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УВОД
Областната стратегия за развитие /ОСР/ е стратегически документ, който определя
дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и устройство,
съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива с политиките
и ресурсите на общинското ниво. Това е ключов документ, който отразява европейската
политика за регионално развитие, ориентирана е към икономическо и социално сближаване и
формира рамката за развитие и устройство на областта.
Хоризонтът на действие на ОСР обхваща периода 2005 - 2015г. Тя се разработва в
съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие
/НСРР/ и очертава областната рамка, целите и приоритетите за развитие на областта, на
базата на цялостната оценка на резултатите постигнати от действащите Областни планове за
развитие и Общинските стратегии за развитие.
На практика, ОСР задава общата рамка за разработване на общинските планове за
развитие и програмите за тяхната реализация. Тези планови документи трябва да се впишат в
националните и регионалните цели и да допринесат за тяхната реализация, отчитайки
особеностите на съответните териториални единици. Всяка териториална единица има свой
облик, приоритетни структурни отрасли, териториална организация и устройство, които
определят комплексното й развитие. При планирането на регионалното развитие на областно
ниво се отчитат националните и регионалните цели и приоритети и в същото време се взема
под внимание потенциала на различните общини, разположени на територията на областта и
техния напредък в областта на регионалното развитие. Планираните мерки се обвързват с
устойчивото социално-икономическо развитие на областта в бъдеще.
Законът за регионалното развитие извежда принципа на стратегическото планиране
като основно средство за решаване на регионалните и местните проблеми и регламентира
цикъла на програмиране и участниците в този процес. В чл. 10, ал.3 от ЗРР се определя
съдържанието на Областната стратегия за развитие, а именно: анализ на икономическото и
социално състояние, целите и приоритетите за развитие на областта, организацията и
координацията на дейностите за постигане на целите, действията по наблюдението,
оценката, актуализацията и схемите за устройство.
Стратегията за развитие на област Разград съдържа:
 Анализ на социално-икономическото развитие на областта
 Синтезиран SWOT анализ и оценка на възможностите за развитие
 Визия 2015 г.; Главна стратегическа цел и приоритети за постигането й; Мерки и
действия за реализиране на специфичните цели към набелязаните приоритети
 Организация и координация на дейностите за реализация на стратегията;
наблюдение и актуализация
 Устройствена схема
Стратегията има интегрален характер, тъй като определя необходимостта от промени
в различни направления с оглед създаване на условия за по-балансирано и устойчиво
икономическо и социално развитие на общините и преодоляване на съществуващите
диспропорции.
Областната администрация, като представител на централната власт, работи за
прилагането на държавната политика за регионално развитие на областно ниво, като търси и
прилага начини за усъвършенстване на управлението, укрепва потенциала на
администрацията и местната общност, включва местните партньори при вземане на важни
решения, съвместно търсят изход от възникналите проблеми и работят за изграждането на
едно по-добро бъдеще.
Настоящата Стратегия за развитие на област Разград е разработена от екип на
областната администрация в партньорство с местните власти и консултанти –експерти от
Националния център по териториално развитие - София.
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1. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА
1.1.1. Природогеографски и ресурсен потенциал
Област Разград е разположена в източната част на Дунавската хълмиста равнина и
включва части от Лудогорското плато и Разградските и Самуиловски височини, както и
долината на р. Бели Лом.
Областта не е богата на полезни изкопаеми. На територията на община Лозница има
три находища на глина, която се използва в керамичното производство. Проучени са
находищата на глина за производство на строителни керамични изделия – тухли, цигли и
керемиди, разположени на юг-югозапад от Разград. Зърнестите варовици и пясъчници се
използват за чакъл.
Областта попада в умерено-континенталната област. Климатът се отличава със
сравнително студена зима (абс. мин. температура -28,6С), хладна пролет, горещо лято (абс.
макс. температура 40,6С) и продължителна есен. Преобладават северозападният,
североизточният и южният (черен) вятър. В миналото ветровете са използвани като
движеща сила за характерните някога за областта вятърни мелници.
Област Разград е бедна на водни ресурси – всички, освен р. Бели Лом, са временни
реки. Най-големият изграден язовир е “Бели Лом” (25,5 млн.куб.м.). На територията на
община Исперих се намира най-големият карстов извор в тази част на страната, като
дълголетните карстови процеси са предизвикали проявлението на уникален комплекс от
карстови форми: пещери, понори, скални ниши, цепнатини и др.
В североизточната и югозападната част на областта са разпространени тъмносиви
горски почви, а в останалата част - различни видове черноземи. В местата около речните
тераси са разположени алувиално-ливадни почви.
В хълмистите равнини на областта коренната растителност е от габър, горун,
сребролистна липа, а в равнините преобладават цер, благун, вергелиев дъб и келяв габър. На
територията на областта виреят и много тревисти лечебни растения като бял равнец,
багрилно подрумниче, вълча ябълка, обикновен пелин, зайча сянка, дяволска уста, теснолист
живовляк и др.
Животинският свят е представен от сравнително богат евросибирски комплекс,
предимно в горските части на областта. От бозайниците се срещат див заек, лисица, чакал,
вълк, язовец, дива свиня, благороден елен, елен лопатар, сърна, дива коза, таралеж; от
птиците – ястреб кокошкар, яребица, фазан, дива патица, пъдпъдък, кукувица, кукумявка,
пчелояд, папуняк, зелен кълвач, полска чучулига и др. В реките се срещат речен кефал,
червеноперка, бяла мряна, шаран, а в язовирите – толстолоб, шаран, сом.
Принадлежността на областта към Дунавската равнина и Лудогорието с типичния
равнинно-хълмист релеф и умерено-континентален климат и плодородни почвени типове, са
благоприятни условия за развитие и на двата селскостопански подотрасъла растениевъдство и животновъдство.
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Поземлени ресурси
Общата площ на територията на област Разград е 2416186 дка1, което представлява
12,1% от територията на Североизточния район за планиране. С най-голяма площ е община
Разград (26,3% от територията на областта), следвана от общините Кубрат и Исперих, заемащи съответно 18,0% и
Разпределение на площта на община Разград по видове територии
16,6%. С най-малка
площ е община Цар Калоян, чиято площ е 6,7%
0,7%
от територията на об0,1%
0,6%
ластта.
5,5%
22,5%
70,6%

Фиг. 1

Характерно за
областта е високият
процент на земеделските територии (общо
1 705 609 дка), които
Земеделски територии /1705609 дка/
Горски територии /543710 дка/
Насел. места и други урбаниз. територии /132834 дка/
Водни течения и водни площи /15263 дка/
заемат 70,6% от площта
Територии за добив на полезни изкопаеми /3035 дка/
Територии за транспорт и инфраструктура /15735 дка/
на областта, при средна
стойност за страната 58,7%. Най-голям е относителният дял на земеделските територии в
община Лозница – 75,7%, а най-малък в община Завет – 59,4%.
В същото време горските територии са относително по-малко – с обща площ
543710 дка те представляват 22,5% от общата територия на областта, докато средният процент за страната е 33,6. Най-голям е относителният дял на горските територии в община Завет – 35,0%, а най-малък - в Лозница – 15,3%.
Относителният дял на водните течения и водни площи (0,6%) е три пъти помалък в сравнение със средния за страната (1,8%), докато делът на останалите видове
територии е близък до средните стойности за страната: населените места и другите
урбанизирани територии заемат 6,0% (за страната 5,0%); териториите за добив на полезни
изкопаеми и депа за отпадъци заемат 0,1% (за страната 0,3%), а площта на териториите за
техническа инфраструктура представлява 0,7% при средна стойност за страната 0,6%.
Размерът на обработваемата земя във всички посочени видове територии е 1 495 100
дка (61,9% от територията на областта). Показателят “обработваема земя на човек от
населението” варира в граници от 6,6 дка/ч. за община Разград до 18,9 дка/ч. за община
Самуил, като средно за областта е 10,5 дка/ч., което е повече от средната стойност за
Североизточния район за планиране (9,2 дка/ч.) и много повече от средната стойност за
страната (6,4 дка/ч.). Заедно с мерите и пасищата обработваемите земи формират т.н.
стопанисвана земя - общо 1 699 354 дка, или 70,3% от територията на областта.
Защитени територии
Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в
екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или
забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.
На територията на областта няма много защитени територии. Под режим на защита са
две категории защитени територии2 - защитени местности и природни забележителности.
1

Източник: Агенция по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството,
“Баланс на територията на област Разград към 31.12.2000 година” (последен). Информацията е актуализирана в
съответствие с административно-териториалните промени на границите на общините и областта през периода
01.01.2001 г. – 31.12.2004 г.
2
Източник: Национална база данни за защитените територии, МОСВ.
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За защитени местности в областта са обявени вековни гори и находища на див
божур:


“Юперска кория” – вековна гора с площ 23,2 ха, в землището на с .Юпер, община
Кубрат
 “Колчаковската кория” - вековна гора с площ 25,5 ха, в землището на с. Хърсово,
община Самуил
 Вековна гора в землището на с. Гороцвет, община Лозница
 Находище на див божур - в землището на с. Беловец, община Кубрат
 Находище на див божур - в землището на с. Подайва, община Исперих
 Находище на див божур “Божурите” - в землището на с. Печеница, община
Исперих.
За природни забележителности на територията на областта са обявени характерни
образувания, разположени основно в община Разград:
 “Големият юг” – земни пирамиди в землището на гр. Разград, с площ 21,5 ха
 Юч пещера, в землището на с. Топчии, община Разград, с площ 3,6 ха
 Живописна скала, в землището на с. Топчии, община Разград.
1.1.2. Културно-историческо наследство
В областта са регистрирани около 1200 недвижими паметници, които заедно с
хилядите предмети и документи илюстрират богатата материaлна и духовна култура на
племената и народите, живели в Лудогорието през хилядолетията. Първите следи датират от
ранния период на старокаменната епоха (500 000 - 200 000 год. пр. н. е.) и са открити край
Разград и това е едно от най-големите находища на кремъчни оръдия в Югоизточна Европа.
От каменно-медната (5 000 - 4 000 г . пр.н.е.) и бронзовата (3 000-2 000 г. пр.н.е.) са известни
повече от 100 поселения, оформени в селищни могили, като най-големите и високи могили
са разположени в землищата на селата Свещари, Малък Поровец, Самуил.
Днес следите от древното минало са експонирани в архитектурно – археологически
резервати, по известни от които са:
Националният историко-археологически резерват “Сборяново” с площ 6470 дка и
охранителна зона 13 304 дка в община Исперих (между селата Малък Поровец и Свещари).
В границите на резервата се намира един от деветте паметника на културата в България под
закрилата на ЮНЕСКО - Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на
културно-историческото наследство през 1985 г. Тук са разположени и четири други
проучени гробници, два големи могилни некропола от елинистическата епоха, некропол от
старожелязната епоха, две селищни могили и некропол от халколита, светилища от
старожелязната и елинистическата епоха, тракийски укрепен град-столица, няколко
укрепени селища от различни епохи от Античността до Средновековието и Алианско теке.
Историко-археологическия резерват “Абритус” в гр. Разград с площ от 1000 дка е
паметник на културата с национално значение. Представя фортификационната система на
античния град, която е проучена и частично възстановена, експонирана и достъпна за
туристи.
Часовниковата кула, символ на град Разград, построена през 1764 г. от уста Тодор
Тончев от тревненското село Дурча, е реставрирана през 1864 и през 1998 г.
Джамията "Ибрахим паша" в Разград е уникален паметник от ислямската култура
(1614 г.), втората по големина в България. В нея и днес се пазят културата, духовността и
традициите на мюсюлманите.
Естествените качества и отличителните особености в характеристиката на областната
територия се определят от съхранените природни дадености и културно-историческо
наследство, които са с различна степен на значимост за развитието на общините и обуславят
различната им икономическа структура и отраслова специализация в рамките на областта.
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Културно-историческите паметници са сред стратегическите фактори за устойчиво
развитие. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за
превръщането им от обект на опазване в инструмент за развитие. Интегрираният подход по
опазването и валоризирането на културното наследство е важно условие за повишаване
привлекателността на общините както за инвестиции, така и за изграждане на качествена
жизнена среда при запазване на регионалната идентичност. Реконструкцията, реставрацията
и консервацията на движими и недвижими паметници на културно-историческото
наследство е предпоставка за развитие на културния туризъм при приоритетно обновяване на
съществуващата туристическа инфраструктура.

1.2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
1.2.1. Демографска характеристика
Населението на област Разград наброява 142 192 души3 (2003 г.), което представлява
1,8% от населението на Р България. До средата на 70-те години на 20 век се наблюдава
процес на нарастване, след което населението на областта започва да намалява. За периода
между последните две преброявания (1992-2001 г.) и понастоящем, продължава тенденцията
на намаление на населението на областта, което е характерно и за страната, и за
Североизточния район за планиране.
Във всички общини е регистриран отрицателен прираст, формиран от миграцията на
населението (по-интензивна през периода между последните две преброявания) и
отрицателно естествено възпроизводство. Община Разград е най-голямата по население, в
която е съсредоточено 40,7% от населението на областта (фиг. 1), следвана от общините
Исперих и Кубрат (с население от 20 до 30 хил.д.) и Завет и Лозница (с население от 10 до
20 хил.д.). Общините Цар Калоян и Самуил са с население под 10 хил.д.
Градското население на област Разград (2003 г.) наброява 65 941 д. (46,4%) от общото
население на областта, което е специфична особеност, като се има предвид, че за страната
този процент е 69,8%. Преобладава селското население, чийто относителен дял е 53,6%.
Центърът на областта – град Разград, също се характеризира с намаление на населението от
последното десетилетие на 20. век, продължаващо и след 2000 г. Селското население на
област Разград намалява още от
средата на миналия век, която
Население на област Разград по общини - 2003 г.
тенденция се наблюдава и за
населението
на
селата
в
Разград
страната.
Завет
Динамиката в броя на
Исперих
населението на областта е
Кубрат
свързана с неговата възрастова
Лозница
Самуил
структура. Разпределението на
Цар Калоян
населението на област Разград
по възрастови групи (0-14 г.: 1564 г.: 65+) е 16,5: 68,9: 14,7%
(2003 г.), което е по-благоприятно от средните стойности на показателя за страната (табл.2).
Характерно е, че броят и делът на младите генерации е по-висок от този на възрастното
население, докато за страната населението над 65 г. е с по-висок дял от този на младите хора.
Наблюдават се различия по общини. С по-благоприятна възрастова структура, в сравнение
със средната за областта (и страната) са общините Завет, Исперих, Лозница и Самуил. За
община Разград е висок делът на населението от 15 до 64 г., което е основен източник на
3
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работна сила. За последните 5 години тенденциите са за намаление делът на младите
генерации и увеличение на населението от другите две възрастови групи, подобно на
процесите в цялата страна.
Естественото движение е един от основните показатели, оказващи влияние на
динамиката на населението и неговата структура по възраст. През 2003 г. в област Разград са
родени 1300 деца. Коефициентът на раждаемост (9,1‰) е малко над средния за страната
(8,6‰) и близък до този на Североизточния район за планиране (9,4‰). По-висока
раждаемост, в сравнение със средната за областта и страната, има в общините Исперих
(10,7‰), Лозница (10,0‰), Самуил (9,7‰) и Завет (9,4‰). Смъртността на населението на
област Разград (14,8‰) е със стойности близки, но над средните за страната (14,3‰) и
Североизточния район за планиране (13,5‰), и с по-високи от раждаемостта стойности.
Естественият прираст не се различава съществено от средния за страната. За периода 19992003 г. той е в диапазона от -4,6‰ (1999 г.) до -5,7‰ (2003 г.) (фиг. 2), като в Разград той е
близък до средния за областта, а в останалите общини – по-нисък.
Механичният
прираст
е
Естествен прираст на населението - 1999-2003 г.
30
отрицателен (-755 д.) Област Разград
Североизточен р-н
Р България
през 2003 г. в областта
за планиране
са регистрирани 2241
20
заселвания и 2996
изселвания.
В
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Важна характеристика
на населението е образователното му равнище. За периода между последните две преброявания (1992-2001 г.) в
областта е налице абсолютно и относително нарастване на населението с висше, висше
специалист (полувисше) и средно образование, което е характерно за всички области и
райони в страната, но делът на високообразованото население в област Разград спрямо
населението на 7 и повече години е 33,3%, което е под средната стойност за страната (52,0%)
и Североизточния район за планиране (46,5%). При това около 2/3 от лицата с високо
образователно равнище са в центъра на областта – гр. Разград. В останалите общини делът
на високообразованите лица е под средния за областта, като най-нисък е в община Самуил
(20%).
По данни от преброяването (2001 г.), разпределението на населението на област Разград по етнически групи е 44,0% българи, от турската етническа група – 47,2%, от
ромската – 5,7%. Другите етноси съставляват 3,1%, сред които най-голям дял има влашката
етническа група. Основни вероизповедания са мюсюлманското и източно православното
християнство.
Основни изводи:
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Тенденцията в развитието на населението на област Разград показва намаление от
средата на 70-те години на 20. век, което продължава и до сега.
Центърът на областта – град Разград, съсредоточава 26% от общото население на
областта и 56% - от градското. Населението на града е с висок жизнен и трудов потенциал, с
високо образователно равнище.
Възрастовата структура на населението на областта е по-благоприятна от средната за
страната и Североизточния район за планиране.
Образователното равнище на населението е с тенденция към нарастване броя и дела
на високообразованите лица, но относителният им дял в областта е по-нисък от средния за
страната.
1.2.2. Заетост, икономическа активност и безработица
През последните години броят на заетите лица в област Разград бележи тенденция
на нарастване, като темпът на нарастване (8,8%) е по-голям от този за страната (4.8 %) и за
Североизточния район (6.7 %). Най-голям е делът на заетите със средно образование 48.6 %. Заетите с висше образование са 17.8 %, а тези с основно и по-ниско - 33.6 %. Разград
е втората област (след област Кърджали), с много висок дял на заетите с основно и по-ниско
образование (15.3 пункта над средната стойност за страната и 11.5 пункта над тази за
Североизточния район). В сравнение с 2002 г. се наблюдава увеличаване на заетите със
средно образование (с 2.9 хил.човека и на относителния им дял с 3 пункта) и на тези с
основно и по-ниско образование (с 0.7 хиляди, но с намаляване на относителния им дял с 1.1
пункта). Това може да се обясни с предлагането на свободни работни места, за които не се
изисква висока квалификация. Намалял е броят на заетите с висше образование и на техния
дял с 1.9 пункта, което показва по-трудната им реализация в момента на пазара на труда.
Около 82 % от заетите са на възраст от 25 до 54 години, като най-много (30.1 %) са заетите
във възрастовата група 35-44 години.
Разград е сред областите в страната с нисък коефициент на заетост (съотношение
между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени години) - 36.5 %4.
Въпреки че през 2003 г. той бележи увеличение с 3.4 пункта спрямо 2002 г., все още остава
със стойност, по-ниска от тази за страната (42.4 %) и за района (40.2 %). По отношение на
образователния ценз, заетостта варира от 63.6 % при висшистите и 63.3 % при тези със
специално и професионално-техническо образование до 20.9 % при лицата с основно и пониско образование. Заетостта при мъжете е по-висока (42.1 %), отколкото при
жените (31.2 %), както и в градовете (44.3 %), отколкото в селата (29.5 %).
Коефициентът на икономическа активност (съотношението между икономически
активното население и населението на 15 и повече навършени години) е 51.2 %, по-нисък от
този за страната (54.5 %) и за района (56.8 %).
Броят на наетите лица по трудово или служебно правоотношение, след лек спад през
2001 г., бележи тенденция на увеличение. През 2003 г. те са 30 657 ч.5, от които 55.3% в
частния сектор. Общият брой на наетите се е увеличил с 14 % спрямо 2002 г., като
увеличението в обществения сектор е 28 %, а в частния едва 5 %.

