводство, финанси и кредит, маркетинг и мениджмънт,
бизнес планиране /;
- обучение по стартиране на собствен бизнес, маркетинг и
финансиране, компютърни умения, по чужди езици и
обучение по заявка на клиентите;
- офис услуги / делова кореспонденция, ксерокопиране,
факсимилни услуги, дизайн на Интернет-страници,
изработване на рекламни материали, електронна поща /;
- информационни услуги чрез информационно-технологичния
център / достъп до Интернет, информация за пазари в
страната и чужбина, установяване на бизнес контакти,
предоставяне на информация по заявка на клиента /.
Агробизнес центърът поддържа връзка с останалите агробизнес
центъра в страната и има капацитет да предостави информация в различни
области. Поддържа богата база данни на българското и европейското
законодателство, каталози на фирми и др.
Друг инструмент за подкрепа на местната икономика е схемата за
финансов лизинг. Чрез него се предоставя възможност на земеделските
производители и предприемачите от региона за закупуване на
производствено оборудване, земеделска техника или машини за сектора на
услугите на стойност до 10 000 долара.
Усилията на общината в областта на преструктуриране на
общинската икономика са насочени към следните п р и о р и т е т и:
1. Привличане на чуждестранни инвестиции при осъществяване на
преструктурирането на общинската икономика.
2. Участие в пред присъединителни фондове, свързани с
подпомагане дейността на малките и средни предприятия.
3. Предоставяне на терени за изграждане на малки и средни
предприятия.
4. Участие на общината в мероприятия свързани с намаляване на
безработицата на територията й.
Г. Общински бюджет
Общинският бюджет е основния финансов инструмент и документ
на политиката на общината за разрешаване на текущи потребности и
създаване на база за реализиране на дългосрочни цели. Чрез бюджета и
управлението на извънбюджетните фондове, могат да се реализират

инициативи, водещи до постигане на стратегическата цел и визията на
общината.
Една от най-значимите функции на местната изпълнителна власт е
организацията на бюджетния процес. Тази система от управленски
дейности цели ефективно оползотворяване на обществените ресурси в
съответствие с нормативните изисквания и потребностите на населението.
В последните години се очертава негативна тенденция в
национален мащаб за рязко намаляване на ресурсните възможности на
общините. Ежегодните бюджети са недостатъчни за обезпечаване на
възложените със закон функции, а за реализиране на местни потребности и
инициативи, възможностите са сведени до минимум. Още по-ограничени
са възможностите за инвестиции, чрез които биха се реализирали
дългосрочните цели и стратегии.
В съответствие с икономическата прогноза, при отчетено влияние
на национални и местни тенденции, годишният бюджет се разработва при
спазване на определените със Закона за държавния бюджет изисквания и
съобразно местните условия.
През 2002 и 2003 год. са подготвени промени по много закони,
свързани с реформата, но реална промяна в нормативната среда се
постигна с изменението на Закона за местните данъци и такси и в Закона за
общинските бюджети.
Най-общо изменението на нормативните актове е насочено към
повишаване на гражданското участие, създаване на условия за граждански
контрол, засилване ролята на местните инициативи и възможността с
местни наредби да се организира по-ефективно изпълнение на функциите
на общината.
Приходната част на общинския бюджет се формира от две основни
групи - държавни приходи и общински приходи.
В държавните приходи се включват: преотстъпения данък по Закона
за облагане доходите на физическите лица; обща допълваща субсидия и
целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни
дейности. С най-голям относителен дял е общата допълваща субсидия –
44% през 2003 г. и 31% за 2004 г.
В общинските приходи се включват: обща изравнителна субсидия;
приходи от имуществени данъци; неданъчни приходи и субсидия за
капиталови разходи. От тях най-голям е относителният дял на неданъчните
приходи – 11% през 2003 г. и 16% през 2004 г. Неданъчните приходи

включват постъпленията от такси, цени на услуги, наеми, глоби, лихви и
други определени по закони и наредби. Таксите са приходи с най-голям
относителен дял, които общината администрира чрез определяне на
размера им в границите по закон и организира събирането им /изключение
прави само таксата за “битови отпадъци”, която се определя от Общинския
съвет, а се събира от Данъчната администрация/.
От посочените данни е видно, че от общите приходи по бюджета
най-голям относителен дял и за двете години се пада на общата допълваща
субсидия, следвана от - трансфери, преотстъпен данък по ЗОДФЛ, не
данъчните приходи и т.н.
Структура на приходите по бюджета към 31.12.2003
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Като стопански субекти с общинско имущество на територията на
общината функционират 5 търговски дружества: В и К “Меден кладенец”
ЕООД, БКС – ЕООД, Кубратска гора ЕООД, Многопрофилна болница за
активно лечение, Медицински център – І. В процеса на преструктуриране
на собствеността приватизацията е водеща в общинската политика.
Целта на приватизационния процес е общината да се освободи от
несвойствените й функции като даде възможност на новите собственици да
изградят ефективно действащи стопански субекти.
За периода от 2001 год. до 2004 год са приватизирани 24 общински
имота, в резултат на което приходите на общината са се увеличили с 227
300 лв. Средствата са изразходвани за строителство и ремонти на
общински обекти.
Планирането и изпълнението на разходите по общинския бюджет се
класифицира в две основни направления:
- разходи по предназначение / функции /
- видове разходни групи / по параграфи /
Разпределението на разходната част по функции е свързано с
нивото на прехвърлените услуги на общината. Функциите с най-висок
относителен дял са : образование, социално осигуряване и грижи и
здравеопазване, които ангажират общо 69% от бюджета за 2003г. и 64% за
2004г.
Структура на разходите по ф ункции към 31.12.2003
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Структура на разходите по функции към 31.12.2004
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Бюджетните разходи по видове се групират най-често като:
- разходи за персонал / трудови и осигурителни /
- разходи за издръжка / материална база и за дейност /
- инвестиционни / капиталовите разходи /
Най – голям дял имат разходите за персонала: през 2003 г. - 54 % и
57 % - през 2004г, следват разходите за издръжка - 26% - 2003 год и 29 % 2004 г. и съответно инвестиционните разходи - 7 % и 11 %.
В общината се осъществява успешна и н в е с т и ц и о н а п о л и
т и к а.
Най-крупната инвестиция в общината е Градската пречиствателна
станция за отпадни води заедно с главния колектор. За обекта от
започване на строителството му, до края на 2004 год. са изразходвани 2
500 000 лв./ включително допълнителните средства от различни
източници/. От МОСВ е предоставена безвъзмездно помощ от 700 000лв за
окончателния й пуск. Така общо инвестициите за нея са над 3 млн. лв.
Друг основен обект, който е готов е закритият пазар в гр. Кубрат, на
стойност 250 000 лв.Той ще даде възможност за премахване на старите
постройки, изграждане на съвременен паркинг със зелени площи, за които
ще бъдат отпуснати допълнително 100 000 лв.
Извършени са основни ремонти и инфраструктурни проекти от
капиталовите разходи на стойност 657931 лв. за: В и К инсталации в гр.
Кубрат; спортните зали в с. Мъдрево, ОУ с. Севар и ОУ “Хр. Смирненски”
гр. Кубрат; различни видове ремонти в училищата в селищата Юпер,
Беловец, Севар; за механичното стъпало на Градската пречиствателна
станция; реконструкция на водопроводната мрежа и канализацията в гр.
Кубрат и за горския заслон в с. Савин.

Възстановените обекти по решение на ПКЗНБАК към МС на
стойност 588396 лв. са: детска градина “Здравец” – Кубрат, СОУ “Хр.
Ботев” гр. Кубрат, водоем с. Беловец, водопровод в кв. Дряново – Кубрат,
улици в селата Мъдрево, Звънарци,и Бисерци, читалищата в селата Тертер
и Звънарци.
От първия етап на малките демонстрационни проекти са
реализирани три обекта на стойност 30 700 лв. за: паметника в с.
Каменово, ОУ в с. Равно, и детски площадки в гр. Кубрат, в селата Савин,
Бисерци и Мъдрево.
От втория етап са реализирани 7 обекта на стойност 53 421 лв за:
ремонт на читалищата в селата Савин, Задруга, и Севар; изграждане на
детска площадка в гр. Кубрат; доизграждане и пускане в действие на
уличното осветление в гр. Кубрат, селищата Горичево и Божурово. От
други източници са реализирани проекти на стойност 167 654 лв за
съхраняване на пестициди и ремонт на спортната зала в град Кубрат.
В дългосрочен план пред общината предстоят за реализиране
следните обекти:
- изграждане на биологичното стъпало на пречиствателната
станция;
- приключване етапите на открит и закрит пазар; изграждане на
пътя Кубрат-Савин-Севар по линия на САПАРД на стойност
2 400 000 лв.;
- разширение на административната сграда;
ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, като за целта ще се
разработват проекти за финансиране на обекти;
- основен ремонт на ел. инсталацията в СОУ “Хр. Ботев” гр.
Кубрат и спортната зала в ОУ “Й.Йовков” с. Мъдрево;
- изграждане на комбинирана сграда в с. Беловец;
- отоплителна инсталация в ОУ “Н.Й.Вапцаров” в с. Севар;
- обзавеждане на Ученическото общежитие “М.Горки” гр.
Кубрат; закупуване на компютри и хардуер;
- съфинансиране за къща № 3 – Дом за стари хора с. Тертер и
т.н.
С Решение № 399 на МС от 13.06.2002 г. се прие Концепция за
финансова децентрализация и Програма за реализация на концепцията.
Стремежът на общините към финансова автономия е продиктуван преди
всичко от необходимостта от създаване на стабилна икономическа база на
местното самоуправление, гарантираща интересите на държавата и
задоволяване потребностите на населението. Целта на концепцията е
предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени ,
съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на
гражданите, на основата на устойчиво и дългосрочно балансиране на

разходните отговорности на общините със стабилни приходоизточници и
ефективен граждански контрол.
В страната от 01.01.2003 г. стартира изпълнението на Програмата за
финансова децентрализация, в която е постигнат напредък:
-

изработени
са дългосрочни задачи с предложения за
законодателна реформа;
прилага се нова система на трансферите /разбираема,
прозрачна и пряко обвързана с разходните потребности на
база разделение на отговорностите за публични услуги/;
изработени са разходни стандарти за остойностяване на
делегираните услуги, чрез които се гарантира определено
ниво на тези услуги за всяка община;
въведено е частично изравняване на местния данъчен
капацитет чрез “изравнителната субсидия” – източник за
допълване на собствените ресурси на общините;
приети са дейности, насочени към повишена роля на
гражданското общество

Д. Национални и международни програми и проекти
Общинското ръководство търси алтернативни възможности за
участие на общината в национални и международни програми и проекти,
което има особено значение за икономическото й развитие. Различни са
възможностите на всеки проект, но във всеки един има потенциал, който
допринася за постигане на целите.
През 2003 год. Шведското правителство одобри съвместен проект
между двете побратимени общини на стойност 46 000 евро, с който се
откри нов етап във взаимоотношенията им.
След успешното изпълнение на проектите между Кубрат и Омол,
финансирани от Европейския съюз, отношенията между двата града
навлязоха в нова фаза. Целта на проектите е развитието на устойчиво и
ефективно партньорство, основано на принципите на европейската
интеграция. В основните документи, които са подписани, двете общини се
обединиха около схващането за наличието на потенциал при този вид
двустранно сътрудничество като източник на нови идеи, иновационни
техники и подходи в работата на местното самоуправление. Това
сътрудничество ще гарантира ефективно привличане на средства от
европейски програми и фондове и ще предостави възможност за обмен във
всички сфери на местния социално-икономически живот.

Проектите, които престоят пред общината за реализиране са
следните:
А/ Финансирани или одобрени в периода от м. ІХ. 2004 г. до
20.03.2005 г
- “Събиране и съхранение на останали негодни за употреба
пестициди в контейнери Б-Б куб в склад с. Бисерци” –
предстои сключване на договора за реализация с ПУДООС за
56932 лв.
- “Изграждане на път ІV – 21436 Севар – Мъдрево” –
осигурени средства от Министерството на финансите, на
стойност 670 хил. лв;
- Привеждане на съществуващите депа за ТБО на територията
на общината в съответствие с изискванията на Наредба № 8,
подадена в ПУДООС на стойност 417 864 лв;
- “Изграждане на Кула водоем V-350 куб.м. Хидростат гр.
Кубрат подадена в ПУДООС – 173 706 лв;
Б/ Други проекти пред СИФ,МРРБ, ПУДООС
Микропроект “Реконструкция на тротоари и плочници в
централната част на гр. Кубрат” – 200 000 лв;
Микропроект “Къща № 3 за социален дом” с. Тертер – 390000 лв;
“Благоустрояване на ул. Хан Крум гр. Кубрат” – технически проект
на стойност 326 600 лв;
“Система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО
от територията на община Кубрат” – за безвъзмездна помощ от ПУДООС в
размер на 403 928 лв;
В/ Водоснабдителна и канализационна инфраструктура:
“Реконструкция магистрален водопровод гр. Кубрат – с. Савин – с.
Севар” на стойност 172 093 лв;
”Изграждане на външен водопровод с. Севар – Мъдрево” – на
стойност 195 496 лв;
“Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа “ с. Беловец на
стойност 134992 лв;
“Канализация гр. Кубрат” - подобект “Помпена станция №2 и
тласкател до РШ на профил № 35 в колектор ІІ” на стойност 415172 лв –
работен проект
Г/ Общинска пътна мрежа:
“Реконструкция път ІV-49043 Задруга – Точилари – Горичево” за
300000лв – технически проект;
“Реконструкция път ІV-49049” в размер на 150 000лв – технически
проект;
“Изграждане на Канализационни профили №129 и №139от ПС-2 до
РШ 5 на профил №35” на стойност 350000лв – работен проект

Д/ Обекти на образованието и културата:
“Подмяна на дограма и саниране на ОУ “Христо Смирненски” гр.
Кубрат” на стойност 400 000лв – изпратен до международен фонд
“Козлудуй”
Е/ По програма САПАРД:
Рехабилитация път ІV 23017 – Кубрат – Савин, граница с. Сушево
на стойност 2 420 000 лв;
Ж/ Малки демонстрационни проекти:
“Доизграждане и пускане в действие на улично осветление” – 6
броя за селата Севар, Бисерци, Мъдрево, Точилари, Задруга и кв. Дряново
гр. Кубрат;
“Вътрешен ремонт и обзавеждане на читалище с. Беловец”;
”Ремонт на покривна конструкция на читалище с. Сеслав”
“Ремонт на покрив и фасада на читалищна сграда с. Божурово”;
“Ремонт на сградата на кметство с. Савин”;
“Ремонт и изграждане на площадково пространство с. Мъдрево”.
Е. Информационно обслужване и технологии
През последните години сме свидетели на по-широкото навлизане
на компютрите във всички сфери на обществения живот. Благодарение на
тях обработката на данни и набавянето на информация се измениха в
значителна степен. Самото развитие на информационните технологии
доведе до микропроцесорите, сложните телекомуникационни системи,
работата в мрежи, новите средства за автоматизация на учрежденската
дейност и евтините потребителски ориентирани приложни пакети. Тези
промени позволиха да бъдат предлагани мощни средства за обработка на
данни за всички дейности на организациите.
В това отношение ръководството на община Кубрат отдава голяма
значимост на приложението на информационните технологии в дейността
на местното самоуправление. На разположение на служителите са 38
компютъра. Управленският екип счита, че с помощта на информационните
технологии – съвкупност от дейности като приемане на данни, съхранение
и обработка по определени критерии, могат да се извличат нужните
информационни масиви. Получените информационни масиви се подбират
в подходящи за вземане на решения форми, за планиране на дейности, за
следене на протичащи в местната администрация процеси.
В сградата на общинската администрация е изградена и
функционира локална компютърна мрежа, съединяваща наличните
компютърни системи и разпределени по отдели. Осигурен е и пълен
Интернет достъп в администрацията.

Персоналът към общинската администрация, имащ пряк контакт с
компютърните системи и софтуер, е достатъчно квалифициран за работа с
тях. Ежегодно се вземат мерки за непрекъснатото повишаване на
квалификацията им предвид спецификата на конкретната им дейност.
В перспектива по отношение развитието на информационните
системи в общинската администрация се предвижда изграждане и развитие
върху принципи за “ е-община “ / електронна община /. С помощта на този
принцип ще бъде опростен в значителна степен достъпа на гражданите до
публични общински документи – под законови нормативни актове, обяви
за търгове, програми, проекти, информации, отчети. Подобно решение
няма да представлява един обикновен Web- сайт, а една интерактивна
система, позволяваща обратна връзка.
Основните принципи на системата са публичност и прозрачност.
Целта на електронната система е прекъсване на пряката връзка между
служители и граждани при оказване на административни услуги, което е
предпоставка за ограничаване на корупцията.
В общинската администрация се използват 13 програмни продукта,
които й осигуряват точна, ясна и навременна информация, необходима за
вземане на ефективни управленски решения.
През 2001 год. в общината е открит “ Фронт - офис”, в
съответствие с изискванията за нов подход и ново качество на
административното обслужване.
Стратегията на общинската администрация в областта на
информационните технологии е:
- доближаване на услугите и необходимата информация до
гражданите и концентрация на извършването им;
- опростяване на процедурата по отделяне процеса на
осигуряване на услугите, от оперативната дейност на
общинските служители;
- въвеждане принципа на служебното начало;
- независимост на административната услуга от личността на
изпълнителя;
- елиминиране на корупцията, директен граждански контрол
при получаване на услугата;
- гарантиране на позитивно отношение и вежливо обслужване
на гражданите.

V. АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В
СОЦИАЛНАТА СФЕРА
А. Население
Община Кубрат включва 1 град и 16 села с население към
03.08.2004 г. - 22 954 жители. Населението на общината е 15.8% от
населението на Разградска област. Преобладаващата част от населението
живее в селата – 60 %.
В южната част на територията на общината се разположени поголемите населени места. По посока запад – изток са Беловец / 2163 /,
Кубрат / 9496 / и Севар / 1978 /. Заедно със следващите три по големина
села: Бисерци / 1488 /, Мъдрево / 1070 / и Сеслав / 922/ се затваря
вътрешен ринг. Той обхваща шестте най-големи селища, чието население
представлява почти 80% от общия брой на жителите в общината. От
останалите селища: 5 са с население до 1000 души и 6 – с население до 500
жители.
Общинският център – гр. Кубрат, е най-голямото населено място и
в него живеят - 41% от населението на общината.
Средната гъстотата на населението за общината е 54 души на кв.
км, а средната за областта е 62.65 души на кв. км, за страната - 74.2 души
на кв. км.
Демографските показатели за община Кубрат към 03.08.2004 год.
са:
- средногодишен прираст за гр. Кубрат
- 6.73
- средногодишен прираст за селата
- 9.74
- раждаемост за общината
8.01
- смъртност
16.49
- детска смъртност
23.12
- естествен прираст
- 8.48
В резултат на настъпилите социално-икономически промени през
последните десет години се наблюдава намаляване на раждаемостта и
естествения прираст на жителите на общината и нарастване на
смъртността. Тези тенденции не се отличават от общите за страната, но
будят тревога.
Коефициентът на общата смъртност за общината през 1986 год. е
11.6 на хиляда, в края на 1992 год – 12.6 на хиляда, за 1999 год. – 15.9 на
хиляда и за 2004 год – 16.49 на хиляда.
Оформилият се много нисък прираст на населението на общината в
последните години, а от 1990 год насам и отрицателен, е резултат от
оформилата се тенденция в цялата страна на намаление на раждаемостта,
покачване на общата и на по възрастовата смъртност на населението. Тази
тенденция довежда до твърде неблагоприятното развитие на естествения
прираст.