4
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Фиг. 3
Наети лица по общини 2001-2003 г.
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Най-висок е делът на работещите в частния сектор в общините Разград -61.7 % и
Исперих - 57.9 %, а най-нисък в Самуил - 26.8 % и Лозница - 37.5%. Прави впечатление, че,
освен в община Разград, в останалите общини от областта делът на заетите в частния сектор
намалява, като най-изявен е процесът в общините Самуил и Лозница.
Разпределението на наетите лица по сектори на икономиката следва общата
тенденция за страната. През 2003 г. секторът на услугите осигурява най-голяма заетост 58.3 % (при средно за района - 61.1 % и за страната - 58.1 %). Фирмите от индустриалния
сектор са допринесли за 34.1 % от заетостта (при средно за страната - 38.3 %), като 26.2 % от
общата заетост се пада на преработващата промишленост. На аграрния сектор се падат 7.6 %
от работните места, което е повече от два пъти над средната стойност за страната - 3.6 %. За
периода 2001-2003 г. се забелязва тенденция на намаляване на дела на заетите в аграрния и
индустриалния сектор и увеличаването му в сектора на услугите. Частният сектор осигурява
100% от заетостта в добивната промишленост, над 96% в преработващата, 87.2 % в селското
стопанство, 85.2 % в строителството. В частния сектор на услугите преобладават заетите в
търговия, ремонт и техническо обслужване - 99.4 %, хотелиерство и ресторантьорство 83.7 %, финансово посредничество - 72.4 %, операции с недвижимо имущество и бизнес
услуги - 70.2 %.
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Относителен дял на наетите по сектори 2001 - 2003 г.
Област
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Общини
аграрен индустрия услуги
аграрен индустрия услуги
аграрен индустрия услуги
Област Разград
9.0%
39.9% 51.1%
9.2%
38.7% 52.1%
7.6%
34.1% 58.3%
Цар Калоян
32.2%
23.4% 44.3% 29.8%
27.4% 42.8% 17.3%
22.9% 59.8%
Самуил
12.8%
30.0% 57.1% 10.8%
25.6% 63.6%
5.6%
18.3% 76.1%
Лозница
13.9%
26.7% 59.4% 16.6%
17.7% 65.7% 12.3%
16.0% 71.7%
Кубрат
13.1%
34.9% 52.1% 10.7%
36.6% 52.7%
9.8%
27.4% 62.8%
Исперих
12.7%
43.0% 44.3% 12.3%
47.5% 40.2% 11.6%
42.1% 46.3%
Завет
29.1%
29.3% 41.6% 31.4%
24.7% 43.9% 24.5%
18.1% 57.4%
Разград
3.5%
43.6% 52.9%
4.2%
40.6% 55.2%
3.4%
38.4% 58.2%

Секторната заетост по общини не се различава от общата тенденция, с изключение на
общините Завет, Цар Калоян и Лозница, където работещите в аграрния сектор са с по-голям
относителен дял (съответно 24.5 %, 17.3 % и 12.3 %), а в общините Исперих и Разград има
по-голяма индустриална заетост – съответно 42.1% и 38.4 %.
Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху
обхвата и структурата на безработицата. Разград е сред областите в страната с високо
равнище на безработица. Тревожен факт е продължителното запазване на високо равнище
на безработица в областта. Въпреки че от 2001 г. насам се забелязва тенденция на
непрекъснато намаляване, за периода 2001-2004 г. тя се задържа трайно със стойности 1.61.7 пъти над средните за страната и около 1.2-1.3 пъти над средните за Североизточния
район.
През 2004 г. средногодишното равнище на безработица в областта достига найниската си стойност за последните четири години - 20.72 %6, което е с 10.7 пункта по-ниско
от 2001 г. Най-съществено е намаляването на безработицата в общините Завет - 5.9, Цар
Калоян - 4.2 и Кубрат - 3.6 пункта спрямо 2003 г. (при средно за страната - 1.6 пункта и за
района - 2 пункта).
Фиг. 4
Средно равнище на безработица 2000-2004 г.
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Териториалните различия в безработицата варират от 12.8 % за община Разград до
над три пъти повече за община Самуил (40.84 %). С изключение на община Разград, във
всички останали общини от областта, през целия разглеждан период, безработицата се
задържа със стойности в пъти повече над средните за страната и за района. Трайно засегнати
от безработицата са лицата с ниско образование и без квалификация, жените, младите хора и
6
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тези над 50 години, лицата с намалена трудоспособност. Проблемите в посочените групи се
проявяват, както по отношение на по-висок риск от загубване на работното място, така и в
по-малък шанс за повторно осигуряване на заетост и с по-голяма вероятност за дългосрочна
безработица и отпадане от работната сила поради обезкураженост.
Тревожно е положението с дълготрайно безработните в областта (с регистрация в
бюрата по труда над 1 година). В резултат на продължителния престой извън трудовата
среда, тези хора губят голяма част от придобитите знания, умения и опит. Качествените
характеристики на тяхната работна сила изостават и не съответстват на търсенето и
изискванията, които се поставят от работодателите. От 2002 г. броят на продължително
безработните лица плавно намалява, но относителният им дял се задържа със стойности
около 58-59 %, по-висок от средния за страната - 52.9 % и за района - 56.4 %. Най-висок е
делът им в общините Лозница - 71.3 %, Самуил - 69.7 % и Исперих - 65.3 %, а най-нисък - в
община Разград - 43.8 %. Голяма част от тях са без работа повече от 2 години. Значителна
част са от етнически групи са с ниско образование и без квалификация. Големият дял на тази
група и тенденцията за запазване на неравновесието на трудовия пазар, при което
предлагането значително превишава търсенето на работна сила, значително намалява
шансовете на тези лица за намиране на работа. Тяхната трудова реализация за сега е
предимно по програмите за заетост, предимно по програма "От социални помощи към
осигуряване на заетост".
През периода 2001 - 2004 г. в област Разград се наблюдава тенденция на увеличаване
дела на регистрираните безработни жени, което показва по-слабата им реализация на
трудовия пазар и трябва да се има предвид при разработването на програми за алтернативна
заетост, които приоритетно да са насочени към жените.
Не така тревожен е въпросът с младежката безработица. Относителният дял на
безработните младежи до 29 години от всички регистрирани през 2004 г. е 24.2 %, което е
по-ниска стойност от средната за страната и района - 26.4%, като в сравнение с 2003 г. броят
им е намалял с 20 %. Най-ниска е младежката безработица в общините Завет (17.8 %) и Цар
Калоян (20.9 %), а най-висока - в община Исперих (28.2 %). В голяма степен това се дължи
на действащите национални програми и мерки за ограничаване на младежката безработица и
повишаване квалификацията на младите хора.
Изводи:
Равнището на безработица намалява, но се задържа все още със стойности, по-високи
от тези за страната и Североизточния район; различията между общините в областта варират
до 3 пъти, като най-голям е делът на продължително безработните в общините Лозница,
Самуил и Исперих.
Увеличава се относителният дял на регистрираните безработни жени; много висок е
относителният дял на безработните с ниско образование и без квалификация.
Броят на свободните работни места е ограничен, голяма част от тях са за сезонна
заетост.
Голям дял от заетите работни места са по национални програми за заетост (т.е.
субсидирани от държавата).
Образователното и професионално-квалификационното равнище на работната сила не
отговаря на изискванията на работодателите.
1.2.3. Социални характеристики и условия на живот
Доходите на домакинствата за област Разград са по-ниски от средните за страната.
На лице от домакинството средно през 2003 г. общият доход за областта е 1590 лв., при
средна стойност за страната 2129 лв., а за Североизточния район за планиране – 2094 лв.7
(фиг.5).
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Фиг. 5
Общ доход средно на лице от домакинството - 2001-2003г.
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Тенденцията в страната за повишаване на доходите на домакинствата в номинално
изражение, се забелязва и в областта. През 2003 г. общият доход средно на лице от
домакинството в областта нараства спрямо 2001 г. с 24%, но за страната нарастването е 34%.
Основни източници на доходи са домашното стопанство, работната заплата и пенсиите, като
за периода 2001-2003 г. се очертават няколко по-важни изменения:
Доходите от заплати средно на лице от домакинството се повишават с 5,6%, но като
относителен дял в структурата на доходите намаляват от 30,6% през 2001 г. до 26,0% за
2003 г., докато за страната стойностите са почти постоянни (съответно 40,0% и 39,7%).
През 2003 г. размерът на социалните плащания нараства с 21,3% в номинално
изражение спрямо 2001 г., но относителният им дял от общия доход почти се запазва (20,9%
за 2001 г. и 20,7% за 2003 г.). Нарастването на социалните плащания в номинално изражение
като цяло се дължи на промените във възрастовата структура на населението на областта и
увеличаването на броя на пенсионерите, тъй като 87% от социалните плащания са пенсии.
Най-висок дял в структурата на доходите имат тези от домашното стопанство. През
2003 г. те нарастват до 32,9%, докато през 2001 г. са били 19,7%, много повече от средното
нарастване за страната от 15,0% до 18,2%.
Доходите от предприемачество намаляват както номинално, така и като относителен
дял.
През 2003 г. общият разход средно на лице от домакинството за област Разград
(1262 лв.) е по-нисък от този за страната (1748 лв.) и Североизточния район за планиране
(1695 лв.). Той е по-малък с 28% от общия разход за страната (фиг.6).
Фиг. 6
Общ разход средно на лице от домакинството - 2001-2003 г.
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В него средно на
лице от домакинството са
изразходвани най-много
средства за храна и поддържане на жилището.
Аналогична е структурата на разходите и за
страната.
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Стандарт на живот
Различията в условията на живот между отделните общини на област Разград се
дължат на спецификата в развитието им. Определящо значение има икономическото
развитие, но е важно и значението на социалните фактори.
Според общия индекс на човешко развитие8, област Разград заема 25-то място сред
28-те области на страната. Значение при формиране на общия индекс на областта имат и
трите компонента (икономически, образователен и очаквана продължителност на живота),
като най-нисък е здравният компонент, а икономическият и образователният са с близки, но
под средните за страната стойности. Подреждането на общините в рамките на областта е:
Разград, Лозница, Цар Калоян, Исперих, Самуил, Завет, Кубрат, като въз основа на общия
индекс на човешко развитие община Разград се определя като високо развита, община
Лозница - средно развита, а Цар Калоян, Исперих, Самуил, Завет и Кубрат - като развити.
Различията в равнището на индекса на човешко развитие между общините в областта се
дължат основно на икономическия и образователния компонент.
1.2.4. Образование
Предучилищно образование
Предучилищното образование в областта през учебната 2004/2005 г. включва 96
детски градини, посещавани от 4732 деца в 241 групи, като през последната година се
наблюдава нарастване на посещаемостта с 3%. Най-много са детските градини в общините
Разград (28) и Исперих (24), следвани от община Кубрат (18). Проблемите на
предучилищното образование са основно в осигуряването на финансови средства за
обновяване на материално-техническата база и наличието на много деца билингви.
Общо образование
През учебната 2004/2005 г. общообразователните училища, които се финансират от
общините са 70, като 9 от тях са начални училища, 52 - основни, 1 гимназия и 2 профилирани
гимназии (по чужди езици и природно-математическа), и 6 среднообразователни училища.
Общият брой на учениците е 15 664, като през последните години леко намалява.
Положителен момент в общото образование е прогресивното нарастване на
изучаващите чужди езици (78.6 % през настоящата учебна година срещу 59.7 % през
миналата учебна година). Доминира изучаването на английски език (62%), като съществуват
проблеми в селата, поради липса на учители или недостатъчната им квалификация.
Проблемите в общото образование за Разградска област са от общ характер, но и
характерна специфика:
 Образователно-възпитателният процес в училищата на областта се осъществява в
условия на билингвизъм.
 Трудности има с интеграцията на учениците от ромски произход, подлежащи на
задължително обучение.
 Голямото движение на ученици, свързано с общата миграция на населението в
региона.
 Ограничени финансови възможности за финансиране на системата, водещи до
трудно поддържани, неестетични училищни сгради, липса на учебно-технически
средства, недостатъчна компютърна техника и ниско заплащане на труда.
 Трудности при осъществяването на пълноценен учебен процес в слетите класове
във всички училища и преди всичко в онези училища, чийто основен състав е от
ученици билингви.
 Увеличаване броя на учениците, които остават извън училище (деца на социално
слаби семейства, на семейства от малцинствен произход).
8

Доклад за индекса на човешкото развитие, 2002 г.

13
Професионално образование
През учебната 2004/2005 г. професионалните гимназии са 10, с 3763 обучавани
ученика. Шест от тях
(по икономика; машиностроене и електротехника; химични
технологии и биотехнологии; селско стопанство и хранително вкусови технологии;
транспорт и строителство; и облекло), са разположени в Разград. В тях са застъпени 41
специалности, където се обучават 70 % от учениците в областта. Останалите 4 са съответно
в Кубрат (по облекло и мебелно производство с 4 специалности), в Лозница (по ветеринарна
медицина и земеделие с 5 специалности), в Исперих (по селско стопанство с 5 специалности)
и в Завет (по земеделие с 3 специалности).
Специалните училища са 4, в които се обучават 430 ученици.
Наложително е създаване на трайни връзки между бизнеса и образователните
институции в областта с оглед професионално насочване и придобиване на нови знания и
умения, които са съобразени с конкретни работни места, търсени от работодателите. Трябва
да има по-тясно обвързване на програмите на професионалните училища, съобразено със
специфичната специализация на икономиката в областта. Създаването на сдружения между
професионалните училища и бизнеса за подготовка на квалифицирани кадри е възможен
вариант.
Сградният фонд, с малки изключения (гр. Разград) осигурява провеждането на
нормален учебен процес при едносменна организация. Проблем е незавършеното
преустройство на сградата на Професионалната гимназия по облекло - гр. Разград, където
обучението продължава да се провежда в две сгради, отстоящи една от друга на 10 км.
Държавните училища също се нуждаят от средства за поддържане и ремонт на
покривните инсталации и изкъртените външни мазилки, на похабената дограма, която води
до увеличаване на разхода на гориво за отопление, износените подове. Бившите учебни
работилници за провеждане на часовете по труд и техника са затворени поради липса на
обзавеждане, инструменти и материали за провеждане на часовете. Специализираните
кабинети нямат достатъчно демонстрационни материали. Самостоятелните сгради на
ученическите столове са затворени и някъде са разграбени. Физкултурните салони са с
течове, счупени прозорци и на практика не се ползват. Интериорът в класните стаи е
неприветлив.
В град Разград има Технологичен колеж (към Русенския Технически Университет “
Ангел Кънчев”), в които се обучават над 100 студенти.
Други организации: Мрежата от организации, предоставящи различни езикови и
преквалификационни курсове е добре развита, особено в град Разград, където действат
езикови курсове “Европа”, Център за образователни услуги и квалификационни –
педагогически курсове, Дружество “Знание” и Дом на науката и техниката – курсове за
компютърна грамотност, счетоводство, чужди езици, готвачи и т.н.
1.2.5. Здравеопазване и социални услуги
Здравната система в областта разполага с 1 Диагностичо-консултативен център в
Разград, 5 медицински центъра, 12 медико-технически лаборатории, 8 медико-диагностични
лаборатории и 7 хосписа, с общо 694 легла и 300 лекари и 73 стоматолози. В Разград има
Център за спешна медицинска помощ. Стационарното (болнично) лечение на населението в
областта се осъществява от 3 многопрофилни болници – областна (в гр. Разград - 400 легла)
и 2 общински (Исперих и Кубрат - по 90 легла). Лечението в болниците се осъществява от
147 лекари.
Към 31.12.2004 г. извънболничната помощ се осъществява от 74 регистрирани
индивидуални лекарски практики. Най-нисък среден брой обслужвано население от един
лекар е регистриран в община Лозница, а най-висок - в община Самуил. В областта
функционират 101 амбулатории за специализирана медицинска помощ.
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Стоматологичните услуги се предоставят от 71 стоматологични амбулатории за
първична медицинска помощ и 2 индивидуални практики за специализирана стоматологична
помощ. Фармацевтичните услуги се осъществяват от 24 аптеки.
Състоянието на материалната база на здравеопазването в областта е добро. В резултат
на проекти по Световната банка (ВUL 400 и ВUL 4565) всички амбулатории за първична
медицинска помощ са оборудвани с необходимия минимум медицинско оборудване.
Основни проблеми на здравеопазването в областта:
 Достъпът до здравни услуги (заради липса на здравно осигуряване) е проблем за
35000 лица (24.6 % от населението).
 Състоянието на майчиното и детско здравеопазване е незадоволително.
 Медицинското обслужване в училищата е на ниско ниво. Всички стоматологични
кабинети са затворени, затворени са и много здравни кабинети в училищата, а в
малкото останали няма необходимото оборудване.
 Липсва единна информационна система за здравните услуги, координацията
между партньорите в системата е слаба.
 Ниски възнаграждения на работещите в общинските лечебни заведения.
Социални услуги
10 дома в областта предоставят социални услуги на 741 лица: 2 дома за стари хора, 1
дом за възрастни с деменция, 2 дома за възрастни с физически увреждания, 1 дом за
възрастни с умствена изостаналост, 1 дом за деца и младежи с умствена изостаналост, 1 дом
за медико-социални грижи за деца, 2 дома за отглеждане и възпитание на деца лишени от
родителска грижа.
От 2004 г. към община Разград функционира Център за рехабилитация и социална
интеграция като държавна дейност, създаден с Решение на Общински съвет - Разград.
Общините в областта предоставят алтернативни социални услуги под формата на
домашен социален патронаж на 930 лица, като при тях е належащо откриване на обществени
трапезарии.
Физическото състояние на сградния фонд в домовете е лошо, нуждаят се от основен
ремонт, за да отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги.
Материално-техническата база в домовете също е в лошо състояние.
1.2.6. Култура и спорт
Култура
Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението на
Разградска област са музеите, театрите, читалищата, библиотеките, галериите, религиозните
домове на различните вероизповедания и др. Обликът на културния живот се определя
предимно от обектите и дейностите, развити и функциониращи в областния център - гр.
Разград.
Музеи
Исторически музей в град Разград - основан през 1887 г. от известния учен акад.
Анание Явашев /роден в Разград/, музеят притежава 53 000 движими паметници културата;
Археологически резерват - музей "Абритус" с площ 1000 дка - паметник на културата с
национално значение; Къща-музей "Димитър Ненов" - музей на известен български пианист
и музикален педагог; Къща-музей "Станка и Никола Икономови" - музей на известни
възрожденски дейци и Етнографски музей - музей за традиционния бит и култура на
етнографската група капанци. Друга известна институция е Историческият музей в Исперих,
който се грижи за уникалния Историко-археологически резерват "Сборяново". Исторически
музеи има още в град Кубрат и с. Хърсово, община Самуил.
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Интерес представляват етнографските музеи и комплекси в с. Побит Камък, общ.
Разград, Къщата-музей “Илия Йовчев” в град Лозница със стари битови експонати и
действащ Музеен комплекс в село Сейдол с експонати от етнография, нумизматика и
археология.
Художествената галерия "Илия Петров” – Разград притежава колекция от 2000
картини, предимно на известни български художници от началото на ХХ в.
Фестивали /провеждат се в град Разград/: Международен фестивал на
художествените занаяти и Панаир на киселото мляко; Международна карикатурна изложба;
Международен конкурс за млади пианисти “Димитър Ненов”; Национален детски танцов
фестивал “Децата на България танцуват”; Национален конкурс за поезия “Станка Николица
Спасо-Еленина”; Международен пленер по живопис; Традиционен есенен панаир с културни
празници.
Театри, ансамбли и оркестри: Културният живот в областта се определя от
дейността на няколко професионални формации, разположени в областния център –
Симфоничен оркестър, Драматичният театър "Антон Страшимиров", Драматично-музикален
театър “Назъм Хикмет”, Професионален капански ансамбъл.
Читалища: През 2004 г. читалищата в областта са 95 на брой, като в тях творят
десетки музикални, танцови и музикални състави, клубове и кръжоци. По-голямата част от
тези културни институти разполагат със самостоятелни сгради, най-често със салон,
библиотечен фонд. Читалищата са единствените обществени сгради в селата и малките
градове, в които се извършва социално-културна дейност и не са загубили културнопросветната си значимост.
От библиотеките с най голямо значение е Универсалната научна библиотека "Проф.
Боян Пенев" – Разград. Библиотеката е на издръжка на общинския бюджет, но осъществява
областни функции. Помещава се в самостоятелна, специално построена за целта сграда с
5000 куб.м. площ. Разполага с фонд от 300 000 тома библиотечни единици (книги,
периодика, документални материали, нови носители на информация). Средно годишно са
заети около 180 000 библиотечни единици, ползвани от 8000 читатели.
Наличието на голям брой културни институции, обособен сграден фонд, човешки
ресурси с подходящо образование и професионален опит, гарантирано финансиране от
държавния и общински бюджет, добри традиции и успешни практики в организирането на
културни прояви, е предпоставка за развитието на туризма в областта, опазване и
обогатяване на културното наследство.
Проблемите са: амортизиран сграден фонд и материално-техническа база, липса на
компютри в читалищата на малките общини, недостатъчна квалификация в сферата на
рекламата и маркетинга, липса на обвързаност на културните дейности с крайните резултати,
недостатъчна и неефективна форма на финансиране, липса на действителен пазар на труда в
културната сфера.
Спорт
На територията на Разградска област развиват дейността си много спортни клубове.
Водещи сред тях са клубовете по футбол, баскетбол, борба (традиционен спорт за областта),
лека атлетика, ориентиране, колоездене, стрелба с лък, конен спорт и шахмат. Все по-голям
интерес сред подрастващите предизвикват спортовете тенис, тенис на маса, карате,
културизъм, бадминтон.
В областта е изградена сравнително добра спортна база, позволяваща развитието на
различни видове спортове. Наличните спортни обекти включват: стадиони, затревени
игрища, зали за колективни игри, зали за индивидуални спортове, тенискортове, басейни и
много други.
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1.3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
1.3.1. Място в националната икономика
Икономиката на област Разград след труден период на развитие през 90-те години на
миналия век започва постепенно да се възстановява. От 1999 г. се очертават положителни
тенденции в развитието й, като перспективите са областта постепенно да възстанови ролята
си на един от основните икономическите центрове на Североизточния район. На територията
на областта са съсредоточени 9.4 % от фирмите, 5.5% от дълготрайните материални активи
(ДМА), работят 9.2 % от заетите и се формират 7.3 % от нетните приходи от продажби в
Североизточния район. Тези характеристики отреждат четвърто място на областта в
икономиката на района. По гъстота на фирмите и ДМА на 1 фирма (индикатор за
инвестиционна активност) областта е на 18-то място в страната, а по нетни приходи от
продажби на 1 жител на 16-то.
По данни на НСИ за периода 1999-2002 г. се наблюдава тенденция на нарастване на
БВП по текущи цени и на човек от населението, което е белег за икономическа стабилизация
на областта. Приносът на област Разград във формирането на БВП на страната и на
Североизточния район остава сравнително постоянна величина (1.4-1.5 % - от този за
страната и около 10 % за района), което показва че икономическото развитието в областта се
характеризира с темпове, близки до средните за страната и за района. Това й отрежда 21-23
място между областите в страната и 4 място в Североизточния район за планиране.
Брутният вътрешен продукт на
човек от населението по текущи цени
също
бележи
тенденция
на
4500
нарастване. През 2002 г. БВП на човек
4000
3500
е 3118 лв., което е 75.9 % от средното
3000
за страната и 90 % от средното за
2500
района. Това нарежда областта на 162000
то
1500
място в страната и на 2-ро място в
1000
Североизточния район за планиране.
500
Отчетената брутна добавена
1999 г.
0
2000
г.
стойност
в
областта
бележи
Р България
Североизточен
Област Разград
2001 г.
район
нарастване
през
последните
години.
2002 г.
През 2002 г. тя е 396 млн.лв. (1.4 % от
тази за страната и 10 % от района). Въпреки че секторът на услугите има най-висок дял в
брутната добавена стойност – 48.2 %, той остава със стойности по-ниски от тази за страната
(58.8 %) и за района (59 %). В структурата на брутната добавена стойност нараства делът на
аграрния сектор, който достига 34.2 % (при средно за страната 12.1 % и 19.2 % за района).
Това говори за висока реализация на произвежданата в сектора продукция на територията на
областта и определя нарастващото значение на селското стопанство в икономическото й
развитие. Макар че намалява своя дял в БДС до 17.6 %, индустриалният сектор е със
сериозни традиции в промишленото производство (над 70 % от бруто продукцията) и
осигурява най-голяма заетост - 45.4% от заетите в предприятията от нефинансовия сектор.
БВП на човек от населението 1999-2002 г.

Структура на Брутната добавена стойност
Област Разград 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Аграрен сектор
27,7% 27,9% 33,5% 34.2%
Индустрия
26,8% 24,0% 23,2% 17.6%
Услуги
45,5% 48,1% 43,3% 48.2%
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1.3.2. Отраслова структура на областната икономика
Разнообразните икономически потенциали и традиции на областта определят
многоотрасловостта на нейната икономика и разнообразна структурна характеристика.
Икономиката на област Разград се отличава с икономическа структура, доминирана от
индустрията (49 % от приходите от продажби, 45.4% от заетите и 46.6 % от ДМА през
2003 г.) и услугите (със стойности за съответните показатели - 44.5 %, 44.4 %, 37.4 %)9.
Делът на аграрния сектор е 6.6 % от продажбите, 10.1 % от заетите и 16% от ДМА.
Приходи от продажби на предприятията от нефинасовия сектор по икономически
дейности в област Разград (по цени на съответната година)
/хил.лева/
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
ОБЩО
Селско, ловно, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Произв и разпред.на ел.и топлинна
енергия, газообразни горива и вода
Строителство
Търговия, ремонт и техническо
обслужване на автомобили и
мотоциклети, на лични вещи и стоки за
домакинството
Хотели и ресторанти
Транспорт, складиране и съобщения
Финансово посредничество
Операции с недв. имоти, наемод. дейност
и бизнес услуги
Държавно управление и отбрана;
задължително обществ. осигуряване
Образование
Здравеопазване и социални дейности
Други дейности, обслужващи
обществото и личността
Аграрен
Индустрия
Услуги
Аграрен - относителен дял
Индустрия - относителен дял
Услуги - относителен дял

469377 564407 627455 691036 727850

Относ.
дял
105% 100%

53523 58046 51254 60017 47766
280
551
390
650
909
217688 247034 286894 305020 316373

80%
140%
104%

6,6%
0,1%
43,5%

12699
26317

116%
126%

1,7%
3,6%

150312 199279 212342 244872 267800
5215
7275
6520
6616
6922
14261 19602 24282 29757 32433

109%
105%
109%

36,8%
1,0%
4,5%
0,0%

1999

7557
14268

2000

9216
14707

2001

10173
26065

2002

10978
20836

2003

2003/2002

5485

6488

5726

5771

6899

120%

0,9%

124
66

115
1468

151
2879

203
5446

182
8278

90%
152%

0,0%
0,0%
1,1%

598
53523
239793
176061
11,4%
51,1%
37,5%

626
58046
271508
234853
10,3%
48,1%
41,6%

779
51254
323522
252679
8,2%
51,6%
40,3%

870
60017
337484
293535
8,7%
48,8%
42,5%

1272
47766
356298
323786
6,6%
49,0%
44,5%

146%
80%
106%
110%

0,2%

Доминиращо значение в икономиката на областта има частният сектор, който през
2003 г. осигурява заетост на над 62% от наетите лица, в т.ч. 86% в индустрията, 48.2% в
услугите и 90.4% в аграрния сектор.
Индустриалният сектор е водещ в областната икономика. В неговата структура
доминиращо значение има преработващата промишленост. Въпреки нейното
преструктуриране, исторически формиралата се специализация запазва голяма част от
позициите си. В отрасъла са регистрирани 9.3 % от действащите фирми на територията на
региона. Те са предимно големи и средни фирми, а произвежданата в тях продукция
9

По данни на ТСБ Разград
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определя облика на областната икономика. През 2003 г. в отрасъла се формират 43.5 % от
приходите от продажби, 63 % от произведената продукция и се осигурява 36 % от заетостта в
областната икономика. В нея са съсредоточени основната част от производствените
мощности – над 38 %.
Най-динамично развиващият сектор са услугите. В структурата на услугите найголеми приходи от продажби (83%) се реализират от търговия, ремонт и техническо
обслужване. В този подотрасъл са регистрирани над половината (53.8 %) от действащите
икономическите субекти на територията на региона, предимно микро и малки предприятия
т.нар. "семейни фирми". Те са и най-гъвкавите по отношение на пазарната конюнктура, но
изпитват проблеми при кредитиране на дейностите. Отрасълът формира 36.8 % от приходите
от продажби, 8.5 % от произведената продукция и осигурява 24 % от заетостта в областната
икономика. Изградена е добра мрежа от обекти за търговия на едро и дребно, най-вече в
областния център Разград. По-големите борси за търговия на едро са на ЕТ "Мидия",
ЕТ "Клио комерс", ЕТ "Холидей" и ВК "Правда", ЕТ "В. Великов" - борса за плодове и
зеленчуци. Следващият по значение отрасъл е транспорт, складиране и съобщения.
Приходите от продажби в транспорта за периода 1999-2003 г. са се увеличили повече от два
пъти по текущи цени. Транспортната система е добре развита. Има многобройни фирми за
обществен и товарен транспорт и добре развита мрежа от таксита, особено в областния
център Разград. По-важните фирми са "Автобустранс", "Разград-Транс Авто", "Алкатур"
ООД, "Исперих-Автотранспорт" - Исперих, "Кубрат - Автотранспорт" - Кубрат.
Делът на аграрния сектор е 6.6 % от продажбите, 10.1 % от заетите и 16% от ДМА.
Основните икономически резултати от сектора се реализират в общините Разград (36.7 % от
приходите от продажби), Исперих (27.4 %) и Кубрат (12.8 %). Секторът има най-голям дял в
икономиката на общините Завет (над 38% от заетостта и над 40 % от приходите от
продажби) и Цар Калоян (33.8 % заетост и над 24 % приходи от продажби). Аграрният
сектор е добра суровинна база за развитието на преработващата промишленост, но за поефективното му функциониране е необходима по-висока техническа и технологична
въоръженост.
През последните 5 години се забелязва тенденция на непрекъснато намаляване дела
на приходите от продажби в аграрния сектор и увеличаването им в сектора на услугите и в
индустриалния сектор. Обяснението за тези структурни промени се свързва с динамичното
развитие в сектора на услугите, възстановяването, преструктурирането и адаптирането на
индустриалния сектор (в т.ч. на приватизацията и доминиращото значение на частния
сектор), и все още неблагоприятните условия за развитие на аграрния сектор (в т.ч.
раздробеност на собствеността и производството, липса на съвременна техника и използване
на нови модерни технологии).
1.3.3. Териториално разпределение на икономическата активност
Община Разград има доминиращо значение в областната икономика. На нейната
територия са разположени 61 % от фирмите и 69.3 % от производствените мощности в
областта, формират се 73 % от приходите от продажби и работят 62 % от заетите.
Преработващата промишленост е водеща по приходи от продажби на предприятията –
43.3 %, 38 % са от търговията и само 3% - от селското стопанство. Представени са всички
отрасли от преработващата промишленост, като структуроопределящи са: производство на
химични вещества, химични продукти и химични влакна, производство на хранителни
продукти, производство на текстил и облекла, производство на превозни средства. В нея са
съсредоточени 8 от 11-те големи предприятия, определящи облика на областната икономика.
На територията на общината функционира най-големият фармацевтичен завод на Балканския
полуостров “Балканфарма-Разград” АД. Другите по-големи предприятия са: "АмилумБългария" АД - преработка на царевица и субпродукти за хранителната промишленост;
"Дружба" АД - производство на бутала и сегменти за автомобилната промишленост;
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"Химик" АД - производство на неорганични соли, бои, лепила за бита и строителството;
"Рока Со“ ООД - производство на декоративни елементи от стъкло, покрития за тротоари и
алеи; "Микро 67" ЕАД - производство на детски играчки, ски-автомати, плажни чадъри;
"Персей Ойл" АД - производство на нискохолестериново слънчогледово олио и царевично
масло; "Месокомбинат Разград" АД - производство на колбаси; "Млин-97" АД производство на хляб и хлебни
изделия.
Отраслова структура по общини

Втора
по
значение
за
областната икономика е община
Исперих. На територията й са
Цар Калоян
разположени 13.7 % от предприятията
и
15.7 %
от
производствените
Самуил
мощности, формират се 12.5 % от
Община Разград
приходите от продажби и работят
16.4 % от заетите. Над 65% от
Лозница
приходите от продажби са от
Кубрат
преработващата промишленост, като
са представени почти подотрасли.
Исперих
Структуроопределящи
са:
Завет
производство на продукти от други
неметални минерални суровини (над
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
89 % от областта), производство на
машини и оборудване (около 60%),
производство на текстил и изделия от
текстил, производство на хранителни
продукти напитки и тютюневи
изделия. Основните предприятия са: "Хан Аспарух" АД за производство на фаянсови
плочки," Ахинора" АД за горно облекло, "Исперих БТ" АД за преработка на тютюневи
изделия, Хладилно-консервен комбинат - консервна фабрика, "Добруджа-Кит" АД за
производство на машини за текстилната промишленост, "МИК" АД за производството на
подемни кранове. Някои предприятия обаче прилагат остарели технологии, неконкурентни
цени и губят пазарни позиции.
Основните развиващи се отрасли на икономиката в община Кубрат са преработващата
промишленост и селското стопанство. Приходите от продажби, реализирани в
индустриалния сектор, са 36.4 %, а от аграрния – 14.6 %. На територията на общината има
ресурси за дървообработващата промишленост, на чиято база е изграден мебелният завод
“Лудогорие 91” АД. Други структуроопределящи отрасли са: електротехническа
промишленост: "Елпром-Елин" АД - произвежда електроинсталационни изделия;
машиностроителна промишленост: завод "Хан Кубрат" АД - произвежда машини за хлебната
промишленост, сладкарството, месомелачни машини, машини за растителна защита и др.;
"Динамика" АД - производство на карданни валове за селскостопански машини и
автомобили, корабни възли и детайли и др. Изградени са и няколко частни фирми,
специализирани в консервната, текстилната и др. промишленост.
В община Завет основните приходи от продажби (над 40 %) се формират в аграрния
сектор и 35.2 % - в индустриалния. Фирмите,, функциониращи в общината са предимно
микро, малки и средни. По-важните производствени фирми в общината са: "ЗАВЕТ" АД предприятие за производство на лекарствени препарати за ветеринарната медицина техниката и технологиите са сравнително нови; "РАЛОМЕКС" АД - производство на плугове
и култиватори. Изделията, които се произвеждат, са конкурентноспособни, конструирани за
специфичните особености на българското земеделие и в много случаи конкурират вносните
машини, но потенциалните им купувачи са с ограничени финансови възможности за
Селс ко,ловно, горско и рибно с топанс тво
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подновяване на селскостопанския си инвентар. Общинската фирма "КРИСТАЛ - 96" ЕООД е
най-голямото предприятие в България за производство на течно натриево стъкло.
Капацитетът му е 1500 тона на месец. Работи с намален капацитет и в момента е в критично
състояние. Малките производствени предприятия са в хранително-вкусовата (производство
на брашно, хлебни и млечни изделия), шивашката - 5 цеха и дървопреработваща
промишленост - 3 цеха. Новоразкритите малки фирми /ЕТ/ са предимно в сферата на
търговията и услугите.
В Община Лозница 70% от приходите от продажби се отчитат в “Търговия и ремонт”,
13.3 % в “Селско, ловно, горско и рибно стопанство” и само 10 % в преработващата
промишленост. Към настоящия момент много от промишлените предприятия не работят или
работят с намален капацитет. По-важните фирми на територията на общината са: "Арма" АД
за производство на сферични проходни кранове от неръждаема стомана, прецизни стоманени
отливки, изделия от тефлон; ТПК "Родина" - производство на радиатори от алуминиеви
профили, слънчеви колектори и алуминиева дограма; "Джъмп фрут" АД - консервна фабрика
с хладилник за дълбоко замразяване; Хладилна база за дълбоко замразяване на дивечово
месо и плодове. Освен горепосочените фирми, на територията на общината са разкрити и
работят малки частни фирми за производство на алуминиева дограма, дърводелски услуги,
мандри, хлебопекарни и шивашки цехове.
В община Самуил няма изградени промишлени предприятия с голям капацитет.
Основните приходи от продажби (около 70%) са от търговия и ремонт и 4.8% от селското
стопанство. Единственото по-значимо предприятие е "Тракция" АД за ремонт на
железопътни вагони. Останалите предприятия са в областта на хранително-вкусовата
промишленост - "ЕТ Ориент" в Самуил за производство на олио, ЕТ "Сали Чобан" в
с. Владимировци - мандра и мелница и няколко малки фирми. Добри възможности има за
развитие на шивашката промишленост, за която има достатъчно свободна работна ръка.
Община Цар Калоян се развива предимно като селскостопански район. Над 24% от
приходите от продажби са от аграрния сектор и около 21 % от индустриалния. Водещите
отрасли са: хранително-вкусова, обувна, шивашката промишленост и приборостроенето. В
общината има 6 мандри в град Цар Калоян и с. Езерче, цех за колбаси в с. Костанденец, цех
за макарони в Цар Калоян, 4 шивашки цеха в Цар Калоян, 2 обувни цеха в с. Езерче и
малкият завод за приборостроене - "Ивес" ЕООД.
Оценката на икономическото състояние на общините към края на 2003 г. дава
основание с известна условност да се направи следното класификационно групиране на
общините в областта:
Първа група – община Разград, която е с висока степен на индустриално развитие и с
най-изявен потенциал за привличане на чуждестранни инвестиции за развитие на
индустрията.
Втора група – общините Исперих и Кубрат, със средна степен на промишлено
развитие. Важни опорни центрове на областната икономика. Техният потенциал е по-силно
повлиян от икономическата криза през 90-те години и е значително по-висок от реализацията
им в момента.
Трета група – общините Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян характеризиращи се с
ниска и много ниска степен на индустриално развитие. Икономическото развитие на някои
от тях е обусловено предимно от селскостопанското производство.
1.3.4. Структура на стопанските единици в областта
В последните години не се наблюдават значителни промени в относителния дял на
различните по-големина предприятия от общия им брой. В резултат на настъпилите промени
в собствеността на предприятията - ликвидация или раздробяване, както и създаване на нови
фирми, общият брой на активните стопански субекти, които оперират в област Разград през
2003 г. е 3489.

21
Брой на фирмите от нефинансовия сектор по общини, % от областта
2002 г.
2003 г.
ОБЛАСТ РАЗГРАД
3237
100%
3489
100%
Община РАЗГРАД
2011 62,10%
2127
61%
Община ИСПЕРИХ
461 14,30%
478 13,70%
Община КУБРАТ
393 12,10%
434 12,40%
Община ЛОЗНИЦА
163
5%
175
5%
Община САМУИЛ
55
1,70%
63
1,80%
Община ЗАВЕТ
125
3,90%
122
3,50%
Община ЦАР КАЛОЯН
29
0,90%
90
2,60%
В сравнение с предходната година броят на фирмите през 2003 г. нараства във всички
общини, с изключение на Завет. Най-голям е относителният им дял в общините Разград
(61%), Исперих (13.7 %) и Кубрат (12.4 %), където са локализирани и всички големи фирми в
областта. Над половината от фирмите в областта (53.8 %) са в сферата на търговията, 9.3 % в преработващата промишленост, 5.4 % - в селското стопанство.
Структура на фирмите по големина
Видове предприятия
2000 г. 2001 г.
2002 г.
Общ брой
3440
2851
3237
Микро до 10 заети
92.5%
91%
91.5%
Малки от 11 до 50 заети
5.5%
6.6%
6.5%
Средни от 51 до 100 заети
1%
1.1%
1%
Междинна група от 101 до 250 заети
0.6%
0.9%
0.7%
Големи с над 250 заети
0.4%
0.4%
0.3%

2003 г.
3489
91.1%
7.1%
0.9%
0.6%
0.3%

Структурата на фирмите по големина не се различава съществено от тази за страната.
Характерно е доминирането на микро и малките фирми (98.2 %), като повечето от тях са в
сферата на търговията и услугите. В областта функционират 32 средни фирми с персонал
между 51 и 100 души, а броят на големите фирми, чиято заетост надхвърля 100 души е 0.9 %.
МСП ангажират 56.6% от заетите и формират 48.8% от нетните приходи в областта.
Микрофирмите (до 10 заети) са 91.1% от всичките стопански единици. Те са ориентирани
предимно към локалните пазари на общините и реализират 22.4% от нетните приходи от
продажби. Традиционни отрасли за микросектора като търговия, ремонт и занаяти са
пренаситени с фирми и съответно са подложени на силната конкуренция на пазара. Поголямо пазарно разнообразие имат фирмите от групата на малките (7.1% от общия брой) и
средните предприятия (0.9%). При тях е увеличен делът на клиентите от други общини и
области, но все още нисък на чуждестранните пазари.
Брой на наетите лица в предприятията от нефинансовия сектор по големина
2000
%
2001
%
2002
%
2003
%
Общ брой наети
18884 100% 18453 100% 18557 100% 19553 100%
Микро
3055 16,20%
2975 16,10%
3373 18,20%
3953 20,20%
Малки
4018 21,20%
3807 20,60%
4334 23,40%
4955 25,40%
Средни
2393 12,70%
2267 12,30%
2227
12%
2158
11%
Междинна група
3247 17,20%
3552 19,20%
3498 18,80%
3260 16,70%
Големи
6171 32,70%
5852 31,80%
5125 27,60%
5227 26,70%
Големите фирми (над 100 заети), въпреки малкия си брой, имат основен принос в
областната икономика. В тях се реализират над 50 % от нетните приходи от продажби,
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ангажират около 37% от заетите. Сред средните и големите фирми преобладават тези от
преработващата промишленост. За последните години междинните и големите стопански
единици отчитат нарастване на нетните приходи от продажби, а от 2002 г. общите им
приходи са по-високи от тези на МСП. Тези темпове на развитие по всички показатели
показват увеличаване на тяхното влияние върху облика на областната икономика.
Увеличаването на нетните приходи от продажби е предпоставка за устойчивото развитие на
предприятията в областта - разширяване на дейността им и подобряване на технологичния
процес.
Нетни приходи от продажби