Съществен момент в демографското развитие на общината през
последните години е интензивната външна емиграция, предимно на
младото население.
Тези неблагоприятни тенденции предопределят и настъпилите
драстични изменения във възрастовата структура на населението в община
Кубрат. Наблюдава се засилващ се процес на демографско остаряване,
който се изразява в прогресивно намаление на населението в началните
възрасти и увеличение на контингента на възрастното население. Община
Кубрат се намира в Североизточен район, който е един от районите с найнеблагоприятна възрастова структура и изразен процес на застаряване.
Съотношението между основните възрастови групи - под, във и над
трудоспособна възраст в общината за 2003 год. е - 19.6 %; 56.7 %; и 23.7 %.
Относителният дял на населението в под трудоспособна възраст намалява
от 25.5 % за 1990 год., на 19.6 % за 2003 год., а делът на населението в над
трудоспособна възраст нараства от 19.4 % за 1990 год., на 23.60% за 2003
год., 24.2 % за 2004 год. Цитираните данни са доказателство за влошената
възрастова структура на населението в общината и за нарастване на делът
на лицата над 65 години.
Таблица за възрастовата структура на населението към 03.08.2004 г
Население
До 18 год.
От 18 – 64 год.
Над 65 год.
Общо

Общо
4418
13085
5451
22 954

В града
1909
5 812
1775
9 496

В селата
2509
7273
3 676
13458

Прогнозите показват, че тази тенденция ще продължи и към 2010
год. броят на лицата в над трудоспособна възраст се очаква да нарасне с
10.9 %, а делът им се очаква да се увеличи с 3.3 процентни пункта и да
достигне 20 % от населението на общината.
Етнически състав на населението към 03.08.2004 г.
Етническа група
Турци
Българи
Цигани
Други

За общината
11707
9411
1377
459

Турската и българската етнически групи са двете основни
етнически групи в общината. Според данните от последното преброяване
51 % от хората в общината са етнически турци. За страната като цяло
относителният дял на етническите турци е 9.4 %. В периода между двете
последни преброявания се наблюдават малки промени в етническата

структура на населението. И двете основни етнически групи са намалели
по численост, като по-голямо е намалението на българската група, чиято
численост е с 18 % по-малко от отчетената през 1992 год.
Б. Безработица
Регистрираните безработни лица в Разградска област към края на м.
Ноември 2004 год. са 14057. Равнището на безработица за областта,
изчислена по методика на Агенцията по заетостта на база официално
публикуваните данни за заетост в страната, към края на м. Ноември 2004
год. е 19.03%. Най-високо то е в община Самуил - 37,13% за посочения
период, следват общините Исперих – 29.19%; Лозница – 25.13%; Цар
Калоян – 24,05; Кубрат - 18.53%; Завет – 15.32% и Разград – 11.63%.
Равнището на безработица средно за страната е 11.88 на сто.
За сравнение регистрираните безработни за областта към края на м.
Февруари 2005 год. са 16 239, равнището на безработицата е 21.99%. Най
високо то е отново в община Самуил – 45.71%, следват общините Цар
Калоян – 31.87%; Исперих – 29.10%; Лозница – 28.34%; Кубрат – 24.07%;
Завет – 18.85% и Разград 13.43%. Равнището на безработица за страната е
13.11 на сто. По равнище на безработица област Разград застана на 5- то
место за този период, срещу 4-то место към 31.12.2004 год., от общо 28 –те
области на страната.
През 2004 год. икономическата среда на територията на община
Кубрат се характеризира с относителна стабилност в икономиката,
преобладаващ селскостопански характер на заетостта, търсене на ниско
квалифициран труд и ниско трудово възнаграждение.
Пазарът на труда се определя от общото състояние на икономика,
сезонните фактори, развитието на субсидираната заетост и поставените
количествени и качествени параметри от работодателите при търсене на
работна сила.
През 2003 год. броят на безработните в общината е бил -2799, към
31.12.2004 год. – 2299 и към 31.01.2005 год. – 2857. По пол доминират
жените – съответно за посочените периоди – 50.8%; 50.9% и 50.2%. От
безработните за съответните периоди:
с висше образование са - 2%; 2.4% и 2%;
с работнически професии - 19.6%, 18.7% и 18.4%;
специалисти - 6.9%, 7% и 6.2%;
без квалификация – 73.6%, 74.3% и 75%;
със средно образование 3.9%, 3.6% и 3.2%;
с основно и по-ниско образование 69.6%, 71% и 72.2%;
от 20 до 29 год. – 20.2%, 18.7% и 19,2%;
над 50 год. – 25.6%, 32.8% и 32%. и т.н.
Високата безработица сред лицата със средно и висше образование се
обуславя предимно от преструктурирането на икономическите дейности,

свързани с производството на машини, ел. изделия и агрегати за
селскостопанскoто и автомобилно машиностроене , където беше заета поголяма част от тази работна сила. Преструктурирането на икономиката, в
т.ч. на индустрията, са основен фактор, влияещ върху обхвата и
структурата на безработицата.
Основните цели в политиката по заетостта, в т.ч и на Дирекция
“БТ” е запазване и увеличаване на заетостта, повишаване пригодността за
заетост и интегриране на групите в неравностойно положение на пазара на
труда.
Изпълнението на основните цели определя и приоритетите в
дейността на общината и дирекцията:
- чрез реализацията на национални, регионални и общински
програми по заетостта, както и създаване на благоприятни
условия и среда за развитие на бизнеса, който да генерира
повишаване търсенето на работна ръка;
- подобряване професионалните качества на безработните,
съобразно изискванията и търсенето на работодателите чрез
провеждане на преквалификационни курсове и обучение;
- подобряване качеството на предоставяните услуги по
заетостта на лицата търсещи работа и работодателите, с цел
създаване на повече и по-добри работни места в общината;
- осигуряване на равен достъп до заетост на различните
социални групи;
- повишаване пригодността за заетост и постигане на баланс
между търсенето и предлагането на работна сила чрез
професионална квалификация и преквалификация на
безработни лица и зает персонал;подпомагане
и
реинтегриране на групите в неравностойно положение на
пазара на труда.
В. Здравеопазване
Усилията на общинското ръководство са насочени към реализиране
на структурните промени в здравеопазването, в съответствие с
изискванията на Закона за лечебните заведения.
Въвеждането на Здравно-осигурителната система и приложението
на Закона за лечебните заведения определят здравната характеристика на
населението на общината.
Здравеопазването в общината се осъществява от:
- “Медицински център І” ЕООД – осъществява доболничната
помощ в региона.
- Многопрофилна болница за активно лечение – най-голямото
здравно заведение
оказващо медицинска помощ на

населението на общината. 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.
- Общинска аптека ЕООД
- Във филиала на Център за спешна неотложна медицинска
помощ работят 5 лекари, 8 фелдшери и 2 медицински сестри.
На настоящия етап те разполагат с една линейка, която е
крайно недостатъчна.
Община Кубрат участва в проекта на Световната банка за
“Първична здравна помощ”.
Очакваният резултат от приложението на проекта е пълна
децентрализация на медицинското обслужване на населението по селища,
което включва и осъществяването на минимума медицински дейности
включени в Пакета по населени места.
За здравното обслужване на населението в селищата
на
територията на общината се грижат 11 джипита.
Г. Образование
Основите на образованието са поставени през 1890 год. когато в
с.Балбунар / гр. Кубрат / се открива първото основно училище.
В общината функционира разнообразна училищна структура и
мрежа – 18 Целодневни детски градини, 10 основни училища, Помощно
училище интернат “П.Берон” – специално училище, Професионална
гимназия “Васил Марков”, Средно общо училище “ Христо Ботев”,
Ученическо общежитие “Максим Горки”, Общински детски комплекс.
В общинските училища са обхванати 1940 ученика в 102 паралелки,
1 ППП за 6-годишни деца – 14 деца към ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – с
Сеслав, 3 групи към ЦДГ №1 и №2 с 57 деца и 581 деца в 30 групи в ЦДГ.
През последните години се наблюдава намаляване броя на
учениците в училищата, поради отрицателния демографски прираст.
Ежегодно първокласниците намаляват. През уч. 2002/2003 год. са
постъпили 256 ученика, през учебната 2003/ 2004 год – 194 ученика,
2004/2005 учебна год. – 179 ученика. Общият брой на учениците през
посочените учебни години е намалял и е съответно 2198; 2135 и 1940
ученика.
Това води до намаляване попълняемостта на паралелките и техния
брой, а в перспектива до стесняване на училищната мрежа.
В девет селища на общината има училища и ЦДГ, в седем – само
ЦДГ, в с. Тертер няма структура на образованието. За учениците от

населените места, където няма училища е организиран безплатен
транспорт до най-близкото училище. За пътуващите учители са поети 85%
от разходите за транспорт.
В Целодневните детски градини се осъществява предучилищно
обучение и възпитание на децата от 2 до 7 годишна възраст. Те разполагат
с добра материално-техническа база, квалифицирани педагогически кадри
и помощен персонал, осигуряващи оптимални условия за отглеждане,
възпитание и обучение на децата.
Тези предпоставки обуславят високия обхват на децата в предучилищна
възраст в детските градини. В ЦДГ и Предучилищните детски групи се
обучават 638 деца в 33 групи.
В основните общообразователни училища образованието се
осъществява на два етапа: начален – от І до ІV клас включително и
прогимназиален – от V до VІІІ клас включително.
От учебната 2003/2004 г. в училищата на общината е въведено
задължително ранно чуждо езиково обучение от ІІ клас.
Помощно училище интернат “ Д-р П. Берон” е създадено през 1966
г. То е държавно и е на подчинение на МОН. Училището е специално, за
деца с умствена изостаналост. То е от интернатен тип и обучението е
целодневно. Обучават се 160 ученика, разпределени в 17 паралелки и 15
полуинтернатни групи. В училището работя 58 работници и служители, от
тях 42 педагогически персонал и 16 не педагогически.
В СОУ “ Христо Ботев” се придобива основно образование след
завършен VІІІ клас, средно образование след завършен ХІІ клас.
От учебната 199/2000 год. се извършва прием на ученици след VІІ клас в
паралелка с профил “Природо-математически” – информатика със
засилено изучаване на английски език. Извършването на такъв прием е
част от политиката на общината за отговаряне на необходимостта да се
даде шанс за специализирано обучение и на деца, чиито семейства нямат
финансова възможност да ги издържат извън района на града и общината.
Професионалната гимназия е средно професионално училище с
прием след VІІІ клас с четири и пет - годишен курс на обучение.
Осъществява се обучение по специалностите: технология на облеклото,
моделиране и конструиране на облеклото и мебелно производство.
Специалностите и профилите в средното образование в общината са
съобразни с необходимостта от работна сила с определена квалификация в
стопанските и други организации в региона, както и със структурата на
училищата в Разградска област.
През 1953 г. в гр. Кубрат е открито ученическо общежитие.
Понастоящем общежитието разполага с много добра материална база. В
него са обхванати 95% от учениците от селата на Професионалната
гимназия и 5% от СОУ. С всяка измината година общежитието се
превръща във все по-желан от учениците учебно- възпитателен и социален

център за изграждане на интелектуално и професионално нравствени
личности.
Извънучилищните форми се организират от Обединения детски
комплекс. Дейностите се осъществяват в свободното време на учениците и
не дублират учебното съдържание, удовлетворяват потребностите и
интересите на учениците, съобразени с наличните специалисти и
материална база. В ОДК функционират 16 групи в областта на науката,
спорта и изкуствата. За изявените ученици в областта на науката се
организират и провеждат олимпиади по различни учебни дисциплини в
три кръга: училищен, областен и национален. В областта на спорта се
организират и провеждат ученически спортни игри по видове спорт на
различни нива: училищно, областно и национално.
В системата на образованието са заети 382 щатни бройки персонал,
в т.ч. 263 педагогически персонал и 119 не педагогически.
От заетите педагогически кадри в общината 259 са правоспособни
учители, 4 са неправоспособни, съгласно изискванията за заемане на
длъжността “учител”.
Повишаването
на
професионалната
квалификация
на
педагогическите кадри чрез различни форми на следдипломно обучение
подпомага тяхната реализация и компетентност, тя е основа за
придобиване на професионални квалификационни степени.
От педагогическите кадри в системата на образованието 39 учители
имат придобита професионална квалификационна степен, което
представлява 15% от педагогическия състав.
Профилите и специалностите в учебните заведения училищните
екипи определят според търсенето и предлагането на пазара, според
интересите на учениците и не на последно място, с цел задържане на
учениците в общината.
Новите икономически условия на пазарни взаимоотношения
изискват запазването и утвърждаването на съответното учебно заведение
сред голямата и разнообразна мрежа. Съществуващата структура на
училищната мрежа за общообразователна, профилирана и професионална
подготовка на подрастващите в община Кубрат е създавана в продължение
на много години, с много средства и усилия и е съобразявана със
специфичните икономически особености на региона: добра материалнотехническа база и ресурси за мебелната и шивашка промишлености,
информационните технологии и др.
За да отговори на съвременните тенденции в развитието на науката
и практиката и да осигури необходимото образователно ниво и
квалифицирана работна сила за регионалната отраслова структура
ОСНОВНА ЦЕЛ на общинската образователна политика е
подобряване условията за провеждане на качествен образователен процес
и ефективна възпитателна работа сред подрастващите в общината.

За целта е необходимо усилията да се насочат към следните
Приоритети:
1. Подобряване на физическото състояние на сградите:
- саниране на физическото и топлинно състояние на сградния
фонд,
чрез ефективно прилагане на новия Закон за енергийна
ефективност, и създалите се възможности за финансиране от
международни и национални фондове за инвестиране;
2. Насърчаване новите методи и форми за обучение и възпитание
чрез:
- повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа в
учебните заведения на базата на въвеждане нови форми и
методи на работа и обучение;
- засилване интереса към изследователската и експериментална
дейност
- достигане на европейските стандарти в ефективността на
организацията и управлението на учебните заведения .
3. Създаване на предпоставки за осигуряване на задължително
училищно обучение на учениците до 16 годишна възраст:
- разработване на проекти за съвместни дейности с родители и
децата не посещаващи училище
- привличане на спонсори за предоставяне на облекло, храна,
учебни пособия за деца от социално слаби семейства;
- повишаване образователна интеграция на ромските деца чрез
създаване на Общинска програма за интеграция на ромските
деца
4. Обогатяване и модернизиране на Материално-техническата база
чрез:
- снабдяване на учебните заведения със съвременни учебнотехнически средства за специализираните кабинети;
- въвеждане на енергоспестяващи технологии за сградите на
учебните заведения;
5. Оптимизиране на структурата на учебната мрежа на общината
съобразена с демографските характеристики.
6. Грижа за свободното време на младите хора в общината чрез:
- обществен диалог с малцинствените групи в общината;
- младежки дейности и работа с талантливите и даровити деца;
- борба с престъпността, наркоманията и сектите;
- организиране на дейности в ОДК в съответствие с
потребностите на децата и младежите;
- засилване на гражданското участие в решаване на местни
образователни проблеми чрез съдействие и подкрепа на

младежки формирования, клубове и не правителствени
организации;
7. По-активно включване на училищните настоятелства в
управлението и подпомагане дейностите в училищата.
8. Да се реализира идеята за прилагане на делегирани бюджети в
училищата на общината по проекта “ФУСО” на Програмата
ФАР.
През 2004 год бе реализиран проект “Демокрация” между общините
Кубрат и Омол – Швеция, финансиран от Агенция за международно
развитие към Шведската асоциация на местните власти /SALA IDA/. В
рамките на проекта са реализирани два семинара в областта на
образованието : “Момчетата и момичетата в детските градини и
училищата” и “Демократичното самоуправление в училище и влиянието на
родителите”.
В областта на образованието е постигната договореност за съвместно
участие на училищата от гр. Омол – Швеция, гр. Тюри – Естония и Кубрат
– България по програма “Демокрация чрез образование”. Работната фаза на
проекта е до м. Април 2005 год. и приключва с участие в конкурс на
Европейската комисия за най-добра уеб страница.
Понастоящем се разработва съвместен проект за финансиране от
шведски фонд, за обмен на учители и ученици. Разработва се проект за
кандидатстване пред Националната агенция по програма Комениус на
детските градини с 36- месечна продължителност.
Община Кубрат кандидатства за безвъзмездна доставка на
учебници, учебни помагала и учебно-технически средства по проект на
програма ФАР “Интегриране на уязвими малцинствени групи със
специална насоченост към ромите в областта на образованието и
здравеопазването”. С безвъзмездно предоставените учебници и учебни
помагала и пособия, ще се подпомогне процесът на изпълнение на
общинската политика за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.
Д. Култура
Основната цел и задача на културните дейности е чрез
комплексните усилия на всички културни субекти да се постигне поблагоприятна социална и духовна среда, като се стимулират чувствата на
хуманизъм и родолюбие; високи граждански добродетели; осъзнато
отношение към красивото в живота, което да бъде и мотив за поведение;
потребност за създаване на естетически ценности; внимание към
традиционната култура и ценности; опознаване на културно-историческото
наследство.

Културните дейности обслужват духовните потребности на
населението и имат пряко отношение към интелектуалното и
образователно ниво на гражданите и особено на младото поколение.
Традиционният бит на населението в Кубратска община е развил
една добре работеща система от лични и обществени взаимоотношения.
Десетилетия наред тя се оказа устойчива на времето и промените.
Правилната посока на развитие на тези взаимоотношения зависи до голяма
степен от добронамереното и доброволно участие на етническите групи.
Развитието на системата на съжителство между етносите е един от
определящите фактори в ежедневните отношение. Тя съдържа богата
мрежа от лични и обществени контакти:
- взаимен обмен на дарове и поздравления на големи
религиозни празници
- участие и съпричастие във върховите моменти на
индивидуалния човешки живот / сватби , раждания,
погребения /
- правила на съседски взаимоотношения, приемани като израз
на взаимно доверие
Кубратски район е една малка част от голямата контактна зона,
където векове наред са съжителствали две етнически общности, две
култури, две религии – българи и турци, християни и мюсюлмани. Имало е
период когато са се противопоставяли, но едновременно с това е вървял
процесът на взаимно проникване и влияние. В културните модели на двата
етноса има сходни елементи. В хода на историята те творят заедно
материални и духовни блага. Богатството в приемствеността и
взаимовръзката между двете култури се разкрива в бита и обичаите на
местното население. Допирните точки и сходства се откриват в
материалната и духовната култура на двата етноса.
Първото читалище се учредява през 1891год. в с. Балбунар /гр.
Кубрат/, понастоящем читалище “Св. св. Кирил и Методий”, което винаги
е било средище на културната дейност. То се явява притегателен център за
всички, които изпитват необходимостта да общуват със света на красивото
и естетичното.
В гр. Кубрат функционира градска библиотека, която разполага с
52000 тома и обслужва всички възрастови групи от населението в
общината.
Институцията читалище е подходящо място за осъществяване на
социални и културни контакти. Към всичките 14 читалища в общината
действат самодейни състави за български и турски фолклор, съвременна
музика, стари градски песни, ученически танцови състави и други. Изявите
на тези състави са не само на територията на общината, но и в чужбина Турция, Швеция, Гърция.
От 2002 година в местността “Божурите” край село Беловец
ежегодно се провежда областния фестивал на етносите. От 2003 год. той

прерасна в международен фолклорен фестивал с участие на състави от
Турция, Гърция, Македония, Молдова, Швеция, Сърбия и Румъния. Този
фестивал е ярък израз на етническото многообразие и спомага за
опознаване на чуждите култури и тяхното приемане.
Необходими са още усилия за подобряване нивото на работа на
културните средища по отношение на ромския бит и култура.
Понастоящем са защитени два проекта за интеграция на ромите в
обществото и разпространение на местния фолклор.
Средища на културния живот в селата са читалищата, но само малка част
от тях развиват активна дейност.
Пред читалищата от селищата на общината стоят за изпълнение
следните задачи:
- развиване и утвърждаване народните традиции и обичаи при
различните етноси в общината – капанци, хърцои,
добруджанци, алиани, турци, роми и други;
- организиране на самодейни състави представящи ромските
традициите и култура;
- организиране на събирателска дейност, свързана с фолклора
на малцинствата – словесен, музикален, танцов, описание на
празници, обичаи, ритуали и други;
- организиране на изложби за популяризиране културата на
малцинствата;
- поощряване на творци, които дават своя принос за развитие
на културата на съответния етнос.
В гр. Кубрат съществува музей, където са изложени исторически
предмети, книги и документи, които представят историческото и
съвременно минало и настояще на града и общината от неговото създаване
до сега. В музея е поставено началото на четвърти раздел “История на
града и бележити личности.
Приоритетите в областта на културата се определят от културноисторическото наследство, както и от традицията в областта на фолклора,
книжовното и читалищно дело. На базата на културните дадености и
дейности, стратегическите цели за развитие на културата са следните:
- да се осигурят условия за разгръщане на духовния потенциал
и културна идентичност на населението от общината;
- издирване, съхранение, възстановяване и популяризиране на
материали и духовни ценности от традиционната народна
култура;
- повишаване художественото равнище на културните прояви в
общината
- провеждане на общински фолклорни празници за изворно
творчество, български и турски народни песни и танци;
- реализиране на Програмата за културното развитие на
етносите в общината;