Както ясно се вижда от
графиката, секторът на МСП губи
400000
372297
356269
355553
позиции през последните години.
335487
334767
350000
322885
291968
В същото време малките и
300000
252896
241522
250000
средните предприятия са по216481
200000
гъвкави и по-адаптивни към
150000
непрекъснато променящата се
100000
пазарна конюнктура и имат
50000
съществен принос в областната
0
1999
2000
2001
2002
2003
икономика. За по-доброто им
Микро, малки и средни
Междинни и големи
функциониране и развитие е
необходимо
провеждане
на
активна политика за тяхната подкрепа. Тъй като фирмите, които функционират в по-слабо
развитите общини, са предимно малки и средни, развитието на сектора на МСП би
допринесло съществено и за тяхното по-добро икономическо развитие.
1.3.5. Инвестиционна активност в икономиката на областта
Снижените инвестиционни разходи в страната през 90-те години се отразяват и върху
размера на инвестиционната активност в област Разград, а това от своя страна върху
скоростта на обновяване и преструктуриране на производството. За периода след 2000 г.
общите разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Разград
бележат увеличение и през 2003 г. са 65 313 хил.лв. 38.8% от тях са в преработващата
промишленост, а 19.2% са в отрасъл “търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”. Най-голяма част от
разходите за ДМА са за машини, оборудване и транспортни средства – 53.3%, за сгради,
строителни съоръжения и конструкции са 35.3%. 69% от придобитите ДМА са в община
Разград, а 15,7% в община Исперих
Разходи за придобиване на ДМА
65313

Положителната тенденция
на
увеличаване
на
разходите
за
ДМА
говори
за
43540
50000
по-добри възможности за развитие и
40000
30507
обновяване на производствена структура в
30000
областта. Но този ръст на направените
20000
инвестиции не е достатъчен за по10000
значителен икономически растеж. Разходите
0
за ДМА в областта са само 6.7% от общите в
2000
2001 г.
2002 г.
2003 г.
Североизточния район за планиране.
Разградска област е между тези райони от националната територия, за които са необходими
финансови ресурси в обем, който би осигурил икономически растеж с темпове, по-високи от
средните за страната. Те са важно условие за намаляване на безработицата и ограничаване на
70000
60000

47296
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механичния отлив на населението, за създаване на по-висок жизнен стандарт и по-качествена
околна среда.
Особено важни за развитието на икономиката са преките чуждестранни инвестиции.
Освен с директното си значение за развитието на икономиката преките чуждестранни
инвестиции са и индикатор за инвестиционната атрактивност на областта. Акумулираните
чуждестранни инвестиции в областта са 168 млн. долара (7.7 % от Севeроизточния район за
планиране – 2-ро място след област Варна), които са насочени предимно към преработващата
промишленост. Най-голям дял от инвестициите (97.3 %) са вложени в подотрасъл
“Производство на храни, напитки и тютюневи изделия” в община Разград. По-малки дялове
от инвестициите са в “Производство на изделия от неметални минерални суровини” в
община Исперих, и в “Други промишлени производства” в община Завет. С най-голям
инвестиционен дял участват фирми от Белгия.
1.3.6. Структури в подкрепа на бизнеса, информационно общество, иновации
Бизнес и пазарната и инфраструктура на област Разград не е добре развита и не
отговаря на съвременните нужди и потенциала на бизнеса в областта. Като основна слабост
може да се счита липсата на нови модерно оборудвани пространства, концентриращи в себе
си водещите фирми и производства. Добър ресурс в тази насока е наличието на достатъчен
брой производствени зони, които обаче са в недобро техническо състояние. Все още
недостатъчно развит е секторът на бизнес услугите.
В областта функционират следните структури в подкрепа на бизнеса: Агенция за
регионално развитие, Индустриално-стопанска асоциация, Младежка агенция за регионално
развитие, Регионална търговско-промишлена и земеделска камара”, Сдружение “Устойчиво
развитие”, Център за икономическо развитие, Център на НПО – всички са съсредоточени в
областния център - гр. Разград.
Градските пазари на дребно и магазинната мрежа в областта са друг необходим
елемент за реализиране на потребителски стоки за крайния консуматор и следва да се
модернизират в посока усъвършенстване на материална база, еко-лаборатория,
информационни и други услуги, съгласно критериите на европейската практика. Няма данни
за изградени големи тържища за селскостопанска продукция.
Равнището на предлаганите бизнес услуги в областта също е незадоволително,
независимо че се наблюдава ръст през последните години. Делът на наетите лица в бизнес
услугите в областта за 2003 г. са около 4 %, което е 1.7 пъти повече от 1999 г. Този сектор на
областната икономика има голям ресурс за развитие в бъдеще предвид богатия потенциал на
областта и бъдещото членство на България в ЕС. Свидетелство за това са увеличените с над 6
пъти инвестиции в сектора през последните години.
Развитие на информационните и комуникационните технологии
Използването на съвременни информационни и комуникационни технологии, поспециално Интернет, е на ниско ниво. Областта значително изостава по технологичен
потенциал и по подготвеност за използване на ИКТ. Относителният дял на активно
потребление на Интернет в област Разград е само 0,44% от този за страната10. 43% от
ползващите Интернет правят това от домашни компютри, 30% от училище или работно
място, 21% от интернет-кафе, 6% сочат “от друго място”. Според анкетата, по дял на
ползващи Интернет от домашен компютър, областта е на предпоследно място в страната. По
притежаване на мобилен телефон - също. Преодоляването на изостаналостта в това
отношение е от решаващо значение за развитието на областната икономика.
Голяма част от предприятията нямат собствени Интернет страници, малко на брой са
фирмите, които предоставят или използват е-търговия. Някои общини от областта все още
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нямат Интернет сайтове (Завет и Цар Калоян), а други не поддържат актуална информация,
която би могла да привлече интереса на потенциални инвеститори.
Иновации и модернизация на икономиката
Почти липсват показатели, които да послужат за измерване на равнището на
регионалната конкурентоспособност и оценка на количествените и качествените
характеристики на модернизация на регионално равнище. От извършвалите иновационна
дейност съвсем малък е делът на фирмите, внедрявали нови или значително
усъвършенcтвaни производствени процеси, за сметка на тези, реализирали на пазара нови
или усъвършенствани продукти (стоки и услуги). Може да се твърди, че иновациите са все
още приоритет предимно на големите предприятия. Като най-вероятна причина би могло да
се изведе необходимостта от сериозни капитали, за да бъде създадена и още повече внедрена
една нова технология, което в повечето случаи е по силите предимно на големите фирми,
разполагащи с достатъчно финансови и човешки ресурси. Няма данни за броя на тези, които
са се насочили към придобиване на интелектуална собственост – закупуване на готови
продукти на НИРД, патенти, лицензи, ноу-хау, техническа документация, търговски марки,
авторски права, образци, модели и др. Като цяло са характерни: крайно недостатъчна
иновационна активност на фирмите, ниска иновативна култура на предприемачите, липса на
връзки между предприятията и изследователската общност, липса на подкрепа от страна на
властите.
1.3.7. Изводи за икономическото развитие