-

реконструкция, консервация и обогатяване на градския музей
със снимков и историко-документален материал;
- развитие на традицията за провеждане на крупни културни
изяви от международно, национално и местно значение;
- създаване на фонотека, видео филм и документация на
колективите за изворен фолклор и паметници на културата;
- стимулиране създаването на граждански сдружения за
културни дейности;
- създаване условия за модернизиране и обновяване на
материалната база на културните институции;
Понастоящем се разработва проект за сътрудничество с Mysik
Skolan в гр. Омол. Този проект ще бъде представен в Шведския.
институт.Той е дългосрочен, за певци, музиканти, танцьори и художници
от двата града, участие на музикални педагози с открити уроци в
съответната страна и участия на фестивалите в гр Кубрат и гр. Омол
Е. Социални дейности
Домашният социален патронаж / ДСП / в гр. Кубрат е със
сравнително кратка история – от началото на 1984 г., когато в кухнята на
тогавашната Районна болница започва приготвяне и разнасяне на храна на
30 души от града. През следващата година Домашен социален патронаж с
оборудвани кухни е разкрит и в селата Севар, Беловец, Тетово, Юпер и
Бисерци.
От началото на 2003 г., като специализирано звено към общината е
създадено ОП “Социални услуги”, което прие за стопанисване и
управление съществуващата материална база на ДСП – Кубрат и неговите
филиали в селата Бисерци и Севар.
През м. Март 2004 г. община Кубрат кандидатства и бе определена
като пилотна община по проекта на НСОРБ “Общините и не
правителствените организации – заедно в грижата за възрастните хора”,
който е към програмата “Развитие на гражданското общество”. Затова
усилията на социалните работници са насочени към подобряване на
материалната база, увеличаване броят на обслужваните лица, както и към
цялостно разширяване на дейността на ДСП и повишаване на нейното
качество.В тази връзка социалната институция получи дарения от
компютърна техника и кухненско обзавеждане на стойност 11000 лв, както
и 1000 евро за ремонт и освежаване на кухните.
От 10 Януари 2004 г. стартира нова програма “Домашен
помощник”, по която работят 36 души. Освен патронираните те обслужват
още 156 самотни възрастни и хора с увреждания.
Последният проект, който е разработен и утвърден от
Регионалната дирекция е “Социален асистент”. По него ще бъдат

обслужвани само лица с увреждания и с дадена група инвалидност с чужда
помощ.За неговото изпълнение ще бъдат отпуснати 54 100 лв. В тази
дейност ще бъдат заети 20 трайно безработни, 30% от които ще бъдат
квалифицирани медицински сестри, учители и други.
Разработва се съвместен проект с представители от гр. Омол, за
изграждане на Дневен център. С този проект общината ще кандидатства за
финансиране пред SALDA IDA. По този проект се предвижда финансиране
за: провеждане на езиков курс по английски език за всички служители в
Дневния център; приемане на определен брой служители на стаж в
Дневните центрове в гр. Омол; приемане на шведски специалисти в гр.
Кубрат преди старта на Дневния център.
Ж . Спортни дейности
Спортно-състезателната дейност в общината сред подрастващите,
младежта, работниците и служителите през последните няколко години е
значително занижена. Преодоляването на тази тенденция изисква комплекс
от съгласувани действия от страна на общината, училищата и
обществеността, за подработване на съвременна система за физическо
възпитание и спорт, която да бъде адекватна на нарастващите потребности
на населението от двигателна дейност и престижни изяви в сферата на
спортното майсторство.
На територията на общината развиват дейността си футболен клуб,
хандбален клуб, клубове по борба в селата Севар, Бисерци и Мъдрево,
шахматен клуб, клуб за фитнес, културизъм и силов трибой.
Гордост за община Кубрат е републиканският шампион в категория
до 75 кг по силов трибой Вихър Митев.
Наличните спортни обекти включват: градски стадион, спортна
площадка по хандбал, спортни площадки и физкултурни салони в
училищата.
Главната цел на физическото възпитание и спорта е подобряване
здравето, физическото развитие, дееспособността на подрастващите и
населението, чрез създаване на необходимите условия за системни
занимания .
Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:
- съставяне на спортни календари, с които ще се осигуряват
възможности за развитието на спорта и формиране на трайни
навици за водене на здравословен начин на живот
- създаване на необходимите условия и предлагане на
възможности за спортуване с оглед пълноценен отдих,
развлечения и емоционално обогатяване на личността
- създаване на предпоставки и условия за системна научнообоснована тренировъчна дейност на всеки, който притежава

необходимите способности и проявява желание за постигане
на добри спортни резултати и изяви в състезания на всички
равнища.
Разработен е проект за закрита спортна зала, за осъществяването
на който е необходимо съответно финансиране.
VІ. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Всички населени места на територията на община Кубрат са водо и
електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които
осигуряват добра комуникация и обслужването им. Съществуват
амортизирани транспортни участъци, а други се нуждаят от
реконструкция, доизграждане, което създава проблеми по безаварийната
им експлоатация.
А. Водоснабдителни мрежи
Снабдяването с питейна вода на община Кубрат се осъществява
чрез 11 дълбоки сондажа над 650 м, два шахтови кладенци в селата Юпер и
Топчии, два плитки сондажи до 160 м в с. Юпер. Изградени са 12 помпени
станции с мощност 318 л/сек, 23 водоема с обем 4 470 куб. м. Изградени са
общо 178 км водопроводни мрежи в т.ч. вътрешни водопроводни мрежи и
отклонения 117. 8 км.
Вътрешните и външни водоснабдителни мрежи от етернитови
тръби са изградени преди от 30 г до 70 години. Основен проблем е, че
поради несъвършенство и износеност във тях, се разхищават големи
количества вода и се завишават разходите за поддържане. Само от
вътрешните мрежи поради амортизираност загубите на вода са в порядъка
на 40 – 60 % .
През 2004 год. е възложен чрез МРРБ и разработен идеен проект за
Реконструкция водопроводна мрежа на гр. Кубрат, с който града е зониран
на три, с три броя водни кули. Предвидено е да бъдат изградени и два броя
нови водоема при дълбоките сондажи.
Със средства от ПУДООС е извършена реконструкция на
водопроводната мрежа на част от ул. “Цар Иван Асен ІІ” за 78 354 лв, а със
средства осигурени от Комисията за стихийни бедствия и аварии е
реконструиран водопровод по ул. “Назъм Хъкмет” – кв. “Дряново” в
размер на 189 000 лв.
През м. Октомври 2004 год. общината кандидатства пред
ПУДООС за осигуряване на средства за реконструкция за външен
магистрален водопровод Кубрат – Савин – Севар и външен водопровод
Севар – Мъдрево с кула Водоем.
През периода 2003 – 2004 г. е извършена подмяна на тръбите по
главен клон І с РVС за над 350 000 лв. Изготвени са работни проекти за

главен клон І по улиците “Цар Иван Асен ІІ”, “Цар Освободител” и “Назъм
Хъкмет” – кв. “Дряново” гр. Кубрат.
През 2004 год е съгласуван график на ХЕИ – Разград клон Кубрат
за вземане периодично проби от питейната вода на територията на гр.
Кубрат и анализ на резултатите от В и К “Меден кладенец” ЕООД гр.
Кубрат.
Необходимо е да се осигури пестеливо и рационално използване на
водните запаси, особено на малките водоизточници, както и за снижаване
себестойността, а оттам и на цената на водата. За това ще съдейства
разработването на Програма насочена към:
- максимално използване възможностите на местните
водоизточници;
- намаляване на загубите от течове и аварии чрез
реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа;
- усъвършенстване на системите за контрол и регулиране на
рационалното използване на водоснабдителната система.
Б. Мрежи и системи за отпадни води
На територията на общината Кубрат е изградена канализационна
мрежа само в гр. Кубрат. Същата е силно амортизирана.
За обект “Канализация” гр. Кубрат през 2000 год. е изготвен
“Паспорт”, който е представен в МРРБ за включване в Националната
програма за изграждане на канализационни мрежи за населени места с над
10 000 жители.
За изграждане на етапи и подетапи на обект “Канализация” гр.
Кубрат са необходими ежегодно средства от 800 до 1 000 хил. лв.
Изградени са главните колектори № - и № ІІ като е стигнало до
Р.Ш. 12 колектор ІІ до Автогарата.
През 2003 – 2004 год. за осигуряване по-големи отпадъчни водни
количества за пречистване от ГПСОВ, бяха осигурени средства за
изграждане на профил № 33 и два броя сградни отклонения и колектори от
обект “Канализация” гр. Кубрат. Изготвени са работни проекти за П.С – 2 с
тласкател и Профили №№ 129 и 130, които са обособени като отделен етап
от изграждането на канализацията на града.
Общината кандидатства пред ПУДООС за осигуряване на 392 хил.
лв за изграждането на П.С. – 2 с тласкател.
Изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадни води
започва през 1982 год. и включва изграждане на пречиствателна станция с
колектор и сгради. Финансирането на обекта се осъществява съвместно от
общината и Министерството на околната среда и водите. До този момент
от пречиствателната станция е изградено само механичното стъпало. За да
отговаря на всички стандарти на Европейския съюз, необходимо е и

биологично стъпало и две тласкателни помпени станции. За целта ще са
необходими още 3 000 хил. лв. Новият обект разкрива 9 работни места.
Предстои актуализиране на проектите на втори етап “Биологично
стъпало” на ГПСОВ и кандидатстване пред ПУДООС за осигуряване на
средствата за изграждането му.
За да се включат в градската канализация и се доведат отпадните
води на заводите “ Хан Кубрат”, “Лудогорие 91 “, мандрата на ПК
“Наркооп” и други промишлени предприятия и заводи, същите следва да
изградят собствени локални пречиствателни станции.
В. Депа за твърди битови отпадъци, опазване на околната среда
Управлението на отпадъците на територията на общината е
подчинено на опазването на околната среда чрез изпълнение на приетата
Програма по Закона за опазване на водите и околната среда.
На територията на общината фирма “Бордо” ЕООД извършва
организирано сметосъбиране и сметоизвозване за гр. Кубрат. Фирмата
обслужва града с 5 сметосъбирачни машини.
Периодично депонираните твърди битови отпадъци се разриват и
запръстяват. Сключен е договор за изработка на технически проект “За
остатъчна експлоатация и закриване на депото за ТБО” гр. Кубрат.
Разработва се План за закриване на депата на всички останали населени
места от общината, като същите ще останат само за животински отпадъци,
след закупуване на съдове и въвеждане на организирано сметосъбиране и
светоизвозване до Регионалното депо.
През 2004 год. са закрити 7 бр. нерегламентирани сметища, като са
освободени 15 дка пасища. Сключен е Договор за опазване от замърсяване
на
околностите около населените места и ликвидиране на
нерегламентирани сметища, с фирма ЕТ “Борис Пенев”.
Изпратена е в РИОС – Русе Стратегия за започване работа по
проучване, проектиране и изграждане на “Център за предварителна
обработка на отпадъците в община Кубрат”. С решения на Общинския
съвет е определен имот от 12.696 дка за площадка, върху която да се
проектира и изгражда центърът, определени са и две площадки за
строителни отпадъци и земни маси по 4 дка експлоатация на депото.
С решение на Управителния съвет на ПУДООС, на общината е
отпусната безвъзмездна помощ в размер на 56933 лв за реализация на
проект “Събиране и постоянно съхранение на останали налични
количества негодни за употреба пестициди в контейнери Б-Б куб” в
базовия склад с. Бисерци.
Предстоящи задачи пред общината:
- въвеждане на мониторинг за установяване на замърсяването
на всички компоненти – вода, въздух, почви, отпадъци, шум и
др.;

-

включване на обществеността за активно участие при
решаване на проблемите по опазване на околната среда.