Ръст на основните икономически показатели, но в недостатъчна степен за създаване
на стабилна и устойчива икономика.
Индустрията е водещ сектор в икономиката на областта.
Концентрация на основните икономически дейности най-вече в областния център и в
центровете на общини.
Силна поляризация между икономическото развитие на община Разград и останалите
общини в областта.
Формиране на основните икономически показатели (нетни приходи от продажби,
заетост, инвестиции) предимно от големите фирми, които определят и облика на
областната икономика.
Липса на сериозни инвестиции, които да доведат до обновяване на производствените
мощности, което ще осигури реален растеж в производството, повишаване
производителността на труда и производство на конкурентоспособна продукция.
Бавно е навлизането на иновационни и високопродуктивни технологии, особено в
малките предприятия.
Слабо развитие на съвременните информационни технологии и необходимост от
бързо модернизиране на комуникационните технологии.
Изградената бизнес инфраструктура е предпоставка за развитието на
предприемачеството в общината, но тя се нуждае от укрепване и разширяване обхвата
и качеството на предоставяните бизнес услуги.
Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и
инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на
съвременните производства.
Все още липсват нови елементи в структурата на икономическия комплекс, способни
да дадат силен тласък на производството като подобрят технологичната и бизнес
среда, полагайки основа за развитие на технологични структури и връзката им с нови
производства - бизнес или технологични паркове, инкубатори и др.
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1.3.8. Развитие на индустриалния сектор
Индустриалният сектор е водещ в икономиката на област Разград. Въпреки че на него
се падат едва 12 % от фирмите, в него работят над 45 % от заетите и разполага с над 46% от
производствените мощности. В него се формират над 71 % от произведената продукция,
49 % от приходите от дейност и от нетните приходи от продажби. Индустриалният сектор
обхваща добивна промишленост, преработваща промишленост, строителство и снабдяване с
електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода.
В резултат на протичащите процеси на приватизация, общите резултати в областната
индустрия се формират главно в частния сектор.
В структурата на индустриалния сектор, доминиращо значение има преработващата
промишленост. На нея се падат 77 % от фирмите, 79 % от заетите и 82 % от дълготрайните
материални активи, както и около 89 % от приходите от дейност и от нетните приходи от
продажби. За нейното функциониране има добра суровинна база на територията на областта.
С оглед на бъдещото ни членство в ЕС е необходимо произвежданата продукция да бъде
сертифицирана и приведена в съответствие с неговите изисквания, което ще доведе до
повишаване на нейната конкурентноспособност и по-добрата й реализация.
По-важните подотрасли на преработващата промишленост са: производство на
химични вещества, химични продукти и влакна; производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство
на облекла; производство на машини и оборудване; производство на продукти от други
неметални минерални суровини. Останалите видове производства са с малък или много
малък относителен дял. Основните производствени мощности са съсредоточени в общините
Разград, Исперих и Кубрат.
Промишлеността за производство на химични продукти е специализирана в областта
на фармацевтиката. Тя е традиционен отрасъл за региона и създава около 18 % от заетостта.
Основен представител е "Балканфарма - Разград" АД - произвежда фармацевтични продукти
като 50% от тях са за износ. Продукцията се изнася за почти целия свят. С цел повишаване
качеството и конкурентността на произвежданата продукция се предвижда разширяване на
дейностите и обновление на технологичното оборудване. Към него има създаден
Научноизследователски институт за антибиотици, който е лидер в изследването на нови
антибиотици и биологично активни вещества. Колежът по биотехнологии е също
изследователско звено, ориентирано към разработки на биотехнологичната промишленост и
за производство на храни, напитки и тютюневи изделия. Друго предприятие в този отрасъл е
"Завет" АД - гр. Завет, което произвежда лекарствени препарати и консумативи за
ветеринарната медицина. Предстои разширяване на производството и внедряване на ново
оборудване с цел износ. Отрасълът има възможности за развитие най-вече заради наличието
на специалисти в бранша.
На територията на областта има добра суровинна база за развитие на втория по
значение отрасъл – производство на храни, напитки и тютюневи изделия. Той осигурява
27 % от заетостта. Хранително-вкусовата промишленост има водещо място в общините
Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, Исперих и Кубрат. Там функционират предимно
МСП. Големите предприятия се намират в Разград. По-големи предприятия - представители
на този отрасъл, са: “Амилум-България” ЕАД, гр. Разград – произвежда царевично нишесте и
сиропи за хранително-вкусовата промишленост. Предприятието е едно от най-големите на
Балканския полуостров. Около 30 % от продукцията се изнася в ЕС, Централна и Източна
Европа, Русия и Близкия изток. Практиката е наложила вертикалната му интеграция с
производителите на царевица в Добруджа (осигуряващи суровина за производството) и
производителите на газирани напитки (основни клиенти на “Амилум”). “Млин - 97“ АД,
гр. Разград - водещ в региона производител на традиционни и специални видове хляб,
хлебни и сладкарски изделия и солети. Производител е и на висококачествени брашна. “Рока
–Со“ ООД, гр. Разград с основен предмет на дейност зърнопреработка и хлебопроизводство.
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Около 37 % от зърнопреработката се изнася за ЕС и Близкия изток. “Месокомбинат-Разград“
АД, гр. Разград - предстои разширение и технологично обновление на производството.
Предприятието покрива изискванията на стандартите за качество на ЕС и около 23 % от
продукцията се изнася в страни от ЕС. “Хладилно-консервен комбинат “АД гр. Исперих - е
за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. Предприятието покрива изискванията
на стандартите за качество на ЕС и около 60 % от продукцията е за износ в ЕС, Централна и
Източна Европа и др. страни.
Производството на изделия от неметални минерални суровини осигурява около 10 %
от заетостта и е един от традиционните за региона. Предпоставка за неговото развитие са
залежите на каолин и кварцов пясък край Исперих, Разград, Сеново и Ветово (сега в област
Русе). Производството е съсредоточено в общините Разград, Завет и Исперих. В момента
най-важното предприятие е "Хан Аспарух" АД, Исперих - завод за производство на фаянсови
плочки, едно от структуроопределящите предприятия за местната икономика и едно от найголемите в бранша в България. Около 50 % от продукцията му се изнася в страни от ЕС,
Централна и Източна Европа. Предвижда се ръст на производството през следващата година.
Друго важно предприятие доскоро беше "Диамант" АД - голям завод за плоско стъкло и
порцелан, но, поради остарялата си технология и огромни задължения към доставчиците,
този завод е пред прага на фалита. "Кристал-96" ЕООД, гр. Завет – произвежда течно
натриево стъкло.
Отрасълът за производство на машини и оборудване в момента не е от важно
значение, заради загубените пазари и използването на остарели и енергоемки технологии.
Много от предприятията не успяват да се пренастроят към изискванията на пазарната
икономика, постоянно търпят загуби и се борят единствено за оцеляване на пазара.
Основните предприятия, които са преодолели тези проблеми, са: "Дружба" АД, Разград - за
производство на бутала, бутални пръстени и сегменти. Почти 70 % от продукцията е за
износ. Предстои технологично обновление и разширение на производството. "Арма" АД,
гр. Лозница - за алуминиева арматура и отливки. Почти 50 % от продукцията се изнася за ЕС,
Централна и Източна Европа. “Раломекс" АД, гр. Завет -за производство на селскостопански
инвентар предимно за вътрешния пазар. Предстои разширение и технологично обновление.
Отрасълът производството на текстил и изделия от текстил, производство на
облекла не е традиционен за областта, въпреки това обаче съществуват многобройни малки
фабрики и цехове, особено в селата и малките градове, където се използва свободната женска
работна ръка. Отрасълът осигурява 12.3 % от заетостта. Почти всички фирми работят на
"ишлеме". По-голяма фирма, оперираща в бранша, е “Ахинора “ АД, гр. Исперих, е с основен
предмет на дейност шивашка конфекция. Предвижда се ръст в производството в следващите
5 години. Цялата продукция се изнася за ЕС.
Производство на изделия от дърво е представено от “Лудогорие-91” АД, гр. Кубрат.
Произвежда столове и маси от масивна дървесина и е основно предприятие от този бранш в
региона. Предвижда се разширяване на производството и обновление на оборудването.
Продукцията отговаря на изискванията и стандартите за качество на ЕС и около 99 % от нея
се изнася за шведската фирма IKEA, която е собственик. Останалите предприятия в този
бранш са по-малки предприятия (цехове и работилници).
Следващият по значение отрасъл в структурата на индустриалния сектор е
строителството. На него се падат 19.5 % от фирмите, 14.3 % от заетите и 5 % от
дълготрайните материални активи, както и 7.5 % от приходите от дейност и от нетните
приходи от продажби. Развитието на този отрасъл и използването на съвременна техника и
технологии в него, би допринесло за изграждането на нови модерни промишлени
предприятия. По-големите фирми, опериращи в отрасъла, са: “Строймонтаж “АД, гр. Разград
за ниско и високо строителство и асфалтиране - бележи ръст в извършването на основните
дейности; “Абритус” ЕООД, гр. Разград, за строителство и строително-ремонтни дейности;
“Лудогорие“ ООД, гр. Разград; “Енергомонтаж РР” АД, гр. Разград - изгражда, обновява,
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модернизира и ремонтира индустриални и граждански обекти. Бележи ръст в извършването
на основните дейности . Дейностите покриват изискванията и стандартите за качество на ЕС.
Останалите отрасли в индустриалния сектор – “производство и разпределение на ел.енергия,
газ и вода” и “добивна промишленост” имат почти незначителен дял в приходите от
продажби (общо около 4 %) и от заетостта (7 %) в сектора, но имат съществено значение за
суровинната му обезпеченост.
Основни изводи за състоянието и развитието на индустриалния сектор:
 Доминиращо значение на преработващата промишленост.
 Запазване и развитие на традиционните производства, определящи облика на
областната икономика.
 Структурата на преработващата промишленост е разнообразна, което е добра
предпоставка за устойчивост и икономически растеж.
 Суровинна обезпеченост за основните производства.
 Добре развитата мрежа от големи предприятия, стабилизиращи пазарните си
позиции, е възможност за създаване на “изтеглящи връзки”. Формирани са
клъстери, които имат положително въздействие върху областната икономика.
 Бавно навлизане на иновационни и високопродуктивни технологии в повечето
производства.
 Липсват нови високотехнологични производства, които да повишат общата
конкурентноспособност на областната икономика и да създадат условия за траен
растеж.
Мнението на бизнеса
За целите на анализа беше направена анкета за проучване мнението на бизнеса в
област Разград, като голямата част от анкетираните фирми са с ДМА на стойност над
500 хил.лв., а около 30% са с персонал над 250 души. По-голяма част от фирмите работят в
сферата на промишлеността и строителството. 16% от анкетираните посочват, че не са
реализирали печалба през 2004 г.
Относно намеренията за увеличаване на персонала, 37% от запитаните не
възнамеряват да наемат работници, 32% до 1 година планират да наемат до 10 човека, между
10 и 20 души ще наемат 19%, а над 20 човека – 12% от запитаните.
21% от интервюираните фирми заявяват, че не се очаква в скоро време да увеличат
заплатите на служителите си. Не е така при 50% от запитаните, които планират да увеличат
възнагражденията в период до 1 година, и останалите 29%, които се надяват да го сторят в
близките 2-3 години. Тези данни са свързани с оптимистичните виждания на ръководителите
на МСП за собственото им развитие. Преобладаващото мнозинство прогнозира ръст в
развитието на своя бизнес през следващата година и през следващите 5 години – 91%.
В близката година в ново оборудване ще инвестират 80% от анкетираните. Почти
толкова планират да инвестират в обучение на своя персонал. Най-голямо желание за тези
инвестиции проявяват фирмите в сферата на промишлеността.
Потребност от инвестиции са потвърдили всички фирми. 50% са посочили, че тези
инвестиции са им нужни за технологично обновление, а 20% - за разширяване на дейността.
За да осигурят по-бързо необходимите средства, 60% от предприемачите възнамеряват да
кандидатстват за банкови кредити през следващата година.
Повече от половината от анкетираните фирми (60%) имат информация за
предприсъединителните и структурните фондове на ЕС. Тази осведоменост обаче няма
реален ефект върху дейността на фирмите, тъй като нито една от тях не е кандидатствала с
проект по различните европейски програми.
80% от анкетираните заявяват, че покриват изискванията и стандартите за качество на
ЕС, а 70% от фирмите реализират износ (най-често в ЕС, Централна и Източна Европа, също
Русия и Близкия Изток).
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Анкетираните открояват два основни проблема пред развитието на техния бизнес:
нелоялна конкуренция – 55% и ограничен пазар – 55%. Често посочвани са: недостиг на
финансови средства – 43%, държавна бюрокрация – 40%, недостиг на квалифицирана
работна ръка – 30%, високи данъци –15%11.
Ниската покупателна способност на населението и държавната бюрокрация са
посочени като най-важните проблеми в областта, които пречат на бизнеса. Малка част от
интервюираните посочват корупцията като важен проблем за местното самоуправление,
който възпрепятства дейността им.
Очакваното съдействие от местните власти е във връзка главно с подобряването на
транспортната инфраструктура и по-ефективно административно обслужване. 85% смятат,
че в област Разград не трябва да се изгражда нов бизнес център, а тези, които подкрепят
подобна идея, са на мнение, че той трябва да се намира в централната градска част на
областния център.
Сред приоритетните отрасли за развитие и инвестиции в областта, според местния
бизнес, на първо място е селското стопанство - 85% от анкетираните го посочват като
приоритетен отрасъл, в който областта има реален шанс да привлече инвестиции. На второ
място е преработващата промишленост - (50%) (най-вече хранително-вкусовата).
1.3.9. Развитие на селското стопанство
Разградска област е типичен земеделски район в България с дългогодишни
положителни традиции в областта на растениевъдството и животновъдството. Предпоставка
за това е благоприятното съчетание на природно-климатичните условия, производственият
опит на населението и наличието на крупни арендатори. Брутната добавена стойност на
област Разград, създадена в аграрния сектор през 2002 г. по текущи цени, е 34.2 %, докато
делът на национално ниво е 12.1 %, а на Североизточния район е 19.2 %, като с по-висока
брутната добавена стойност е само област Силистра - 41.0 %.
Растениевъдство
Земеделските земи в областта през 2004 г. заемат 1 595 067 декара и представляват
66 % от общата площ. От тях с най-голяма площ са нивите (87.0 %), ливадите и пасищата
(9.3 %) и трайните насаждения (3.2 %). Обработваемата земя е 1 439 204 дка и заема 90.2 %
от земеделската земя. Тя се обработва от крупни арендатори (68 %), земеделски кооперации
(24 %) и дребни частни земеделски стопани (8 %). В последните три години се забелязва
тенденция на увеличаване на площта на обработвана земя от арендатори и увеличаване на
техния брой. Резултат от тази тенденция са по-високата култура на земеделие и високи
добиви с много добро качество. Произведената продукция е с високо качество поради
благоприятните почвено-климатични условия и наличието на квалифицирани кадри. Има
значително търсене на пшеница, както от местни производители на брашно, така и от
търговски фирми от други райони на страната, извършващи експорт на селскостопанска
продукция.
Областта е традиционен производител на зърнени и зърненофуражни култури, които
заемат 70-80 % от площите. На 40-45 % от площите се отглеждат есенници: пшеница,
ечемик и зимна маслодайна рапица. Голям е делът и на маслодайния слънчоглед, царевицата
и тютюна. Застъпени са и фуражни култури, тъй като в областта е силно развито и
животновъдството. Това съотношение трябва да бъде запазено, тъй като целта е интензивно
зърнопроизводство. В областта съществуващите 14 мелници, 5 фуражни цеха и 2 зърнобази
са достатъчни за преработка и съхранение на произведената продукция.
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Сборът проценти надхвърля 100%, защото запитаните са дали повече от един отговор.
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Площи и средни добиви от основни култури в област Разград 2003-2004 г.
Култури
Площи в дка
Средни добиви – кг/дка
2003
2004
2003
2004
Пшеница
490924
496488
195
464
Зимен ечемик
152954
134235
112
427
Царевица за зърно
222748
201368
218
670
Слънчоглед
299485
251274
120
199
Източник: ОД “Земеделие и гори”, Разград
Преобладаващ дял в земеделието имат зърнените и зърненофуражните култури. За
тях трябва да се търсят форми за увеличаване добива от единица площ чрез въвеждане на
научен подход. В структурата на площите и добивите се открояват четири култури пшеница, зимен ечемик, царевица за зърно и слънчоглед.
От горната таблица е видно, че при пшеницата средният добив за 2004 стопанска
година е 464 кг/дка, при 195 кг/дка за предходната година, а при ечемика – 427 кг/дка, като за
преходната година е 112 кг/дка. Забелязва се значително повишение на добива и при другите
култури, което се дължи на благоприятните климатични условия, добрата агротехника и
навременната сеитба. Окрупнените масиви и новата високопроизводителна селскостопанска
техника, закупена чрез САПАД, спомагат също за увеличаване на добивите. В момента 30 %
от селскостопанските машини са подновени. През периода 2005 – 2015 г. се предвижда 100
% обновяване на селскостопанските машини.
Високият процент на селско население в областта и природните дадености са
предпоставка за развитие на овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството. В
миналото овощарството и лозарството бяха добре развити. През 90-те години западането на
преработвателната промишленост, липсата на реални пазари и интерес у собствениците
доведоха да ликвидиране на част и занемаряване на и без това остарелите трайни
насаждения. След 2000 г. има повишен интерес от страна на собствениците на земи към
създаване на нови трайни насаждения. Положително е, че не само крупни арендатори, но и
по-дребни собственици създават нови трайни насаждения.
Трайните насаждения заемат площ от 50 560 дка, от тях млади и плододаващи са
18850 дка, или 37.3 %. Младите и плододаващите овощни насаждения заемат площ от 9855
дка, от тях най-много са застъпени в землищата на община Исперих (31.2 %), Лозница
(22.5 %), Разград (18.0 %) и Кубрат (15.0 %). От овощните видове преобладават сливите
(36 %), кайсиите (10.8 %), ябълки (3.7 %) и други овощни видове (вишни, череши, малини)
(49.5 %). В община Лозница се намира най-голямата хладилна база в областта – “Джъмп
Фрут” АД, която има засадени 350 дка малини и 160 дка вишни върху поливни площи.
Доброто качество на замразените плодове е предпочитано както в страната, така и в страните
от ЕС. Младите и плододаващите лозови насаждения заемат площ от 8965 дка, преобладават
винените сортове (86 %). Лозовите насаждения са основно в общините Разград (45.5 %), Цар
Калоян (18.7) и Лозница (17.4 %). Разширяване на площите с трайни насаждения трябва да е
приоритетно. Лозови насаждения (най вече винени) има в община Разград, Цар Калоян,
Лозница, Кубрат и Завет. Овощни насаждения от сливи, вишни, череши, кайсии и
ягодоплодни има в общините Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и Цар
Калоян.
Зеленчукопроизводството е представено от производството на дини 6 715 дка,
пъпеши 3 175 дка, фасул 3 868 дка, картофи 1 298, домати 760 и т.н. В областта има
изградени 3 цеха за преработка и консервиране в общините Исперих, Кубрат и Лозница.
Липсата на поливни площи е сериозна бариера за развитието на зеленчукопроизводството.
Добра база има само в община Лозница.
Тютюнопроизводството също е представено в областта. Размерът на засетите площи
е 7 665 дка, при среден добив 169 кг/дка. Застъпени са в най-много в общините Исперих,
Кубрат и Разград. Отглеждат се сортовете “Ориенталски” 93.0 % и “Бърлей” 7.0 %. Ниските
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изкупни цени, ограничените квоти и свитите пазари правят зависимостта на това
производство твърде рисково в средносрочен план. Внедряването на алтернативни култури,
производства и дейности е стратегически важно за общините където е застъпено.
Наличието на съхранена природна среда и екологично чистият район са предпоставка
за развитие на екологично чисто земеделие.
Хидромелиорации
Изградените поливни площи са 115 793 дка, разположени в землищата на общините
Кубрат и Лозница. От тях ефективно използвани поливни площи са 4 340 дка, или 3.8 % от
поливните и 0.3 от обработваемите поливни площи. Разположени са в община Лозница.
Предвижда се възстановяване на негодни за напояване площи в размер на 13 790 дка в
община Лозница, това са поливни площи от помпени станции с ниска енергоемкост. На
територията на община Лозница се предвижда създаване на сдружение на водоползвателите.
В момента тече процедура по създаване на сдружение за напояване в община Самуил. Такова
сдружение ще бъде създадено и в община Кубрат.
Поливното земеделие е една от решаващите предпоставки за изграждане на ефективен
и конкурентноспособен пазарен сектор. Затова е необходимо да се извърши ремонт и
възстановяване на поливните площи и обслужващите ги съоръжения, да се използва целият
потенциал за добре устроени поливни площи.
Преструктурирането на собствеността върху водните обекти и хидромелиоративните
инфраструктури постепенно трябва да доведе до собственост на съответните земеделски
производители (собственици или ползватели на земеделски земи). Това преструктуриране
може да се осъществи чрез възникване на новия субект в поливното земеделие – сдружения
за напояване (по Закона за сдруженията за напояване и приетите към него наредби). От
момента на възникването си, сдружението придобива право на ползване (респективно на
собственост) на хидромелиоративната инфраструктура, която попада в територията му или
на обособена част от нея.
Животновъдство
В момента животновъдството е съсредоточено предимно в частния сектор. Но има и
изградени модерни животновъдни ферми. Състоянието на животновъдството в областта е
видно от приложената таблица.
Животновъдство в област Разград 2003-2004 г.
(видове животни)
Видове животни
2003
2004
Индекс
2004/2003
Говеда общо
20328
21136
103.9
в.т.ч. крави
14431
14070
97.5
Овце общо
54025
57005
105.5
Овце майки
42232
42986
101.7
Кози общо
26463
22393
84.6
Кози майки
21912
18176
82.9
Свине общо
30604
27593
90.2
Свине майки
4130
4299
104.1
Кокошки
198680
249765
125.7
Бройлери
577254
714672
123.8
Зайци
10058
9831
97.7
Пчелни семейства
21339
23003
107.8
Източник: ОД “Земеделие и гори” Разград
Основен отрасъл от животновъдството е говедовъдството. То е почти изцяло
съсредоточено в частния сектор, където е преобладаващ броят на дребните и средните ферми
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с 1-3 и 5-10 и в много малък брой стопанства над 10 броя крави. Дребното стопанство не е
рентабилно и не позволява да се извършват всички изисквания по европейските стандарти контрол и хигиена на млекодобива, и ветеринарно-медицински мероприятия. За целта е
желателно окрупняване на фермите и изграждане на съоръжения за развитието на отрасъла.
Броят на говедата през 2004 г. е 21 136 и нараства с 3.9 % спрямо предходната година.
Но има спад в броят на кравите с 2.5 %. Средната продуктивност на кравите е 3475 литра.
Отчетената продукция от краве мляко е 57 613 литра. В млекопреработвателните
предприятия на областта се преработват 12 229 литра, или 21.2 % от млякото преработва в
мандрите на територията на областта. Останалата част от продукцията се преработва в
предприятия извън област Разград. Това показва, че наличните млекопреработвателни
предприятия са с малък капацитет и недостатъчни за обслужване на производителите от
региона. От наличните предприятия само 2 произвеждат кисело мляко и пакетират прясно
мляко. Останалите произвеждат само сирене, поради липса на оборудване за технологични
линии за млека и кашкава.
В овцевъдството се наблюдава известно увеличение на животните. Много
земеделски стопани са се ориентирали към отглеждането на овце, но липсата на пазар и
стабилни цени на овчето мляко и вълната водят до намаление на отглежданите овце. В
козевъдството се наблюдава най-голямото намаление на отглежданите животни. Овцете и
козите нямат пазарна ориентация, а по-скоро допълват фонда на натуралните стопанства.
Продаденото мляко за промишлена обработка е 6249 хил. литра.
Свиневъдството е представено от 27 593 свине, в т.ч. 4299 свине майки. От тях 74 %
са в професионални стопанства. Половината от свинете се отглеждат в свинекомплекс
“Агротайм “ – гр.Исперих, породите са качествени английски, датски и българки. Във връзка
с изискванията на ЕС, в свинекомплекса се прави реконструкция на стойност 3 000 хил.лв. В
сектора трябва да се подобри и разшири селекционната дейност и да се подобри
организацията на производството и разширят интеграционните процеси, т.е. големите
свинекомлекси да се интегрират с месопреработката.
В сектор птицевъдство областта разполага с материално-техническа база и
производствени мощности в професионални стопанства, които не се използват пълноценно.
През 2004 г. птиците са 1 001 296 бр., от които стокови носачки 249 765 и бройлери 714 672.
Стоковите носачки в професионалните стопанства заемат 58 % от общия дял, което показва
концентрацията на производството на яйца. Основната причина за непълното използване на
капацитета на птицевъдните стопанства е динамиката на цените на фуражните смески за
птици, което е основен фактор за формиране цената на яйцата и конкурентноста им на
пазара. Производството на птиче месо е концентрирано основно в “Пилко” АД, което се
осъществява в затворен цикъл - производство на еднодневни пилета, отглеждане, клане,
дистрибуция и създаване на собствена фуражна база. Има и няколко по-малки фирми, които
отглеждат бройлери.
Зайцевъдството е по-слабо развито в областта. Ниските изкупни цени и
отдалечеността на Разград от действуващите кланици за зайци са причина животните да се
отглеждат за домашна консумация. При наличие на пазар производството на зайци може да
се удвои.
На територията на областта през 2004 г. броят на пчелните семейства 23 003, а
произведеното количество мед е 384 тона. Интересът към този сектор се засилва поради
експортната му насоченост и сериозните валутни постъпления, осигуряването на
допълнителни доходи на производителите и относително бързата възвръщаемост на
вложените средства. В област Разград няма предприятие за производство и търговия с
пчелен мед и пчелни продукти, както и предприятие за преработка на восък и производство
на восъчни основи, което затруднява контрола върху качеството на меда.
Независимо от наличието на професионални животновъдни ферми все още
животновъдството е далеч от оптималния си капацитет. Голяма част от продукцията се
затваря в кръговете на натуралната микроикономика.
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На този фонд, основният извод е, че конкурентноспособността на аграрния сектор е
ниска. Без целеви субсидии, фермерите не могат да постигнат себестойност, кореспондираща
на изкупните цени на преработвателите. Последните носят риска на пазарната реализация и
конкуренция. Те са ориентирът и корективът за производителите на суровини.
Нереализирани резерви за повишаване на ефективността на сектора са научно обслужване,
сортовият и породният състав, агро-технологиите и агро-мениджмънтът.
Научно обслужване в аграрния сектор
Научното обслужване на аграрния сектор в национален мащаб е на твърде ниско
ниво. Системата от научноизследователски институти е преструктурирана и силно
редуцирана. Научно-практическите изследвания са крайно ограничени. Още по-ограничено е
тяхното прилагане в практиката. Мрежата от агро-бизнес центрове се опитва донякъде да
компенсира, но тя няма съществена роля, защото често е просто посредник на широко
достъпна специализирана информация и не се ангажира с риска от прилагането на “добри
практики”. Коментираният дефицит не касае специалистите, обслужващи “рутинните”
дейности в сектора, а изследователската и иновативна дейност е присъща и посилна само за
специализирани научни звена и лаборатории. Единственото звено с подобен капацитет е
филиалът в община Лозница на Института по животновъдство в Костинброд.
Що се отнася до инкубаторите за аграрни специалисти, областта разполага с:
Агробизнесцентър – Разград,
Професионална гимназия по селско стопанство и хранителновкусови технологии – гр. Разград,
Професионална гимназия по земеделие – гр. Завет,
Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие –
гр. Лозница,
Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Исперих.
Секторът разполага и с мрежа от продуктивни организации, защитаващи интересите
на производителите: Областен пчеларски съюз – Разград, Сдружение на зайцевъдите.
Изхождайки от сравнително ниската технологична съоръженост, сериозното
изоставане от критериите за ефективност (налагани от преработвателите и пазарите), както и
комплексните изисквания за качество на ЕС, укрепването на организациите на
производителите се превръща в един от решаващите фактори за конкурентноспособността
им в новите условия.
Проекти по САПАРД
Предприсъединителната програма САПАРД е основен инструмент за подпомагане на
земеделските производители и предприемачеството в селското стопанство. Земеделските
производители в областта за периода 2001 – 2004 г. са реализирали 61 проекта с общ размер
на инвестициите 16 849 хил.лв., като субсидията е 9 598 хил.лв., или 57 %. По усвоени
средства областта не е така активна, както другите области в Североизточния район. (В
съседната област Търговище са усвоени 2.6 пъти повече средства).
Реализирани проекти по САПАРД в област Разград 2001 – 2004 г.
Брой
Инвестиции
Субсидии
проекти
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Общо
61
16 849
9 598
Мярка 1
51
11 407
6 932
Мярка 2
8
5 325
2 616
Мярка 3
2
117
50
Източник: ДФ “Земеделие” гр. Разград
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Най-много са реализираните проекти по Мярка 1 – Инвестиции в земеделските
стопанства, са реализирани 51 проекта, като инвестициите са 11 407 хил.лв., или 67.7 % от
средствата по САПАРД. По-голямата част от усвоените инвестиции са по закупуване на
специализирана селскостопанска техника и създаване на трайни насаждения. По Мярка 2 –
Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански продукти, са реализирани 8
проекта на стойност 5 325 хил.лв., 31.6 % от средствата по САПАРД. По Марка 3 – Развитие
и разнообразяване на икономически дейности, предоставяне на възможности за
многостранни дейности и алтернативни доходи са реализирани 2 проекта на стойност 117
хил.лв., само 0.7 % от средствата по САПАРД.
Пазар на земя
Транзакции
Пазарът на земеделски земи в Разградска област остава неатрактивен. Търсенето е
ограничено само за някои общини, а предлагането символично. За 2004 г. са сключени 1769
сделки за 23 722 дка. Спрямо 2003 г. Земята - обект на покупко-продажба, е по-малко с
4.5 %. За 2004 г. е отчетен ръст в цените с близо 10 % спрямо 2003 г. Средната пазарна цена
за 2004 г. е 92 лв./дка, което се дължи на повишение на минималните ценови равнища.
Цените са в диапазон от 60 до 130 лв./дка. Земята се купува с цел земеделско производство,
създаване на овощни градини, замени. В повечето случаи купувачи са арендаторите.
Собствениците на земя очакват цената на земята да се повиши и затова излизат на пазара
само при извънредни обстоятелства. Прогнозата за значително повишаване на цената на
земята се свързва с прогнозата за увеличаване на пазарните транзакции и ускоряване на
желаната пазарна/естествена комасация.
Арендни отношения
В област Разград за 2004 г. са сключени 15 529 арендни договора за 301 153 дка
земеделска земя от 280 аредатори. Тези показатели са съизмерими с равнищата от 2003 г.
Преобладава паричната рента в ценови диапазон 5-10 лв./дка. Най-много наета земя в
областта е отчетена в община Исперих - 114 314 дка (38%). Рентата е в диапазон 10-12
лв./дка. Най-малко земя е наета з землищата на общините Завет и Цар Калоян.
Все още голяма част от собствениците на земеделски земи предпочитат да реализират
собствеността си чрез получаване на рента, а не чрез покупо-продажба. Чрез получаването на
доход от земята собственикът има възможност да реализира икономически собствеността си
и в същото време да изчака по-добра пазарна цена на земята, за да я продаде.
Проблемът с разпокъсаната собственост е на дневен ред и в област Разград.
Необходимо е да се разширят административните и организационни облекчения за
доброволното окрупняване на земеделските имоти и насърчаване на арендуването им, като
се гарантира сигурност и за собствениците, и за наемателите, в рамките на сключените
договори.
Основни изводи
Положителните аспекти на сектора се изразяват в:
 Благоприятни почвено-климатични условия – условия за отглеждане на
характерните за областта земеделски култури;
 Традиции и опит при отглеждане на селскостопански култури и голям процент
селско население;
 Наличие на крупни арендатори и производители на селскостопанска продукция;
 Наличие на богат генофонд от култури и сортове;
 Започнато възстановяване на овощни и лозови масиви;
 30 % от селскостопанската техника е подновена.
Неблагоприятните страни са:
 Неефективно производство, нарушена връзка между наука, производство и пазар;
 Ниско ниво на организираност на производителите, липса на действени
организационни структури на местно ниво;










34
Раздробеност, маломерност на голяма част на площите и фермите;
Малък капацитет на млекопреработвателните предприятия;
Липса на предприятие за производство на пчелен мед и пчелни продукти;
Голям брой разнородни собственици и ползватели на земеделски имоти;
Голяма част от собствениците на земеделски земи предпочитат да реализират
собствеността си чрез получаване на рента, а не чрез покупо-продажби;
Невъзстановени мелиоративни съоръжения, неизползвана потенциал на поливните
площи;
Ефективните поливни площи са едва 0.3 % от обработваемата селскостопанска
земя;
Недостатъчна активност в усвояването на средства по САПАРД.

1.3.10. Горско стопанство
Горският фонд на област Разград се стопанисва от държавните лесничейства (ДЛ)
“Разград”, “Сеслав” (Кубрат), “Исперих” и в Представително едродивечово ловно стопанство
“Воден”.
Горските територии, в т.ч. и полезащитните горски пояси, заемат 54371 ха, или 22,5%
от територията на областта. Най-голяма е площта им в община Разград – 13890,1 ха, община
Завет – 9578,9 ха и т.н. Най-малка е площта в община Цар Калоян – 3898,1 ха.
В общините, в които горските територии са с относително голям дял (Кубрат,
Исперих, Разград, Самуил, Завет), е развит отрасъл дървообработване, вкл. дърводобив.
Горите осигуряват доход и заетост на населението, суровини за дървопреработвателната
промишленост и дърва за огрев, а заедно с това имат основни функции при защитата на
околната среда като предпазването от ерозия, защитата на биологическото разнообразие,
осигуряването на отдих и други социални дейности, както и териториална основа за лова и
дивечовъдството. На територията на горския фонд се осъществяват и редица странични
ползвания – паша на едър и дребен добитък, добив на сено от голите площи. Има добри
условия за добив на билки, горски плодове и гъби.
Според горскорастителното райониране на България, територията на областта попада
в долния горскорастителен пояс на подобластта Лудогорие от Мизийската горскорастителна
област. Зелената система на общината се характеризира с представеност от основните видове
както на равнинно-хълмистия пояс на листопадните гори до 400 метра надморска височина,
така и на пояса на заливните и крайречни гори до 600 метра надморска височина.
Горите в района на областта са съставени от широколистни видове - габър, габър с
горун, горун, сребролистна липа, цер, цер с благун, цер с граница (космат дъб), вергелиев
дъб и цер с келяв габър, граница с вергилиев дъб. Производната растителност са гори и
храсталаци от келяв габър. Сравнително малко са иглолистните култури, представени от чер
бор, бял бор и смърч. Освен посочените дървесни видове, в горите се срещат и значителна
част широколистни дървета и храсти, които нямат стопанско значение.
Дървесните видове, използвани за залесяване са главно местни устойчиви
широколистни, каквито са церът, дъбът, сребролистната липа, дивата череша, ясен,
явор и др. Залесяването включва и някои чужди видове, които са успешно аклиматизирани
у нас, каквито са червеният американски дъб, унгарска акация и различни клонове хибридни
тополи.
Дивечовият състав на територията на област Разград е разнообразен. Характерни за
района са благородни елени, лопатари, сърни, диви свине, муфлони, зубри, лисици, чакали,
вълци, диви кози, зайци, лалугери, степен пор, а също така различни видове птици – фазани,
врани, яребици, диви патици, пъдпъдъци и др. дивеч. В областта има развъдна дейност и на
други диви животни, които са в групата на нетрадиционните и имат стопанско и екологично
значение. В язовирите на областта има предимно шаран, толстолоб, сом. През последните
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15 години данните от провежданите таксации показват трайно намаляване на едрия
дивеч. Това се дължи на нарастващото бракониерство, което е основният проблем за
фауната.
Представителното едродивечово ловно стопанство "Воден" е със специален статут, на
пряко подчинение на Министерския съвет. В него се развива ловен туризъм с отстрелване на
дивеч за трофеи главно за чуждестранни граждани. Обхваща 15000 ха горски, водни и
пасищни площи – в землищата на общините Разград, Завет, Исперих, както и Главиница и
Тутракан от област Силистра. Разполага с луксозна база за отдих сред девствена красива
природа.
Основните насоки за развитието на горските територии се определят от
лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват добри предпоставки
за стопанисване и ползване на горския фонд. Най-важните лесокултурни дейности са:
залесяването (след сечи, ново залесяване, при реконструкция на насажденията, попълване на
редини, подпомагане на естественото възобновяване), правилното извеждане на различните
видове сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологическите условия на района.
Наред с лесокултурните дейности основни дейности са и запазване и обогатяване на
видовото разнообразие на дивеча на територията на областта, изграждане на ловностопански
съоръжения и провеждане на необходимите биотехнически мероприятия, възпроизводство,
опазване и охрана на дивеча, ползване на дивеча и дивечовите продукти.
Всички мероприятия в горския фонд са насочени към повишаване
производителността и устойчивостта на горите, постигане на непрекъснатост и
равномерност в ползванията и максимален стопанско-икономически, екологичен и
рекреационен ефект.
Горското стопанство, ловът и риболовът на областта имат добра база за развитие в
перспектива. Налице са възможности за запазване и разширяване на горския фонд, който ще
подпомага не само задоволяването на потребностите на населението от дървесина, но и
поддържането на нормални климатични условия. Развитието на горския фонд в областта е
приоритет не само от икономически съображения, но и за рекреационна и туристическа
дейност.
Основните проблеми за подобряване на горския сектор са свързани с трудности при
управлението на горския фонд поради липса на достатъчно опит в пазарни условия на
собствениците и управляващите горските предприятия, ограничените налични ресурси за
лесовъдни мероприятия, ниското ниво на защита от пожари и други бедствия, и лошото
състояние на горските пътища.
1.4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна инфраструктура
Област Разград има предимството да се обслужва от първокласния път І-2 Русе–
Разград-Шумен, /европейска категоризация Е-70/, формиращ една от традиционно
изявените оси в СИР за планиране - регионалния транспортен коридор Русе-Варна.
Преобладаващата част от пътя е в добро състояние, така че достъпът до регионалните
центрове Варна и особено Русе не е проблем. По-труден е достъпът до столицата не само
поради изоставането в изграждането на АМ “Хемус”, но и поради лошото състояние на
второкласните пътища, довеждащи до главните направления към София.
Второкласният път ІІ-49 Търговище-Разград-Кубрат-Тутракан е в сравнително
най-добро състояние от регионалната пътна мрежа в областта и въпреки това около 60% от
дължината му е в лошо състояние. Целият път ІІ-51 Дралфа-Чудомир-Лозница,
преразпределящ движението към първокласните пътища в района, е в лошо състояние; 90%
от третия второкласен път, обслужващ северната част на областта - ІІ-23 Русе-КубратИсперих-Дулово, също е в лошо състояние.
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Не по-добро е и състоянието на третокласната пътна мрежа, обслужваща основно
вътрешнообластните връзки. Около две трети от нея са прекатегоризирани четвъртокласни
пътища, чието състояние най-често е лошо, така че общо 68% от пътищата трети клас са в
лошо състояние. Състоянието на пътната мрежа по класове е показано в таблицата по-долу.
Категория на
пътищата
І-ви клас
ІІ-ри клас
ІІІ-ти клас
Всичко

Дължина
/км/
56,2
161,7
282,9
500,8

Добро
/km/
33,2
30,7
59,3
123,2

%
59
19
21,1
24,6

Средно
/km/
15,8
6,5
30,5
52,8

%
28,2
4
10,8
10,5

Лошо
/km/
7,2
124,5
193,1
324,8

%
12,8
77
68,1
64,9

Характерно за областта е ниската изграденост на пътищата от висок клас:
автомагистрали няма, относителният дял на първокласните пътища (11,2%) е доста по-нисък
от средния за Североизточния район (16,5%) и този за страната (15,6%). По-нисък е и
относителният дял на третокласните пътища (56,5%) спрямо този за Североизточния район
(60,9%) и страната (62,8%), които обслужват вътрешнообластните връзки. Въпреки че
второкласните пътища представляват около една трета от общата пътна мрежа в областта,
което е много повече, в сравнение с относителния им дял в Североизточния район (СИР) и в
страната (видно от таблицата по-долу), общо 77% от тях са в лошо състояние, което силно
затруднява транспортния достъп до центровете, предлагащи услуги от по-висок клас и
връзките със съседни области.
Територия

Обща
дължина

%

А
М

%

І клас

%

ІІ клас

%

501

100

--

0

56,2

11,2

161,7

32,3 279,1

56,5

3624
19280

100
100

72
328

2
1,7

597
3012

16,5
15,6

748
3827

20,6 2207
19,9 12113

60,9
62,8

ІІІ
клас

%

Област Разград
СИР за планиране
Р България

Макар че гъстотата на републиканската пътна мрежа е най-висока от всички области
в СИР, достъпът на населението до центровете, където концентрацията на работни места и
услуги от по-висок клас е по-голяма, е по-затруднен в сравнение с другите области от СИР,
което се дължи именно на факта, че категорията на преобладаващата част от обслужващите
пътища е по-ниска, а състоянието - влошено. За 30% от населението на областта са
необходими повече от 90 минути за достъп до регионалния център Варна, а за 20% - повече
от два часа.
Достъпността вътре в рамките на областта до областния център е определяща за
възможностите за развитие на областта като цяло. За 47% от населението тази достъпност е
възможна в рамките на 30 минути и това е един от най-ниските показатели за областите от
СИР (средните стойности се движат около 55%). В рамките на 90 мин. е възможен достъп за
около 80% от населението на областта, което е повече от средната стойност за СИР (75%).
Гъстотата на местната пътна мрежа в областта (198 км/1000 кв.км) е почти един път и
половина по-голяма от средната за страната (162). Добрата пространствена организация
създава добри условия за комуникация между отделните населени места, но поради лошото
им състояние комуникациите са затруднени.
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Прави впечатление изключително високата гъстота на местната пътна мрежа в
община Лозница (480 км/1000 кв.км), която е над два пъти по-голяма от средната за областта
и която всъщност покачва общата стойност. Общините Завет (128), Исперих (146) и дори
Разград (145) имат гъстота на пътната мрежа под средната за страната (162 км/1000 кв.км).
Почти цялата пътна мрежа е в незадоволително състояние - амортизирани настилки и
маркировки, ниска пропускателна способност и рискова експлоатационна годност.
Дисперсният характер на селищната мрежа затруднява поддържането на пътните връзки в
някои части на областта (община Лозница), поради което те са обект на специално внимание.
Жп инфраструктура
Област Разград се обслужва от главната жп линия Русе-Варна, (дължина 55,4 км),
вторият съставен елемент на регионалния транспортен коридор Русе-Варна. Жп линията е
електрифицирана, но не е удвоена и обслужва областта посредством три гари (Просторно,
Разград и Ясеновец) и една спирка. Жп отклонението от гара Самуил за Силистра обслужва
и общините Исперих и Самуил, така че пет от седемте общини на областта имат обслужване
с жп транспорт. Общата дължина на жп линиите за областта е 85 км, които обслужват
областта посредством 6 гари и 10 спирки.
За едно денонощие през област Разград минават два чифта бързи влакове Русе-Варна;
един чифт бърз влак Силистра-София през Каспичан и четиринадесет пътнически влакове за
участъците Каспичан-Русе и Самуил-Силистра, което се оценява на повече от достатъчно за
момента.
На територията на област Разград не е развит въздушния транспорт. Най-близкото
летище е “Летище Търговище”, което е средно голямо летище, в състояние да обслужва
пътнически и товарни самолети от малък и среден клас, но поради липса на финансови
ресурси на този етап е практически неизползваемо.
Това е добра даденост за региона и бъдещото икономическо развитие на областите
Разград, Търговище и Шумен и неминуемо ще наложи “размразяването” на летищната
инфраструктура и усвояване възможностите на въздушния транспорт.
Близостта до пристанище Русе е възможно да се оползотвори чрез подобряване
параметрите на транспортните елементи, съставни на регионалния транспортен коридор
Русе-Варна, “приближаване” на пристанището до област Разград и усвояване възможностите
на водния транспорт за областта.
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдяването в област Разград се осъществява от водоснабдителна система
"Дунав" и множество собствени водоизточници, като общините са с различна степен на
водоснабденост. Община Разград се водоснабдява от местни водоизточници и от
водоснабдителна система "Дунав"; в община Исперих, община Самуил и община Кубрат
водоснабдяването е осигурено от дълбоки сондажи и плитки водоизточници /шахтови
кладенци, каптажи и дренажи/ чрез помпени станции напорни резервоари, като водните
количества са достатъчни и осигуряват добро водоснабдяване; в община Лозница има
изградени 15 броя водоизточника на питейна вода, като два от тях /дълбоки сондажа/ са за
гр. Лозница; в община Завет и община Цар Калоян всички населени места са водоснабдени
чрез собствени източници, каптажи и дренажи, тръбни и шахтови кладенци, задоволени са
промишлените и битовите потребности.
Делът на водоснабденото население от областта за 2003 г. е 97.5%, като потребената
питейна вода е 71 л/ч./ден. На територията на областта няма изградена пречиствателна
станция за питейни води.
Основният проблем при водоснабдяването е високият процент загуби на вода,
стигащи до 60%, поради голямата амортизация на
съоръженията. Над 70% от
водопроводната мрежа е изграждана преди 1970 г., и основната част, особено вътрешните
водопроводи са от етернитови тръби, които са физически и морално остарели.
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Високият процент загуби в разпределителната мрежа, заедно с набавянето на
основните количества вода от водоснабдителна система "Дунав" и характерът на местните
водоизточници предопределят една от най-високите цени на водата за страната в областта.
На територията на област Разград са изградени канализационни мрежи само в град
Разград (дължина 65 км) и град Лозница (дължина 2 км). Преобладаващият материал е
бетонови тръби, като диаметрите варират от Ф200 до Ф1200 см. Съществуват райони с
индивидуална застройка, които не са присъединени към мрежата; делът на канализираното
население е едва 28%.
В град Разград функционира пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет
500 л/сек., като делът на обхванатото население за общината е 65%, а пречиствателната
станция ПСОВ в град Лозница е с капацитет 20 л/сек. и обхваща 17% от населението на
общината. И двете ПСОВ са въведени в експлоатация през 1974 г. и се нуждаят от
реконструкция. Общо относителният дял на обслужваното население за областта от ПСОВ за
2003 г. е 28 %.
Телекомуникации
Далекосъобщителната мрежа в област Разград обслужва населените места чрез
изградени селищни телефонни мрежи от конвенционален тип и 66 автоматични телефонни
централи. Действуващите телефонни постове към момента са близо 39 хиляди, при което
телефонната плътност, като основен показател за развитието, е 23,4 тел.п./100 души, пониска от средната за страната (37 тел.п./100 д./. Изоставането в развитието е характерно за
целия СИР (с изключение на област Варна), в който общата телефонна плътност (35) е пониска от средната за страната.
Като цяло, телефонната мрежа е добре развита, но съществуват големи териториални
диспропорции в ползването на съобщителните услуги. В община Разград телефонната
плътност е над средната за областта – 30,13 тел.п./100 д., в община Кубрат (23,7) - малко над
средната за областта. Във всички други общини телефонната плътност е под средната за
областта, като най-ниска е в общините Самуил (16,9) и Лозница (13,75).
Модернизирането на съобщителната мрежа е от определящо значение за развитието
на областта и през последните години процесът на цифровизация постепенно набира
скорост. В град Разград е въведена в експлоатация цифрова автоматична междуселищна
телефонна централа (ЦАМТЦ) и е осигурен цифров телефонен пренос до всички крайни
АТЦ в общината, с което степента на цифровизация на междуселищните връзки е 100%.
Все още модернизирането на селищните телефонни съобщения се осъществява главно
в областния град, като последната година монтираният цифров капацитет в община Разград е
удвоен и степента на цифровизация на селищните телефонни съобщения достига близо
15%. Вече и в град Кубрат има монтирана цифрова АТЦ, но и тук процесът на цифровизация
е достигнал само 7,9%, близък до средния за областта (8,6%). За по-голямата част от
населението се предлага само традиционната гласова телефония, характерна за старите
аналогови централи, които са на ниско технологично ниво.
Освен традиционната телефония, всички общини имат осигурен достъп до
ИНТЕРНЕТ, но предимно по комутируеми линии, където качеството и скоростта не
отговарят на съвременните изисквания. Изостава предлагането за крайните потребители на
широколентовия и високоскоростен достъп до глобалната мрежа. В Разград, Кубрат и
Исперих са изградени мрежи за предоставяне на бизнес услуги.
Покритие с мобилни услуги
GSM мрежата, изграждана от БТК-АД, покрива 98 % от населението на страната. В
момента се провеждат подробни тестове, чиято цел е да потвърдят качеството и
надеждността на услугите. “БТК Мобайл” ще започне да предоставя услуги само след като
нейната мрежа е свързана с мрежата на другите оператори на пазара и всички услуги могат
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да бъдат предоставени на клиентите с перфектно качество, което се очаква да се осъществи
към края на месец юни.
Развитието на съвременните телекомуникации е насочено към разширяване на
честотната лента и на обхвата на предоставяните услуги, към все по-пълна конвергенция на
съществуващите мрежи и услуги, към използването на технологии, задоволяващи както
потребностите на потребителите по обем и качество, така и изискванията на
телекомуникационните оператори за бързо и ефективно изграждане и управление на
мрежите. Основна цел при това развитие е максимално използване на изградената вече
телекомуникационна инфраструктура и нейното модернизиране с оглед поетапния преход
към бъдещото поколение телекомуникационни мрежи.
Eнергийна инфраструктура
Електроснабдяването на областта се осъществява от националната електроенергийна
система, посредством 6 броя трансформаторни подстанции 110/20 кв, разположени в
общините Разград (4 бр.), Кубрат (1) и Исперих (1), където са съсредоточени основните
товари за областта. 233 км електропроводи високо напрежение (110 кв) свързват
подстанциите помежду им и към системата, като осигуряват резервиране и възможност за
превключване при аварии.
Населените места се захранват с общо 90 броя изводи 20 кV от подстанциите, като
дължината на въздушните електропроводи 20 кв е 1395 км, а на кабелните - 195 км.
Електроразпределителната мрежа в областта е добре развита и оразмeрена за поемане на
големи натоварвания. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро.
Потребителите на електроенергия се захранват чрез 180 трафопоста, собственост на
“Електроразпределение Г. Оряховица” АД, клон Разград и 80 ведомствени трафопоста.
Необходима е рехабилитация на мрежата СН за по-голяма сигурност при тежки
климатични условия, както и изграждане на нови трафопостове и довеждащи
електропроводи до тях. Отделни райони на населени места се нуждаят от подмяна на
мрежите ниско напрежение и изграждане на допълнителни трансформаторни постове за
подобряване на електроснабдяването до крайните потребители.
Бъдещото развитие на областта ще наложи и разширение на системата 110 кв
(изграждане на подстанции 110/20 кв “Лозница” и “Самуил” и възлова станция “Цар
Калоян”), свързано с нормализиране на ел. захранването на консуматорите и повишаване
сигурността на захранване на населените места.
Газоснабдяване
На територията на област Разград, създаденото през 1998 г. акционерно дружество с
общинско участие “Газоснабдяване–Разград”АД има лицензия за разпределение и
обществено снабдяване с природен газ за общините Разград и Исперих.
В община Разград са газифицирани структуроопределящите предприятия,
разположени в промишлените зони. Изградената газоразпределителна мрежа е с дължина
45.7 км, като са газифицирани 400 битови консуматори, 60 обществени сгради и 4
промишлени фирми. В община Исперих е изградена 15.3 км газоразпределителна мрежа.
Газифицирани са 53 битови консуматори и 19 фирми и учреждения.
В Община Кубрат предстои газифицирането на сградите в общинския център.
Учредено е дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност проектиране,
изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителни мрежи и съоръжения, продажба
на природен газ, в което общината участва с 20 % дялово участие.
Безспорните предимства на природния газ пред традиционните енергоносители ще
разширяват все повече прилагането му както за обществено, така и за битово потребление.
Перспективите за развитие предвиждат разширение на мрежите и нарастване броя на
потребителите над 10 000 за Разград (главно битови) и над 2 000 за Исперих (основно
битови) към 2014 г.
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Енергийна ефективност
Високите цени на топлоенергията налагат необходимостта от търсене на възможности
за намаляване разходите на енергия за отопление, употребявана в обществени сгради и
битови сгради с централно или локално топлоснабдяване. Това предполага действия,
насочени към подобряване на топлозащитните свойства на сградните обвивки и въвеждане
на топлинно регулиране. Подмяна на топлинните инсталации в обществени сгради,
газифициране на битови и обществени сгради, подмяна на осветителните тела за улично
осветление с енергоспестяващи, са проекти, залегнали в Програмата за енергийна
ефективност на областта.
Друга възможност е търсенето на алтернативни източници на топлина, включително
на възобновяеми енергийни източници, като проектите по енергийна ефективност в
Областната и общинските програми са насочени главно към прилагането на технологиите за
използване на биомаса и слънчева енергия в промишлеността, селското стопанство,
домакинствата и социалната сфера.
Биомаса
Област Разград се характеризира като типичен селскостопански район. Голяма част от
площта на региона е заета от земеделски земи и гори. Като се има предвид, че голяма част от
населението е концентрирано в селските райони, където акумулирането на биомаса и
консумацията са големи, то биомасата е важен енергиен източник за областта. От биомаса
може да се произвежда топлинна енергия, електроенергия, дори в бъдеще и транспортно
гориво.
Трудностите в определяне на теоретичния потенциал за използване на енергия от
биомаса са свързани с липса на конкретни и пълни проучвания на ниво община.
Слънчеви термични инсталации
В Област Разград съществуват технологични възможности за оползотворяването на
слънчевата енергия. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода
чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително
намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в
ремонтирани, така и в новопостроени сгради.
Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти (болници,
детски градини, социални домове), както и стопански обекти (системи за сушене на дървен
материал и селскостопански продукти), могат да намерят голямо приложение в програмите
за използването на ВЕИ.
По-голямата част от територията на Разградска област попада във втора климатична
зона, община Кубрат - в трета и община Цар Калоян - в четвърта климатична зона.
Екологични условия
Опазването на околната среда и нейното възстановяване е от важно значение за
подобряване качеството на живот на населението и повишаване на инвестиционния интерес
към област Разград.
Екологичните условия на областта се формират от взаимодействието и взаимното
влияние на определени природни и антропогенни фактори.12 Природните и климатични
дадености на територията са с благоприятни екологични характеристики. Основните
антропогенни фактори, които оказват влияние върху състоянието на атмосферния въздух,
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При анализа на компонентите на околната среда са използвани данни от Актуализиран план за
развитие на област Разград; Общински стратегии; Национална стратегия за опазване на околната
среда на МОСВ; данни на НСИ.
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водите и почвите, са промишлеността, транспорта, бита, употребата на изкуствени торове и
пестициди в селското стопанство.
Област Разград се характеризира с добро качество на околната среда, което се
определя от липсата на крупни промишлени замърсители, земеделие, основаващо се на
традиционни екологосъобразни методи, както и на благоприятни климатични условия.
Характеристика на основните компоненти на околната среда
Въздух
Качеството на атмосферния въздух в областта се следи от две мониторингови точки,
които са включени към Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха.
Контролът, който се осъществява от РИООСВ-Русе, е по утвърден график за емисионен
контрол на източници на организирани емисии, които за област Разград са горивните
инсталации с битов характер, емисиите от моторни превозни средства, производствените
фирми и емисиите от незапръстени и необработени депа за ТБО.
Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на
атмосферния въздух е незначително и с локален териториален обхват.
При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива, емисиите
са с ниска височина и ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични
условия и затруднена дифузия на замърсителите може да се стигне до високи приземни
концентрации на вредни вещества в близост до източниците. Това важи особено за емисиите
на прах, РМ10 и SO2 . Праховите частици (общ суспендиран прах и ФПЧ10) продължават да
са най-проблемният замърсител на територията на областта, като тенденцията е към
запазване на традиционно високите нива на замърсяване на територията на градовете.
Причината за високите нива на прах е ниската степен на благоустроеност, непочистването на
уличната мрежа, както и широкото използване на твърди горива (дърва и въглища).
Основен източник на емисии от подвижни източници са отработените газове от
моторни превозни средства. Запазва се тенденцията към понижаване на годишните
концентрации на оловни аерозоли на територията на цялата област поради
преустановяването на производството и използването на оловни бензини и въведената
система за контрол на качеството на използваните горива. В районите в близост до
интензивен автомобилен транспорт не се изключва вероятността за съществуващи екстремни
ситуации с наднормени концентрации, особено за общите замърсители: прах, оловни
аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород.
Води
Състоянието на повърхностните и подземни води на област Разград е в зависимост от
състоянието на нивото на развитие на инфраструктурата и технологиите на пречистване,
заустването в естествените водоизточници без пречистване, туризма, развитите отрасли на
промишлеността, селското стопанство.
В благоустройствените планове на населените места важен дял заема снабдяването им
с чиста и изобилна вода за задоволяване на всички домакински и обществени нужди, за
поддържане чистотата в жилищата, улиците, обществените места, а заедно с това и
отвеждането с канали извън селищата на отпадъчните води в пречиствателни станции,
откъдето обеззаразени и обезвредени да се пускат в надземните или подземни течения.
Делът на водоснабденото население на областта за 2003 г. е 97.5%, а делът на
канализираното население е едва 28%. Потребената питейна вода от населението на
областта, свързано с общественото водоснабдяване, е 71 л/ч./ден. На територията на
областта няма изградена пречиствателна станция за питейни води.
Заустването на непречистени битови и индустриални отпадъчни води е основен
източник за замърсяването на водите в областта. Лошото състояние на канализационните
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мрежи или липсата на такива е друг фактор за замърсяване на водите. Според данни на НСИ,
делът на обслужваното население на областта от ПСОВ за 2003 г. е 28 %.
В гр. Разград функционират: Градска пречиствателна станция за отпадни води
(ГПСОВ); три пречиствателни станции за промишлени отпадни води (ПСПОВ) на “Амилум
България” АД, “Пилко – БС” ЕООД и “Балканфарма” АД, като последната е в процес на
доизграждане; пет локални пречиствателни станции (ЛПСОВ) на “Сердика” ЕООД,
“Мескомс” АД, “Дружба” АД, “Персей Ойл” АД и “Химик” АД. Водите на “Химик” АД са
заустени в колектора на “Балканфарма” АД, а останалите - в градската канализационна
мрежа. Приемник на третираните отпадни води е река Бели Лом, която според стандартите
отговаря за втора категория повърхностни води. Вследствие на недостатъчно пречистване на
отпадните води от ГПСОВ, водите на р. Бели Лом след града значително превишават
нормите за съдържание на биогенни вещества - различни форми свързан азот и фосфати.
Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се
осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема
“Контрол и опазване чистотата на водите”. Съгласно експертното становище на РИООСВ Русе, качеството на водите отговаря на санитарно-хигиенните норми.
Почви
Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива
създават потенциален риск за здравето на населението. Степента на замърсяване и
деградиране на почвите е обусловена от промишлеността, транспорта, неефективното
земеделие, естествените процеси (ветрова ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията
на подземни богатства и депонирането на отпадъците.
На територията на област Разград няма изграден пункт към Единната национална
автоматизирана система за мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали, тъй като
в областта няма производствена дейност, която да е потенциален източник на замърсяване на
почвите с тежки метали. За това се приема, че съдържанието на тежки метали и металоиди е
под ПДК.
Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите, така че може да се
обобщи, че почвите в областта не са замърсени с тежки метали, нефтопродукти и пестициди.
Шумово замърсяване
Постоянното и повсеместно действие на шума създава опасност за физическото и
психическото състояние на човека. Неблагоприятната акустична обстановка в градовете,
край оживени пътища и магистрали, се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачните
градоустройствени решения без предвидена самозащита на населението, недостатъчната
пропускателна способност на използваната транспортна мрежа. Налага се изводът, че найголям дял в акустичния режим заема транспортният шум.
В град Разград наблюдаваните пунктове за измерване на нивото на шума са 24, като в
17 от наблюдаваните пунктове измереното ниво на шума надхвърля допустимите хигиенни
норми от 55-60 дБ.
Управление на отпадъците
Област Разград няма приета програма за управление на отпадъците.
За територията на областта количеството отпадъци, генерирани през 2003 г. е както
следва: битови отпадъци - 52 226 т, строителни отпадъци, депонирани на общински ДТБО 571 куб.м, промишлени неопасни отпадъци – 15 000 т. Отпадъците са пряк замърсител на
въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за здравето на човека, затова
решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците се явява един от найсериозните екологични проблеми. От друга страна, отпадъците са ценен енергиен и
суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на
природни ресурси.
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Единственият начин за обезвреждане на отпадъците на територията на областта е чрез
депонирането им. Това става в 13 общински регламентирани и множество нерегламентирани
депа. Делът на обслужваното население от услуги по сметоизвозване е 52.6%. Малките
общини не разполагат със съвременна сметоизвозваща техника и съдова база, което се
отразява на санитарно-хигиенните условия в населените места и разходите за издръжка на
сметопочистването. Значително неефективна е дейността на всички общини в
малцинствените квартали. Почти не се прилагат системи за разделно събиране на
отпадъците.
Най-голяма е площадката на Депо за ТБО - гр. Разград с площ от 28 дка. В момента
тече процедура по разширение на съществуващата площадка. Предвижданията са депото да
бъде изградено според съвременните технико-експлоатационни и санитарно-екологични
изисквания.
В Разградска област няма съвременни съоръжения, отговарящи на изискванията за
безопасно третиране на болнични отпадъци. Това налага изграждане на адекватна
инфраструктура за третиране на болнични отпадъци (в т.ч. и инфекциозни) от всички
здравни заведения в областта.
Ангажиментите, поети от Р България относно прилагането на Директивите на ЕС за
депониране на отпадъци и изискванията за осигуряване на екологосъобразното им
обезвреждане, налагат изготвяне на областна програма за управление на отпадъците,
предвиждаща конкретни мерки и проекти.
1.5. СЕЛИЩНА МРЕЖА И УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ
Селищната мрежа в област Разград обхваща около 100 населени места, от които 6 са
градове. Селското население в 2003 г. е 76 251 души или 55,6% от общото население, а
градското население е 65941 души или 46,4% от общото население на областта. Процентът
на градското население е много по-нисък от средния процент за Североизточния район
(63,9%) и от средния процент за страната (69,8%). Това показва, че Разградска област се
характеризира с много ниска степен на урбанизация. Шест от седемте града в областта са от
категорията много малки градове – под 10 хил.души. Само центърът на областта - град
Разград, с 37 175 души, е от категорията на средните градове над 30 хил.души. В него е
съсредоточено 56% от градското население и 26% от общото население на областта.
В областта характерът на производството и начинът на живот, както и цялостният й
облик могат да се определят като подчертано селскостопански. Освен селата и повечето от
много малките градове, разположени в равнината и обявени за градове през втората
половина на миналия век, също имат подчертано селскостопански характер и стил на живот.
В тази особеност, разбира се, може да се открият и определени преимущества и ориентири за
бъдещо развитие на живота и на връзката град – село.
Областта е разположена в периферията на Североизточния район, силно отдалечена
от центъра на района - големия урбанистичен център град Варна. Сравнително по-малка е
отдалечеността от другия голям град Русе, център на Северния централен район. В тази
ситуация на отдалеченост от големи градски центрове и отсъствие на по-сериозни градове –
общински центрове, нараства ролята и значението на град Разград като обслужващ център за
населението от областта. Логично е от тази ситуация да се оцени необходимостта от
укрепване и стимулиране развитието на град Разград като опорен център на селищната
мрежа, още повече че неговата община не попада сред районите за целенасочено въздействие
съгласно критериите за определянето им.
Селищната мрежа на областта може да бъде охарактеризирана като сравнително
добре балансирана и равномерно развита. Опорните центрове - малките градове, са
разположени в добра близост до селските населени места. Това предполага възможности в
бъдеще да се усъвършенстват връзките град – село. В духа на общоевропейската политика за
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развитие на селските райони подходящо ще бъде да се насърчават малките градове в
предоставянето на услуги за техния селскостопански хинтерланд и в разкриването на малки
и средни предприятия, свързани със селскостопанското производство.
Центърът на областта - град Разград, където са съсредоточени обекти на обслужване
от по-висока степен, също е в сравнително удобно разположение спрямо останалите
населени места и центровете на общини. Това се отнася в по-голяма степен за общините в
южната част на областта, които са разположени по протежение на транспортния коридор
Варна – Русе и са обслужвани от първокласен път и жп линия. Общините в северната част на
областта - Кубрат, Завет и Исперих, са относително по-отдалечени от областния център
Разград.
Благоприятно влияние върху развитието на град Разград е оказало обявяването му за
окръжен център в средата на миналия век. В момента по-голямата част от лицата с високо
образователно равнище на областта са концентрирани в центъра – гр. Разград (около 2/3) и
населението на града е с висок жизнен и трудов потенциал и с високо образователно
равнище. Въпреки че не е от категорията на големите градове, Разград е важен
икономически, административен и културен център за областта.