Г. Транспортни мрежи
Община Кубрат е артериен възел между Турция и Румъния.
Транспортът е единствено шосеен. Има транспортни връзки с всички
населени места от региона, както и с градовете Разград, Русе, Силистра,
Варна и София. Градът е шосеен възел свързан с пътищата от гр. Русе за
градовете Завет, Исперих и Шумен, както и от гр. Тутракан за градовете
Разград, Попово и Габрово. Транспортната мрежа на общината обезпечава
връзката й с най-близката
жп-гара Просторно, с най-близкото
международно речно пристанище в гр. Тутракан и това в гр. Русе.
Всички населени места са свързани с пътища с асфалтова настилка,
но немалка част са амортизирани.
Общественият превоз на пътници по междуселищни автобусни
линии се осъществява от фирмите “Кубрат Автотранспорт” АД гр. Кубрат,
“Транс 2002 “ ООД гр. Кубрат и “ Автобустранс” ЕООД гр. Разград.
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Ежегодно в общината се разработва и утвърждава от Общинския
съвет Общинска транспортна схема, като тенеденцията е подобряване
качеството на транспортното обслужване.
В съответствие с изискванията на Наредбата за таксиметров превоз
на пътници, към настоящия момент на територията на общината има

издадено само едно разрешително за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
Д. Енергийни ефективни системи
Общинската комисия за енергийна ефективност е разработила
Общинска програма за енергийна ефективност, приета от Общинския
съвет с Решение № 24 от 25. VІІІ. 2004 год. В програмата са заложени
предимно обекти собственост на община Кубрат.
В краткосрочен план за въвеждането на енергоспестяващи мерки са
включени два обекта. Обект № 1 – Общинска болница – Кубрат и Обект №
2 – СОУ “Христо Ботев “. Остарелият сграден фонд и на двата обекта е
доста обемист и е без топлоизолация. Подобряването на топлоизолацията,
модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева
енергия и т.н могат да намалят енергопотреблението в двата обекта с около
50%.
В дългосрочен план / 2004 – 2007 год. / са заложени всички
останали училища и ЦДГ на територията на общината. Училището СОУ
“Христо Ботев” гр. Кубрат е кандидат за финансиране от Международен
фонд “Козлудуй”, администриран от ЕБВР. Размерът на инвестицията е на
стойност 350 хил. лв.
По-големите консуматори на територията на общината са
промишлените обекти: “Лудогорие 91” АД, МЗ “Хан Кубрат”, “Елпром –
Елин” АД и В и К “Меден кладенец” ЕООД. Предварителният анализ
показва около 30% енергоспестяващ потенциал спрямо сегашното
потребление.
Мерките в бита и търговския сектор могат да доведат до намаление
на енергопотреблението с около 15%. Очакваното намаление на
енергоемкостта на селското стопанство в национален мащаб е 10% до 2006
год.
Към общинската администрация е създадено звено “Проектиране и
планиране на инфраструктурни и екологични програми и проекти”, което
има изготвени проекти по Енергийната ефективност и кандидатства за
финансиране по тях от Програмата на правителството на Япония за
отпускане на безвъзмездна помощ.
Към настоящия момент в процес на изпълнение е проект
“Въвеждане на енергийни ефективни системи” с цел минимизиране на
разходите за ел. енергия чрез модернизация и реконструкция на уличното
осветление на територията на община Кубрат, с реализирането на който
общата инсталирана мощност ще се намали с 25.18%. Проектът ще бъде
финализиран през 2006 год. Почти в цялата община са монтирани
енергоспестяващи лампи за улично осветление.
Предстоящ за реализиране проект по Енергийната ефективност в
общината е газифицирането на общинския център. За целта е учредено

Дружество с ограничена отговорност, с 20% дялово участие на общината, с
предмет на дейност проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на
газо-разпределителната мрежа, строителство на обекти и съоръжения на
територията на община Кубрат и продажба на природен газ.
Необходимите
инвестиции
за
изграждането
на
газоразпределителната мрежа в град Кубрат възлиза на 1 050 хил. лв.
Природният газ в промишлеността и бита няма алтернатива и позволява да
се постигне икономически ефект, да се подобрят санитарно-хигиенните
условия на работа и значително да се подобри състоянието на околната
среда.
Реализирането на подобни проекти не само облекчава общинския
бюджет, но и води до повишаване на благосъстоянието на жителите на
общината. Инвестирането в енергийната ефективност е средство за
намаляване на разходите, подобряване националната конкурентно
способност,сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната
среда, както и средство за борба с бедността и създаване на допълнителна
заетост.
VІІ. СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И
ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ
В резултат на анализ на тенденциите в развитието на основните
елементи и фактори на общинско ниво е разработен настоящия
1.S.W.O.T. АНАЛИЗ.

Силни страни

Слаби страни

Природни условия и културно историческо наследство
-

благоприятно местоположение на
общината
съхранена природна среда, богато
биоразнообразие
наличие на плодородни земи в
цялата община
значителни
горски
масиви
–
държавни и общински гори
богато
културно
историческо
наследство

-

общината е бедна на полезни
изкопаеми
нисък дял на защитените територии
слаба обществена загриженост по
отношение на културното наследство
на територията
отсъствие
на
публично-частни
партньорства, опазване и използване
на културния потенциал на общината

Човешки ресурси и социално развитие
-

-

възрастовата
структура
на
населението на Общината е поблагоприятна
от
средната
за
страната и СИР за планиране, с
преобладаващ дял на млади хора
нараства броят и делът на
високообразованите лица
обучението в професионалните
училища
е
съобразено
със

-

миграция
на
населението
от
общината
ниско образователно равнище
ниска професионална квалификация
и висока неграмотност поради
ограничен достъп до образование
висок дял на безработните жени,
лица с ниско образование и ниска
квалификация

специфичната
общината

специализация

в

-

-

-

намалява броя на заетите с висше
образование, което показва потрудната им реализация на пазара на
труда
непълна и неефективна заетост и
използваемост на човешките ресурси
ниската степен на образованост и
квалификация, особено в селата не
позволява да се отговори на
съвременните изисквания на пазара
на труда
ниска
здравна
култура
на
населението и висока заболеваемост
нисък стандарт на живот и
нарастваща
тенденция
към
натурализация на доходите
дисбаланс във жизнената среда
между града и селото

-

Икономика
-

Ръст на основните икономически
показатели
Благоприятна среда и възможност за
инвестиране

-

Бавен процес на преструктуриране на
икономиката
Недостиг на нови МСП и на
стратегически инвестиции
Бавно навлизане на иновационни и
високопродуктивни
технологии,
особено в малките предприятия
Недостатъчно
развити
информационни и комуникационни
технологии
Недостатъчно
развита
бизнес
инфраструктура
Съществуващите зони се нуждаят от
рехабилитация и инфраструктурно
превъоръжаване

Индустрия
-

наличие на структуроопределящи
производства
утвърдени позиции в мебелната
промишленост
разнообразна продуктова структура
на преработващата промишленост

-

-

наличие на неработещи предприятия
и предприятия с органичен капацитет
липса на проявен инвеститорски
интерес и реални инвестиции
неефективни
институциални
структури за подпомагане на бизнеса
и на взаимодействието между тях
недостатъчна
активност
на
обществеността,
НПО
и
проспериращи бизнес фирми за
развитие на общината
бавно навлизане на иновационни и
високо продуктивни технологии
липсват нови високо технологични
производства

Селско стопанство
-

-

благоприятни почвено-климатични
условия за отглеждане на зърнени и
зърнено-фуражни култури
традиции и опит в селското
стопанство, наличие на богат
генофонд от култури и сортове и
голям процент селско население
наличие на крупни арендатори и
производители на селско-стопанска
продукция
започнато е възстановяване на
овощни и лозови масиви
35% от селско-стопанската техника
е подновена
обособяване на животновъдството
като основен поминък на
населението по селата

-

-

-

-

недостатъчно ефективно използване
на земята в някои части на общината
нисък дял на изградените поливни
площи, амортизирани и частично
разрушени напоителни мрежи и
съоръжения
ограничени физически, технически и
финансови възможности на частните
стопани
за
стопанисване
и
обработване на земеделските земи
все още слабо развит пазар на земя
неразработени
пазари
за
селскостопанска продукция, слаба
използваемост на пазара на животни
предприятията за преработка на
селскостопанска
продукция
се
нуждаят
от
утвърждаване
на
търговска марка
общината няма предприятие за
производство и търговия с пчелен
мед и пчелни продукти, което
затруднява ефективната реализация
на продуктите на пчеларството

Туризъм
-

наличие на природни забележителности
и
културно-историческо
наследство
съхранена природа и наличие на
голям брой водоеми за развитие на
рибовъдство и риболовен туризъм
успешни практики в организирането
на културни прояви, предпоставка за
развитите на културен туризъм
възможности за развитие на ловен
туризъм

-

-

недостатъчно
развитите
на
туристическа
инфраструктура
в
общината
неразвити транспортни връзки за
нуждите на туризма
неразвита
материална
база
в
съответствие с потенциала на
общината
недостатъчна квалификация във
организацията и предлагането на
туристическия продукт в сферата на
рекламата и маркетинга
липса на месни предприемачи със
собствен инвестиционен капитал в
туризма
липса на НПО с предмет на дейност в
тази сфера

Техническа инфраструктура
-

-

общината се обслужва от изявена
регионална транспортна ос Тутракан
– Разград - Шумен – Бургас или
Варна
пространствено
добре
развита
републиканска пътна мрежа,
в общината функционира ПСОВ
в общината е изградена бизнес

-

изключително влошено състояние на
републиканската пътна мрежа
лошо състояние и затруднения при
подържане на общинската пътна
мрежа
амортизирана водопроводна мрежа и
големи загуби на вода
една от високите цени на водата за

-

мрежа
за
предоставяне
на
високоскоростни
съобщителни
линии за достъп до бизнес услуги
предстоящ процес на битова и
промишлена газификация

питейната вода
недоизградена
канализационна
мрежа в града и липса на такава в
селата
- бавно
внедряване
на
новите
съобщителни технологии и услуги
необходимост от подмяна на селищната
ел. мрежата
-

Околна среда
-

-

липсват крупни производствени
замърсители
на
атмосферата,
водите, въздуха и почвата
не са установени земеделски земи,
които да са трайно увредени,
замърсени
и
негодни
за
селскостопанско производство
защитени територии с разнообразие на природни дадености и
богато биологично разнообразие

Възможности

-

липса на съвременни депа за ТБО
съществуват
множество
нерегламентирани сметища и стари
замърсявания
общината няма достатъчно средства и
системи за контрол за ликвидиране на
замърсяванията

Заплахи

Макроикономическа стабилизация

Задълбочаване на миграционните процеси

Членство в ЕС

Населението в активна възраст да намалява
по-бързо от общото

Перспективата ЕС може да привлече
напусналите в близкото минало местни
жители, т.е. приток на инвестиции и
човешки ресурси
Разработване и изпълнение на програми,
привличащи външни инвеститори

Задълбочаване процеса на ниска грамотност и
несъответствие с повишените изисквания на
пазара на труда
Ниското образование, липсата на инвестиции
ще наруши още повече конкурентно
способността на областта

Създаване на пазар на земята
Отдаване под наем или под аренда на
незаявени по ЗСПЗЗ земеделски земи
Оземляване на безимотни и малоимотни
граждани с незаявени земеделски земи по
ЗСПЗЗ и земи от Държавния и общински
поземлен фонд
Повишеният интерес към България като
бъдещ член на ЕС при добра реклама и
създаване на имидж са добра възможност
за привличане на инвестиции и развитие
на туризма
Нарастващ интерес към алтернативните
форми на туризъм – културен,
опознавателен, екотуризъм в национален

Увеличаваща се финансова зависимост от
Републиканския бюджет
Изоставяне на обработваема земя поради
липса на реален пазар на земеделската
продукция
Продължаващо локално замърсяване от
незаконни сметища около населените места
Продължаваща незаинтересованост на
местното население по отношение на
културното наследство
Динамично променящи се изисквания към
продуктите на културния и други форми на
туризъм, към който дестинацията не би могла

и международен мащаб

да се адаптира бързо

Създадените традиции в селското
стопанство, подкрепени от
демографските ресурси на селата, са
добра предпоставка за създаването на
мрежа от преработвателни предприятия
(клъстери) с утвърдена търговска марка

Свиване на предприемаческата среда поради
недостатъчни умения и ниска
предприемаческа култура

Възстановяване на трайните насаждения
с качествен посадъчен материал, основно
в лозарството, овощарството,
билкопроизводството и традиционните
занаяти, типични за района

Задълбочаващи се икономически и социални
различия между града и селото

Възстановяване и активно ползване на
напоителните системи

Недостатъчно развити публично-частни
партньорства

Задълбочаване на тенденцията на обособяване
на малки затворени натурални земеделски
стопанства поради ограничени физически,
технически и финансови възможности на
частните стопани и липса на мотивация и
икономически интерес за сдружаване

Създаване на система за научно и
информационно обслужване на
селскостопанските производители

Непознаване на производителите на
стандартите за производство и търговия на ЕС

Създаване на конкурентноспособни
ферми в животновъдството

Липса на инвестиционен интерес от
стратегически инвеститори

Използване потенциала на строителството
за обновление на инфраструктурата и
създаване на привлекателни условия за
бизнес-предпоставка за инвестиции

Несполука в привличането на стратегически
инвеститори

Кандидатстване по национални и
международни програми, финансиращи
дейности за подобряване състоянието на
околната среда
Използване на Предприсъединителните
фондове и Структурните фондове и
Кохезионния фонд и за развитие на
регионалната инфраструктура
Развитие на концесиите като форма за
привличане на външен капитал
Инвестиции в регионална и местна
инфраструктура, осигуряващи достъп до
европейските инфраструктури мрежи
Подготовка на проекти и кандидатстване
за финансиране по Структурните фондове

Недостиг на финансови средства за
изграждане на нова и поддържане на
съществуващата инфраструктура
Забавяне на ремонта на амортизираната
водопроводна мрежа и увеличаване на
загубите
Забавен процес на строителство на
канализационната мрежа
Съсредоточаване на внимание и инвестиции
само в общинския град и пренебрегване
нуждите на селата
Отсъствие на приоритети и непрекъснато
“догонване на проблемите”
Задълбочаване на недоброто познаване и
използване
на
подходящи
финансови
инструменти
за
реализиране
на
инвестиционни проекти

Представената синтезирана картина на общината съдържа мозайка от
“плюсове” и “минуси”, позволяваща формулирането на следната
“диагноза”:
• Ресурсните предпоставки, обективните процеси и изявените намерения
за развитие доминират;
• Повечето проблемни аспекти са идентифицирани отдавна; някои са
овладяни и към тях са насочени мерки (техническа инфраструктура,
екология, социална инфраструктура );
• Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства привличане на инвестиции, технологично обновяване, постигане на
конкурентноспособност;
• Целта на общината да бъде определена като район
за растеж в
страната е отправната точка за формиране на критериите за развитие
във всички сфери.
Накрая трябва да се отбележи и факта, че Община Кубрат извършва
планирани и насочени инициативи в областта на местното икономическо
развитие, подкрепя запазването и развитието на местния бизнес, реализира
ефективно дейности за привличане на нов бизнес, познава добре своите
ресурси и потенциал и осъществява успешно техния маркетинг, може
професионално да обслужва инвеститорски интерес, както чуждестранен
така и от страната, които я правят конкурента на останалите общини от
региона.
Основният извод е: Общината има достатъчно основания да приложи
“НАСТЪПАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ” на развитие.
2.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

2.1 ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Визията е консолидирана, обобщена представа /желание на една
общност за стандарта на живот и качествата на средата, която тази
общност изгражда, поддържа и обитава/.
Мнението на представителна група общински съветници и
бизнесмени от общината е прието като достатъчно представително и
информирано, за да залегне в мотивацията на плана за развитие на
общината.
Жителите на град Кубрат и общината искат да имат “висок
жизнен стандарт”, да обитават “добре устроена жизнена среда” и да

чувстват “сигурност” в живота си и този на децата им (в жилището, на
работното място, на улицата, в училищата).
На въпроса “какви искат да бъдат общината и градът им”,
кубратчани се обединяват около мнението, че град Кубрат трябва да
отстоява и развива имиджа и същността си на “административен, културен,
образователен и индустриален център с развита промишленост, селско
стопанство и услуги”.
На тази основа се формулира и визията за развитие на общината:

ВИЗИЯ
Община Кубрат – административен, културен и
образователен център на Лудогирието, с развити
отрасли на промишлеността и селското стопанство,
осигуряващ сигурност, чиста околна среда и висок
жизнен стандарт на своите граждани.
2.2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в
развитието на общината. Обективните фактори и стимули за такова
развитие са:
• Изграден “имидж” на индустриален полюс с възможности за
развитие на високотехнологични производства;
• Концентриране на административни, икономически, културни,
търговски, транспортни функции; силно присъствие на учебни
заведения –професионални училища; развита обслужваща сфера и
инфраструктура;
• Средищно място и транспортно-комуникационен възел от висок за
региона ранг, висока транспортна достъпност, увеличаващ
възможните алтернативи за транспортна дейност, обслужваща
производството;
• Висока степен на изграденост на енергийната, съобщителната и
водостопанската системи в общината;
• Натрупан опит и традиции в развитието на индустриалните и
обслужващи отрасли, независимо от протичащите негативни
демографски процеси и миграция на квалифицирана работна сила.
Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието:

• Икономически
спад,
обхванал
структуроопределящите
производства в града и общината и ликвидиране на една
значителна част от тези производства;
• Недостатъчни връзки с новите европейски и световни полюси на
концентрация на икономическа дейност и предприемачество;
• Амортизирани производствени зони, нуждаещи се от скъпа
рехабилитация, за да посрещнат предизвикателствата на
съвременни производства;
• Липса на добре екипирани пространства, които да внесат
необходимия нов импулс в развитието и обновяването на
икономиката.
Целта на общината да стане район за растеж и чрез визията си е
очертала ясна картина на очакваното бъдеще предполага огромни усилия
за мобилизиране на всички свои ресурси и привличане на външни. Това
предполага още подреденост в действията и следване на подходяща
стратегия. Основният извод от проведените анализи е, че общината може и
следва да приложи “настапателна стратегия” на развитие в контекса на
общоевропейските парвила на глобалното човешко развитие, след
приемането ни в Европейския съюз.
През 2007 г. България ще стане част от общоевропейския пазар. За голяма част от бизнеса, за да
оцелее в новата конкурентна среда и продължи да се развива е необходимо да инвестира в
материални активи и оборудване, в човешки ресурси, в нови технологии, а оттам и в качество,
бързина и коректност. И в осъществяването на местни партньорства. След 2007 г. българските
компании и фирми ще трябва да реагират по-бързо на конкуренцията.

Съдържането на предложената “НАСТЪПАТЕЛНА СТРАТЕГИЯ” е:
• Предприемане на изпреварващи стъпки в подготовката за
интегриране в европейските пазари – привлекателни полета за
нови инвестиции на основата на сравнителните предимства,
маркетингова реклама, информиран и мотивиран местен бизнес,
обединение на усилията, въвеждане на стандарти и технологии,
предполагащи конкурентноспособност;
• Общината залага на секторите на растеж и ги подкрепя с всички
възможни средства (позволени от закона, приемливи за
гражданите на общината и подкрепени от тях);
• Общината прави стъпки към “изпреварваща децентрализация”
укрепва капацитета си за въздействие върху цялостното развитие
на
общината
(ресурси,
администрация,
партньорства,
информация);
• Общината се подготвя за максимално усвояване на средства от
структурните фондове на ЕС, създавайки “банка стратегически

проекти” (по приложимите за общината приоритети на тези
фондове);
Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен
икономически комплекс и достатъчно приходи за реинвестиране в хората и
жизнената им среда.

Основната стратегическа цел на развитие на община Кубрат е:
ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ И ДОБЛИЖАВАНЕ ДО СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ ПАРАМЕТРИ
НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Основната цел съдържа два взаимосвързани компоненти:
“ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ” и “ЖИЗНЕНА СРЕДА”. Първата е
двигател на развитието, а втората осмисля усилията на хората, реализирали
това развитие. Задължително условие е целта да се преследва успоредно и
едновременно в двете сфери.
Единият компонент на целта е ”ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНИ
ВИСОКИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ”, но не “на
всяка цена”, а чрез обновена, конкурентноспособна, природощадяща
икономика. Икономика, оползотворяваща човешките и природните
ресурси на общината. Икономика, приоритетно ориентирана към
високотехнологични и жизнени традиционни производства. Икономика,
разчитаща на нови инвестиции чрез активно привличане/насърчаване/.
Другият компонент на целта е “ДОБЛИЖАВАНЕ
СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЖИЗНЕНА СРЕДА”.