Градове
Разград
Исперих
Кубрат
Цар Калоян
Завет
Лозница
Общо градове

Градове и градско население в област Разград
1992 г.
2001 г.
2003 г.
Ср. годишно
брой жит.
брой жит.
брой жит.
намаляване
40933
38948
37175
-1,8%
10494
10000
9674
-1,6%
9906
9069
8761
-2,1%
4853
4205
4099
-0,4%
3918
3588
3566
-1,1%
3021
2758
2666
-2,3%
73125
68568
65941
-1,7%

Тенденциите в демографското развитие на населените места в областта са сходни с
общите тенденции в страната. Общото намаляване на населението в селата е процес, който
започва в следвоенния период във втората половина на миналия век и продължава и
понастоящем. Намаляването на градското население започва по-късно – от средата на 80-те
години на миналия век. Населението на град Разград започва да намалява през деветдесетте
години на миналия век и продължава и след 2000 г. Средногодишният темп на намаляване на
населението в градовете в периода между двете преброявания (1992 г. и 2001 г.) е -0,8%, а на
селата – -1,5%. Забележително е, че в последните години (2002 г. - 200 г.3) темпът на
намаляване на градовете (-1,7%) става по-голям от този на селата (-0,6%). Това явление е
характерно и за целия Североизточен район. То може да има различни обяснения. От една
страна то може да се обясни с характерния етнически състав в селата и с по-високата
раждаемост в тях в сравнение с градовете. От друга страна, с проявата на едно сравнително
ново явление – връщане на население от градовете и от чужбина и заселването им в селата.
Това е своеобразна проявата на модела на двойствено “градско-селско обитаване”,
характерно за много европейски страни около големите им градове, наричан още
“субурбанизация” и “рурбанизация”. В ситуацията на област Разград и на Североизточния
район, както и в останалите райони на страната, той се проявява по друг начин и поради
други причини.
Трябва да посочим, че през целия период на активна урбанизация в България връзката
на новите градски жители със селото не е прекъсвала както и в някои големи европейски
градове. Тази връзка е поддържана активно в периодите на свободното време в края на
седмицата и отпуската. Град Разград, както и много градове от неговата категория, в края на
седмицата опустяват, тъй като жителите им отиват на село да почиват и да практикуват
селскостопански труд. В настоящия етап на затихване на урбанизационния процес тази
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връзка се засилва по чисто икономически причини – част от възрастното градско население и
от безработното активно население търси на село в близост до земята по-лесен начин на
съществуване. Много апартаменти в панелните градски жилищни комплекси стоят
заключени или се ползват временно от техните обитатели. Така моделът “градско-селско
обитаване” се реализира на едно ниско в качествено отношение ниво. В големите европейски
градове това “двойствено обитаване” се проявява в субурбанизационното развитие на тези
градове в околоградската територия. У нас наченки на подобни явления можем да
наблюдаваме край София и Пловдив с изграждането на богати жилищни квартали в полите
на планината. Разбира се това не е масово явление и засяга твърде малко хора с
възможности. В бъдеще при стабилизиране, укрепване и разширяване на икономическото
развитие на базата на нови технологии моделът “градско-селско обитаване” може да получи
по-широко и по-качествено развитие. Това трябва да се има предвид в търсенето на новите
връзки на градовете със селските райони.
С оглед на това да се ограничават нежелателните миграционни процеси, ще са
необходими политики на национално и регионално равнище за развитие на селските райони
и малките градове в тях, които да са насочени към разнообразяване на структурата на
селскостопанската заетост и към създаване на нови връзки град-село. Подходящо ще бъде да
се насърчават малките градове в предоставянето на услуги за техния селскостопански
хинтерланд и в разкриването на малки и средни предприятия, свързани със
селскостопанското производство. Такъв подход е в унисон с общоевропейската политика на
териториално сближаване, застъпена в Третия кохезионен доклад и в стратегиите за
териториално развитие на Европейския континент.
Наред с проблемите в развитието на селищната мрежа в областта съществуват и
специфични проблеми, свързани с устройството на населените места и тяхната селищна
структура.
Състоянието физическа среда в населените места, в т.ч. и в градовете, е сериозен
проблем за общините. Мрежите на техническа инфраструктура не удовлетворяват адекватно
градските нужди и това затруднява функционирането на градовете. Амортизирана е
градската физическа среда и сградният фонд в големи части от територията на градовете. Подобро е състоянието в центровете благодарение на някои общински и частни инициативи.
Много сериозни усилия в тази област са от първостепенна необходимост за всички градове в
областта.
Производствените територии в градовете заемат големи площи, но са
неблагоустроени и са застроени с остарели и непривлекателни сгради, които трудно могат да
се модернизират и използват. Евентуалното разполагане на бъдещи производства с
подобрени технологии ще се ориентира на първо време навън на “зелена поляна.” Но това не
решава проблема с преструктурирането и обновяването на производствените територии в
градовете, в т.ч. и освобождаването на части от тях за други пренебрегвани градски нужди
като озеленяване и обществено обслужване, към което следва да се насочи политиката на
градското развитие.
Жилищните комплекси в градовете са недоизградени и недостатъчно благоустроени,
панелните сгради не удовлетворяват нормалните изисквания за жилищен комфорт. В бъдеще
ще предстои продължителен процес на преструктуриране и модернизация на комплексите и
панелните сгради, което изисква своевременно и внимателно насочване на политиките, за да
се съхрани достатъчно публично пространство за обществени функции и озеленяване.
Не е добро състоянието на много от обществените сгради за култура, образование,
здравеопазване, особено в малките градове и в селата, незавършеното строителство на
културни обекти в градовете е голям проблем за общините. Следва да се търсят подходи за
тяхното решаване.
Състоянието на изградените зелени системи в градовете с малки изключения е
незадоволително. Обществените озеленени площи са недостатъчни и са силно занемарени и
подложени на сериозна агресия в резултат на реституционните и приватизационните
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процеси. Очевидна е необходимостта от защита, опазване и разширяване на зелените площи
в градовете и край градовете.
Не са достатъчни грижите за културно-историческото наследство и паметниците на
културата в населените места. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе
решаваща роля за превръщането им от обект само на пасивно опазване в инструмент за
градското развитие.
Плановете на населените места и техните централни градски части са остарели и
неактуални след реституционните процеси. Техните частични изменения на парче са порочна
практика, която създава сериозни проблеми на управлението на процесите. Създаването на
нов кадастър и нови планове за регулация и застрояване е неотложна необходимост.
Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена
селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и екологическо развитие и
достоен жизнен стандарт и съществуване следва да бъде една от приоритетните задачи пред
политиката на регионално развитие.
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1.6. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИ
ЗА РАЗВИТИЕ

Силни страни

Слаби страни

Природни условия и културно-историческо наследство
Благоприятно географско местоположение
на областта: незначителна отдалеченост от
мощния природен фактор - р. Дунав и от
пристанищния град Русе
Съхранена
природна
среда,
богато
биоразнообразие
Наличие на плодородни земи в почти
всички общини на областта
Значителни горски масиви - държавни и
общински гори
Много
богато
културно-историческо
наследство (вкл. паметник на културата под
закрилата на ЮНЕСКО) с възможности за
развитие на туризъм

Областта е бедна на полезни изкопаеми
Нисък дял на защитените територии
Висок дял на изоставените и неизползвани с
години обработваеми земи (80% от
трайните насаждения в община Исперих са
пустеещи)
Значителна част от населението е без
собственост върху земя
Слаба
обществена
загриженост
по
отношение на културното наследство на
територията
Отсъствие
на
публично-частни
партньорства за опазване и използване на
културния потенциал на областта

Човешки ресурси и социално развитие
Възрастовата структура на населението на
областта е по-благоприятна от средната за
страната и СИР за планиране, с
преобладаващ дял на млади хора
Нараства
броят
и
делът
на
високообразованите лица (но относителният
им дял в областта е по-нисък от средния за
страната)
Населението на град Разград е с висок
жизнен и трудов потенциал и високо
образователно равнище
Обучението в професионалните училища е
съобразено
със
специфичната
специализация на икономиката в областта

Миграция на населението от областта
Ниско образователно равнище, ниска
професионална
квалификация,
висока
неграмотност поради ограничен достъп до
образование на голяма част от населението
(главно по финансови причини)
Висок дял на безработните жени, лица с
ниско образование и ниска квалификация
Намалява броят на заетите с висше
образование, което показва по-трудната им
реализация в момента 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 живота и нарастваща
тенденция към натурализация на доходите
Дисбаланс в жизнената среда между града и
селото
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Икономика
Ръст
на
основните
икономически
показатели
Диверсифицирана отраслова структура
Наличие на добър потенциал и аспирации за
развитие на туризъм

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
Слабо
развитие
на
съвременните
информационни
технологии
и
необходимост от бързо модернизиране на
комуникационните технологии
Недостатъчно
развита
бизнес
инфраструктура
Съществуващите производствени зони се
нуждаят
от
рехабилитация
и
инфраструктурно превъоръжаване
Силна поляризация между икономическото
развитие на община Разград и останалите
общини в областта

Индустрия
Наличие
на
структуроопределящи
производства с национално значима
продуктова характеристика
Утвърдени позиции във фармацевтична
промишленост с възможност за прерастване
в клъстер
Разнообразна продуктова структура на
преработващата промишленост
Суровинна обезпеченост за основните
производства

Наличие на неработещи предприятия и на
предприятия с ограничен капацитет
Липса на проявен инвеститорски интерес и
на реални инвестиции
Неефективни институционални структури
за подпомагане на бизнеса и на
взаимодействие между тях
Недостатъчна активност на обществеността,
НПО и проспериращите бизнес фирми за
развитието на областта
Бавно навлизане на иновационни и
високопродуктивни технологии
Липсват
нови
високотехнологични
производства

Селско стопанство
Благоприятни почвено-климатични условия
за отглеждане на зърнени и зърненофуражни 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
селскостопанска

Недостатъчно ефективно използване на
земята в някои части на областта
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
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продукция
земеделските земи
Започнато възстановяване на овощни и Все още слабо развит пазар на земя
лозови масиви
Неразработени пазари за селскостопанска
30 % от селскостопанската техника е продукция, слаба използваемост на пазара
подновена
за животни
Добре развито частно животновъдство; Предприятията
за
преработка
на
функциониращ филиал на Института по селскостопанската
продукция
са
с
животновъдство
недостатъчен капацитет и се нуждаят от
утвърждаване на търговска марка
В
областта
няма
предприятие
за
производство и търговия с пчелен мед и
пчелни
продукти,
което
затруднява
ефективната реализация на продуктите на
пчеларството
Туризъм
Наличие
на
много
природни
забележителности и културно-историческо
наследство (КИН) от световна величина,
подходящи за развитие на туризъм
Наличие на два конезавода (в Ясеновец и
Гецово)
и
съхранени
традиции
в
коневъдството, с възможност за развитие на
атрактивен туризъм
Съхранена природа и наличие на голям
брой водоеми за развитие на рибовъдство и
риболовен туризъм
Успешни практики в организирането на
културни прояви, предпоставка за развитие
на културен туризъм
Възможности за развитие на ловен туризъм