ДО

Отчитайки изводите от анализа, това всеобхватно понятие може да се
сведе до характеристиките/стандартите/ в три основни аспекта – екология,
инфраструктура, жилища. Разбира се, тук се включват и усилията за
подобряване на стандартите в социалния сектор (образование, култура,
спорт, здравеопазване, социални жилища, социални грижи). Изборът на
редуциран брой параметри на жизнената среда се мотивира с желанието да
се постигне лесна измеримост на постигнатото.

Конкретните измерители за постигане на основната цел са:
Икономика – основни показатели

Жизнена среда – основни показатели

•

•

•

•
•
•

Ускорен средногодишен темп на
нарастване на приходите от продажби
Ръст на местните и чуждестранни
инвестиции
и
в
обновяване/разширяване/ на съществуващи
производства
Ръст на реализирания износ
Повишаване коефициента на заетост
Намаляване равнището на безработица

•
•
•
•
•

Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища);
Намалено наднормено съдържание на
въздушни замърсители в града;
Трайно премахнати нерегламентирани
сметища;
Подобрени общински пътища в лошо
състояние и такива без настилка в км ;
подобрена улична мрежа в лошо
състояние в км;
газификация и енергийна обезпеченост

VІІI. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА КУБРАТ ДО 2013 ГОДИНА
ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИТЕ НА ЕФЕКТИВЕН АГРАРЕН
СЕКТОР
Специфична цел 1: Оптимално използване на природните ресурси
Мярка 1: Развитие на модерно животновъдство
Мярка 2: Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни
градини)
Мярка 3: Увеличаване на площите за поливно земеделие чрез обновяване
и изграждане на напоителни системи
Мярка 4: Залесяване на наклонени ерозиращи и други необработваеми
терени
Мярка 5: Подобряване на достъпа до земеделски стопанства и
естетизиране на ландшафта
Мярка 6: Популяризиране и стимулиране на биологичното земеделие
Мярка 7: Изготвяне актуализация на земеустройствени проекти и схема за
райониране на културите
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на
човешките ресурси в аграрния сектор
Мярка 1: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и
повишаване на научното обслужване в аграрния сектор

Мярка 2: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови
организации на производители (овощари, пчелари, животновъди
зърнопроизводители)
Мярка 3: Подкрепа за млади фермери
Мярка 4: Подкрепа за натурални и полупазарни стопанства с цел
превръщането им в пазарно орентирани
Специфична цел 3: Подобряване на качеството и маркетинга на
земеделските продукти
Мярка 1: Подпомагане на фермерите да се приспособят към изискванията
и стандартите на ЕС
Мярка 2: Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на
пресни и преработени селскостопански продукти
Специфична цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности в
селските райони
Мярка 1: Създаване на индустриален парк за привличане на инвеститори
в предприятията за преработка за плодове и зеленчуци (замразяване,
сушене, консервиране и дестилиране)
Мярка 2: Подпомагане на частни инициативи в създаването на микро
предприятия (сувенири, екобрикети, пакетиране на храни)
Мярка 3: Създаване на условия за развитие на билкопроизводството
(засаждане на медицински растения, закупуване на специализирана
техника за преработка и пакетиране)
ПРИОРИТЕТ 2: СТАБИЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА –
НВЕСТИЦИОНА ПРИВЛЕКАТЕНОСТ И
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
Специфична цел 1: Регионален маркетинг на общината
Мярка 1: Разработване на маркетингова програма с инвестиционен профил
на общината
Мярка 2: Провеждане на активна промоционална кампания за привличане
на нови инвестиции и утвърждаване на имиджа на областта като
производител
Специфична цел 2 : Подкрепа на стратегически производства

Специфична цел 3 : Развитие на диверсифицирана икономика на основата
на МСП
Мярка 1: Изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура
Мярка 2: Изграждане на информационна инфраструктура и предоставяне
на услуги
Мярка 3: Съдействие и подпомагане на техническото, технологическото и
продуктово обновяване на структуроопределящи производства
Специфична цел 4: Развитие на алтернативен туризъм чрез валоризиране
на културното и природно наследство в общински, областни и регионални
туристически продукти
Мярка 1: Разработване на цялостна стратегия за развитие на туризма в
общината, обварзана с тази на съседите
Мярка 2: Създаване на общинска програма за алтернативен туризъм, за
релитализиране и експониране на културно-историческото и природно
наследство в областта
Мярка 3: Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на
туризъм в общината
Мярка 4: Професионална промоция и реклама на туристически продукти,
базирани на сегашното предлагане
Мярка 5: Проучване на интегрирани природно-културни маршрути на
територията на областта в североизточния район
Мярка 6: Проучване и подготвяне на проекти за кандидатстване в
програми, финансиращи съхраняването и социализирането на природното
и културно историческо наследство
Мярка 7: Информиране на населението за възможните инициативи и
достъпните финансови източници за изграждане на туристическа
инфраструктура и предлагане на туристически услуги
Мярка 8: Разработване на адекватен механизъм за набиране на средства от
потребителите на експонираното културно и природно наследство

Мярка 9: Обучение на специалисти в интерпретирания маркетинг на
културно-историческото и природно наследство

ПРИОРИТЕТ 3: УКРЕПВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Специфична цел 1: Повишаване на качеството на човешкия капитал и
постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда
Мярка 1: Подобряване на условията за трудова заетост чрез повишаване на
професионалните умения на работната сила
Мярка 2: Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с
цел повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на
икономиката и инвестиционния процес
Мярка 3: Интегриране на цялата териториална общност към пазара на
труда
Специфична цел 2: Подобряване на образователните услуги за населението
Мярка 1: Повишаване на ефективността на образователната система
Мярка 2: Подобряване на материално-техническата база
Мярка 3: Включване на НПО и гражданското общество в образователния
процес
Специфична цел 3: Повишаване на достъпа и качеството на здравните
услуги на населението
Мярка 1: Подобряване ефективността на здравната система
Мярка 2: Усъвършенстване на взаимодействието между институциите,
имащи отношение към здравеопазването
Мярка 3: Развитие на социалните услуги
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 1: Осъществяване на партньорство между местната власт,
културните институции, неправителствения сектор и бизнеса за
решаването на конкретни проблеми и реализация на съвместни проекти

Мярка 2: Превръщане на местните културни институти в съвременни
духовни центрове за разпространение на информация, знания и съхранение
на традициите
Мярка 3: Развитие на спорта и младежките дейности
ПРИОРИТЕТ
4:
РАЗВИТИЕ
И
МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфична цел 1: Развитие на техническата инфраструктура, създаваща
условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка 1: Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до
главните транспортни коридори, улесняващ достъпа на икономическа
активност от и към областта в национален план
Мярка 2: Подобряване на достъпа и развитие на информационните и
комуникационните технологии в областта на публичните услуги и
услугите за МСП
Мярка 3: Оптимизиране структурата на енергопотребление чрез програми
и проекти за енергийна ефективност
Специфична цел 2: Усъвършенстване на техническата инфраструктура,
свързана с преодоляване на вътрешно регионалните различия и постигане
на териториален баланс
Мярка 1: Осигуряване на добър транспортен достъп на периферните и
изостанали райони до зоните на развитие на икономически дейности и
социални услуги
Мярка 2: Доизглаждане и ускоряване на модернизацията на
телекомуникационната мрежа и разширяване предлагането на съвременни
съобщителни услуги
Мярка 3: Сигурно и качествено електроснабдяване за цялата територия на
общината
Специфична цел 3: Доизглаждане и развитие на инфраструктурата,
подобряващо качеството на жизнената среда
Мярка 1: Подобряване на водоснабдяването на населените места от
общината
Мярка 2: Доизграждане на канализационните системи

Мярка 3: Разширяване вида и качеството на предлаганите съобщителни
услуги за населението
Мярка 4: Изграждане на газ станция и система за пренос и употребата на
природен газ, като алтернативен енергоносител за битово и обществено
потребление
Специфична цел 4: Подобряване качеството на околната среда
Мярка 1: Разработване и изпълнение на планове и програми за управление
на стратегията на общината за опазване на околната среда, опазването на
водите и опазване на земеделската земя; прилагане на екологична оценка
на устройствени планове, като основен механизъм за опазване на околната
среда
Мярка 2: Създаване на зелени площи и терени около блоковите
пространства и поддържане на чистотата
Мярка 3: Разработване на програма за саниране на жилищни блокове с
участие на живущите и НПО
Мярка 4: Технически и технологични мерки
Мярка 5: Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез
разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти в това
число и културно-историческите обекти
Мярка 6: Институциални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите

ІX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Община Кубрат ще продължи да играе своята роля на инициатор на
обществени, икономически и културни дейности, насочени към създаване
на предпоставки за укрепване и развитие на жизнената среда. За да се
постигне максимален ефект от настоящия стратегически план се разработи
приложения анализ на общината, на базата на който са изведени цели и
задачи, рефлектиращи нуждите за един дългосрочен период, включително:
развитие на икономическия потенциал, подобряване на техническата и
социална инфраструктура, опазване на околната среда, изграждане на
съвременна институционална среда.
Община Кубрат ще играе роля при изпълнение на Областния план
за развитие като цяло. Предвидените инициативи разчитат не само на
местни ресурси, но също така и на национални и международни фондове,
финансиращи подобен род дейности.
Въпреки трудните условия за развитие община Кубрат ще
концентрира целия свой потенциал за намиране на алтернативни решения
при изпълнение на Общинския план. Общинското ръководство ясно
съзнава своята отговорност в преходния период. Всички негови усилия ще
бъдат насочени към подобряване жизнената среда в общината и създаване
на предпоставки за развитие на основните сфери.
Общинският съвет, който формира политиката за изграждането и
развитието на общината, ще насочи своята работа към реализиране на
основните цели заложени в Общинския план.
Професионализмът на общинските съветници, компетенцията на
постоянните и временни комисии ще бъде подчинена на основните
направления в общата стратегия за развитие на общината.
Налице е волята за позитивно развитие, концентрирано в решенията
на Общинския съвет и в изпълнителната власт, а това е гаранция за успех.