Няма ясна идея за социализация на
паметниците на КИН и включването им в
реален туристически продукт
Недостатъчно
развита
туристическа
инфраструктура в областта
Неразвити транспортни връзки за нуждите
на туризма
Неразвита материална база за атрактивен
туризъм, в съответствие с потенциала на
областта
Недостатъчна
квалификация
в
организацията
и
предлагането
на
туристическия продукт, в сферата на
рекламата и маркетинга
Липса на собствен инвестиционен капитал
на местните предприемачи в туризма
Липса на неправителствени организации с
предмет на дейност в тази сфера
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Техническа инфраструктура и околна среда
Областта се обслужва от изявената
регионална транспортна ос Русе-Варна
Пространствено
добре
развита
републиканска пътна мрежа, с гъстота над
средната за страната
Областта се обслужва от главна жп линия, с
потенциал за допълнителни товари
В
градовете
Разград
и
Лозница
функционират ПСОВ
Въведената в експлоатация ЦАМТЦ-Разград
осигурява
100%
цифровизация
на
междуселищните съобщения
В градовете Разград, Кубрат и Исперих е
изградена бизнес мрежа за предоставяне на
високоскоростни съобщителни линии за
достъп
Добре развита ел. разпределителна мрежа
средно напрежение с възможности за
допълнително натоварване
Започнал процес на битова и промишлена
газификация
Създаден е и функционира областен съвет
по енергийна ефективност
Липсват
крупни
производствени
замърсители на атмосферата, водите и
почвата.
Не са установени земеделски земи, които да
са трайно увредени, замърсени и негодни за
селскостопанско производство
Разнообразие на защитени територии с
уникални природни дадености и богато
биологично разнообразие
Запазени природни територии с възможност
за рекреация в чиста естествена среда

Преобладаващата част от пътищата в
областта са с регионално значение относителният дял на първокласните
пътища е малък, а минаващата наблизо АМ
“Хемус” все още не е изградена
Изключително влошено състояние на
републиканската пътна мрежа
Лошо състояние и затруднения при
поддържане на общинската пътна мрежа
Амортизирана водопроводна мрежа и
големи загуби на вода
Една от най-високите цени за питейната
вода
Недоизградена канализационна мрежа в
градовете и липса на такава в селата
Бавно внедряване на новите съобщителни
технологии и услуги
Необходимост от разширение на мрежата
високо напрежение и изграждане на нови
подстанции 110/20 кв
Ниска
енергийна
ефективност
при
задоволяване на енергийното потребление в
областта и все още отсъствие на конкретни
действия за повишаването й
Нисък дял на канализираното население в
областта - едва 28.0%
Липса на съвременни депа за ТБО
Съществуват множество нерегламентирани
сметища и стари замърсявания.
Общините нямат достатъчно средства и
системи за контрол за ликвидиране на
замърсяванията

Възможности

Заплахи

Макроикономическа стабилизация
Членство в ЕС
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
Създаване на пазар на земята
Отдаване под наем или под аренда на
незаявени по ЗСПЗЗ земеделски земи
Оземляване на безимотни и малоимотни

Задълбочаване на миграционните процеси
Населението в активна възраст да намалява
по-бързо от общото
Задълбочаване процеса на ниска грамотност
и несъответствие с повишените изисквания
на пазара на труда
Ниското образование, липсата на наукоемки
отрасли и инвестиции ще наруши още
повече
конкурентноспособността
на
областта
Увеличаваща се финансова зависимост от
Републиканския бюджет
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граждани с незаявени земеделски земи по Изоставяне на обработваема земя поради
ЗСПЗЗ и земи от Държавния и общински липса на реален пазар на земеделската
поземлен фонд
продукция
Повишеният интерес към България като Продължаващо локално замърсяване от
бъдещ член на ЕС при добра реклама и незаконни сметища около населените места
създаване на имидж са добра възможност за Продължаваща
незаинтересованост
на
привличане на инвестиции и развитие на местното население по отношение на
туризма
културното наследство
Включване на най-забележителните обекти Динамично променящи се изисквания към
на територията в общ туристически продукт продуктите на културния и други форми на
с други изявени области (напр. Варна)
туризъм, към който дестинацията не би
Нарастващ интерес към алтернативните могла да се адаптира бързо
форми
на
туризъм
–
културен, Постепенно разрушаване на изключително
опознавателен, екотуризъм в национален и ценни обекти на културното наследство и
международен мащаб
реална заплаха от унищожение на някои от
Създадените
традиции
в
селското тях или части от тях
стопанство, подкрепени от демографските Свиване на предприемаческата среда
ресурси на селата, са добра предпоставка за поради недостатъчни умения и
ниска
създаването на мрежа от преработвателни предприемаческа култура
предприятия (клъстери) с утвърдена Бавно навлизане на икономиката на
търговска марка
знанието
Възстановяване на трайните насаждения с Недостатъчно развити публично-частни
качествен посадъчен материал, основно в партньорства
лозарството и овощарството и традиционни Задълбочаващи
се
икономически
и
занаяти, типични за района
социални различия между града и селото
Възстановяване и активно ползване на Задълбочаване
на
тенденцията
на
напоителните системи
обособяване на малки затворени натурални
Изграждане на пазарна инфраструктура за земеделски стопанства поради ограничени
пласмент на селскостопанската продукция
физически, технически и финансови
Създаване на система за научно и възможности на частните стопани и липса
информационно
обслужване
на на мотивация и икономически интерес за
селскостопанските производители
сдружаване
Създаване на конкурентноспособни ферми в Непознаване на производителите на
животновъдството
стандартите за производство и търговия на
Укрепване
на
организациите
на ЕС
производителите и развитие на клъстер Липса на инвестиционен интерес от
“фитосанитарно и ветеринарно обслужване” стратегически инвеститори
Използване потенциала на строителството Забавяне изграждането на водещите обекти
за обновление на инфраструктурата и от туристическата инфраструктура
създаване на привлекателни условия за Липса на маркетингова стратегия и
бизнес-предпоставка за инвестиции
практика на местните туристически фирми
Кандидатстване
по
национални
и Несполука в привличането на стратегически
международни програми, финансиращи инвеститори
дейности за подобряване състоянието на Недостатъчно кредитиране на малките и
околната среда
средните предприятия в туризма
Използване на Предприсъединителните Хроничен недостиг на финансови средства
фондове и Структурните фондове и за доизграждане и поддържане на
Кохезионния фонд и за развитие на общинските пътища
регионалната инфраструктура
Продължаваща липса на финансови
Развитие на концесиите като форма за средства за изграждане на нова и
привличане на външен капитал
поддържане
на
съществуващата
Инвестиции в регионална и местна инфраструктура
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инфраструктура, осигуряващи достъп до Забавяне на ремонта на амортизираната
европейските инфраструктурни мрежи
водопроводна мрежа и увеличаване на
Общи действия със съседни заинтересовани загубите
области за ускоряване развитието
на Забавен процес и лошо качество на
Източен Балкански транспортен коридор по строителство на канализационните мрежи
направлението
на път І-7 Силистра- Продължаваща съобщителна изолация на
Шумен/Търговище-Ямбол-Елхово-ГКПП
отделни
райони
поради
липса
на
Лесово и разширяване на трансграничното икономическа обосновка за изграждане на
сътрудничество
инфраструктура и забавяне процеса на
Кандидатстване по програми, насочени към модернизация на съобщителната мрежа
изостанали планински райони
Компрометиране на усилията за ефективно
Обосновка за включване на проекти с енергийно потребление
областно значение в Национални програми
Съсредоточаване на внимание и инвестиции
Подготовка на проекти и кандидатстване за само в областния град и пренебрегване
финансиране по Структурните фондове
нуждите на малките общини
Отсъствие на приоритети и непрекъснато
“догонване на проблемите”
Задълбочаване на недоброто познаване и
използване на подходящи финансови
инструменти
за
реализиране
на
инвестиционни проекти
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2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Стратегията за развитие на област Разград определя общата и специфичните цели,
както и стратегическите приоритети в регионалното развитие в средносрочен и дългосрочен
план. Стратегията играе и роля на отправна точка за общинските планове за развитие, като
източник на идеи и аргументи за разработване на общински проекти. Тя е и градивна основа
с редица конкретни адреси към формулирането на плана за развитие на Североизточния
район и основните програмни документи за развитие на страната през следващия програмен
период до 2015 г.
През следващия период на развитието си, областта ще се сблъска с редица сериозни
предизвикателства. Едно от най-мащабните е ускореното глобализиране на икономиката и
засилването на конкуренцията за привличане на капитали и пазари. Принципното решение
се търси в създаването на мрежи (индустриални, информационни, транспортни), които не са
непременно ориентирани към местните пазари и в които водещи фактори са новите
технологии, информацията и техническата култура на работната сила.
Не по-малко предизвикателство е пренастройването на областната политика за
регионално развитие в съзвучие с основните принципи на политиката за сближаване на
Европейския съюз (ЕС), а именно: повишаване на регионалната конкурентноспособност,
изграждане на информационно общество и икономика на знанията, намаляване на
социалните контрасти, устойчиво развитие. Към постигането на тези цели е насочен и целият
комплекс от интервенции по линия на Структурните фондове и Фонд ”Кохезия”13.
Съгласуването на целите на областното развитие с целите на политиката за социалноикономическо сближаване на ЕС и предвиждане на мерки, които съответстват на политиките
на Съюза и регламентите на Структурните фондове, ще създаде възможност за максимална
финансова осигуреност на плановите документи по линия на европейските фондове.
Област Разград се нуждае от значително ускоряване на социално-икономическото си
развитие. Сега параметрите му са под средните за СИРП и за страната. Областта следва да
мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и така да
насочи своето развитие, че в максимална степен да се възползва от възможностите за
финансиране (национални и европейски).
Необходимо е прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това
означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху
инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал на областта.
Редица дефицити в основните фактори на производството ще забавят този процес. Това
налага прилагането на подход, който от една страна да концентрира комплексно въздействие
върху основни приоритети, от друга – да води до балансирано изграждане на материалните и
социалните предпоставки на развитие върху цялата територия на областта.
Областната стратегия отчита целите и приоритетите на основните планови и
стратегически документи на страната за периода до 2015 г. Основната цел и стратегическите
приоритети в развитието на областта са формирани на основата на анализа и като отговор на
посочените по-горе предизвикателства.
Последните тенденции в развитието на областта показват, макар и колебливо,
подобрение на икономическите дейности като цяло. Прекалено малките мащаби на
инфраструктурните проекти, на фона на потребностите и повишените стандарти, не са
довели до общо подобрение на инфраструктурите. На този фон, потребностите от
“коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на областта са се увеличили.
13

“Кохезия” = сближаване, намаляване на различията в социално-икономическото развитие на
страни, райони, области, общини, селища.
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Необходимо е ново градиране на приоритетите, териториално насочване на мерките и
подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки.
На тази основа стратегията за развитие на област Разград за периода до 2015 г. ще
бъде укрепваща, от гледна точка на изграждането на предпоставки за развитие на основните
икономически сектори (селско стопанство и индустрия), агресивна – по отношение на
изграждането на инфраструктурата и стабилизираща – по отношение на желания
териториален баланс в развитието на областта и протичането на демографските процеси.

2.1. ВИЗИЯ
Визията е консолидирана, обобщена представа и желание на една общност за
стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и
обитава. Обобщеното мнение, изразено в досегашните документи на стратегическо
планиране14 е прието като достатъчно представително и информирано, за да залегне в
мотивацията на стратегията за развитие на областта.
Жителите на област Разград искат да имат добър жизнен стандарт, да обитават
добре устроена жизнена среда и да чувстват сигурност в работата си, в живота си и този на
децата им. Информираната представа се обединява около мнението, че област Разград трябва
да реализира ускорено, догонващо развитие, разчитайки на обновена фармацевтика,
разширена керамична индустрия, конкурентноспособен аграрен сектор с преработваща
индустрия и развит туризъм, облягайки се на оползотворени ресурси и потенциали.
На тази основа е формулирана и визията за развитие на областта:
Област Разград – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна
България, с балансирана, конкурентноспособна икономика, съхранена природа, обновена
инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите
граждани, привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.

2.2. ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Обобщените изводи от анализа маркират няколко важни за областта фактори, на
които може да се разчита за постигане на желаната визия:
 Съхранена природна среда и много богато културно-историческо
наследство (вкл. паметник на културата под закрилата на ЮНЕСКО) с
възможности за развитие на туризъм.
 Традиции и опит в селското стопанство, наличие на богат генофонд от култури
и сортове и голям процент селско население (наличие на много обработваема
земя, с възможност за оземляване на малоимотни и хора без земя).
 Благоприятни почвено климатични условия за отглеждане на зърнени и
зърнено-фуражни култури.
 Добре развито частно животновъдство; функциониращ филиал на Института
по животновъдство.
14

Областният план и стратегиите на съставните общини (2000-2006)
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Наличие на структуроопределящи производства с национално значима
продуктова характеристика, традиционни позиции в биотехнологиите.
Добра възрастова структура на населението, с преобладаващ брой млади хора.

В същото време се очертават и задържащите фактори:
 Преобладаващата част от населението, особено в селата, е с ниско
образователно равнище и ниска професионална квалификация.
 Непълна и неефективна заетост и използваемост на човешките ресурси, водеща
до временна или трайна миграция.
 Нисък стандарт на живота и нарастваща тенденция към натурализация на
доходите.
 Свито индустриално производство и липса на проявен инвеститорски интерес
и на реални инвестиции.
 Отсъствие на ясна идея за социализация на паметниците на КИН и
включването им в реален туристически продукт.
 Недоразвита и амортизирана техническа инфраструктура.
Като се имат предвид изброените фактори, главната стратегическа цел за постигане
на тази визия се свежда до:





повишаване качеството на живот чрез укрепване на аграрния сектор,
постигане на стабилни темпове на икономически растеж,
създаване на условия за квалификация и заетост и
подобрен стандарт на обитаване.

Предвид спецификата на природните условия, степента на развитие на стопанския
сектор и качеството на човешкия капитал и околната среда, приоритетните направления за
действие би трябвало да се съсредоточат в областите селско стопанство, промишленост,
човешки ресурси, инфраструктура и туризъм и институционално укрепване.
Конкретно формулирани, приоритетите за постигане на главната стратегическа цел
могат да бъдат следните:
Приоритет 1:
Приоритет 2:
Приоритет 3:
Приоритет 4:
Приоритет 5

Развитие на ефективен аграрен сектор и регионален клъстер
“Лудогорски храни”
Стабилизирана икономика - инвестиционна привлекателност и
конкурентноспособност
Укрепване на човешкия капитал и подобряване качеството на
живот
Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и
подобряване качествата на околната среда
Укрепване на институционалния капацитет за подобряване
процеса на партньорство, управление, планиране и
реализиране на регионалната политика

По всеки от приоритетите са подбрани специфични цели за достигане, чрез прилагане
на конкретни мерки и действия:
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Приоритет 1:
Развитие на ефективен аграрен сектор и регионален клъстер “Лудогорски храни”
Област Разград има утвърден аграрен профил с нараснала значимост в структурата на
икономиката й15. Развитието на областта ще се обляга на него и през плановия период до
2015 г. Тази икономическа и социална опора се гради върху богат природен ресурс, добри
традиции, човешки потенциал и възможности за повишена ефективност. Оценен от
позицията на съвременните критерии и изисквания на ЕС, аграрният сектор на областта
съдържа много недостатъци и в същото време, неизползвани потенциали.
Целите и мерките се насочват в 2 основни направления:
1. преодоляване на недостатъците - ниска принадена стойност, слаба
организираност и пазарна инфраструктура, слабо присъствие на научно обслужване, ниска
ефективност;
2. разширяване на комплекса от дейности (оползотворяване на ресурси) – модерно
животновъдство, увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини), поливно
земеделие, интензивно зеленчукопроизводство, биологично земеделие, преработващи
предприятия, екологизация (НАТУРА 2000), включване на алтернативния туризъм16 като
съпътстваща дейност (допълнителни доходи и “култивираща” поведението на всички),
създаване на клъстер “храни”.
Наред с пазарноориентираните производства и услуги, областта носи бремето на
много бедни натурални и полупазарни стопанства. Подпомагането им и извеждането на част
от тях до нивото на пазарноориентирано производство е също част от целевия пакет за
развитие на аграрния сектор и селските райони на областта като цяло.
Крайната цел в развитието на аграрния сектор и селските райони е да се постигнат
нови качества – конкурентноспособност, интензификация, устойчивост, собствена
“физиономия”.
На тази основа се залагат следните специфични цели и мерки:
Специфична цел 1: Оптимално използване на природните ресурси
Мярка 1. Развитие на модерно животновъдство
Мярката включва подпомагане в:
 Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми;
 Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционните
проекти;
 Изготвяне на устройствени проекти и осигуряване на базова инфраструктура.
Мярка 2. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини)




Максимално оползотворяване на възможностите по програма САПАРД;
Съдействие за комасация на необходимата земя;
Маркетиране на възможностите за привличане на инвеститори.

Мярка 3. Увеличаване на площите за поливно земеделие чрез обновяване и
доизграждане на напоителните системи

15

Както поради свиването на индустриалния сектор, така и поради неоползотворения потенциал за собственото
си развитие.
16
Развитието на туризъм в областта се третира като отделна цел в приоритет “икономика”.
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Иницииране на публични проекти за възстановяване на напоителните системи
(Лозница, Кубрат, Самуил);
Актуализация и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие;
Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения
за напояване.

Мярка 4. Отреждане на територии за програмата на ЕС “НАТУРА 2000”
Непригодни и полунепригодни терени биха могли да се отредят за включване в
програмата за увеличаване и съхраняване на “екологичните тухли” на Европа. Така ще се
постигнат ефекти на “екологичен имидж”, естетизация на ландшафта, съхранение на
биоразнообразието (флора и фауна), обогатен туристически ресурс, възможности за
залесяване (с противоерозионен ефект и стопанско ползване в далечна перспектива).
Мярка 5. Залесяване на наклонени/ерозиращи и други необработваеми терени
Успоредно с Мярка 4 се провежда залесяване на такива територии.
Мярка 6. Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и естетизиране
на ландшафта
Мярката включва:
 Изграждане, отводняване и стабилизиране на селскостопански пътища;
 Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания, заслони, места за почивка;
 Тази лека инфраструктура ще има двойнствено използване – от стопаните и от
посетители – туристи/пътници.
Мярка 7. Популяризиране и стимулиране на биологичното земеделие
Популяризирането се реализира чрез масово достъпни информационни материали за
добри практики и консултации (в агро-бизнес центрове). Стимулирането става по две
направления – по-изгодна пазарна реализация на продукцията и леснодостъпно осигуряване
на компост за наторяване. Мярката е в пряка зависимост от осигуряване на условия за
поливно земеделие.
Мярка 8. Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за
райониране на културите
Приоритетно се планират и проектират районите, подходящи за Мерки 2, 3, 4 и 5.
Тези проекти са необходима основа както за доброволна комасация, така и за устройване на
полската инфраструктура. Областта се нуждае и от актуална, масово достъпна схема за
райониране на културите според почвено-климатичните условия.
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
Информацията включва пазарните конюнктури, съвременни технологии на
растениевъдство, животновъдство, съхранение и преработка, възможности за финансиране
на аграрни дейности, консултации, обучение, подходящи сортове и породи.
Специална програма към този информационен масив се посвещава на изискванията на
ЕС за качество на продукцията. Достъпът до тази информация се осигурява чрез интернет
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сайт, мрежа от децентрализирани агро-бизнес центрове (поне по един във всяка община, но с
единно управление в областния център). Мярката се реализира като единна система за
информация и съвети в земеделието.
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови
организации
на
производители
(овощари,
пчелари,
животновъди,
зърнопроизводители)
Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни
производители. Сегашното “застраховане” от природните рискове (на кооперации и дребни
производители) с разнородно производство трябва постепенно да премине към тясна
специализация, чиито рискове се компенсират с нормални застрахователни инструменти.
Организациите на производителите са “щит” в конкурентната пазарна среда и необходима
фаза в изграждането на по-висши форми – мрежи и клъстери.
Мярка 3. Подкрепа на млади фермери
Младите фермери ще имат възможност за директна финансова помощ от структурен
фонд на ЕС. Необходимо е да им се помага в изготвяне на бизнес планове и проекти за
кандидатстване. Мярката предвижда и включване в обучение, съвети, административни
улеснения.
Мярка 4. Подкрепа за натурални и полупазарни стопанства с цел превръщането
им в пазарно-ориентирани
Преобладаващите дребни производители са с ориентация към натурално стопанство и
спорадична ориентация към пазарна реализация на продуктите. Макар и неефективна, тази
форма на микро-икономика е основната опора/компенсатор на селската бедност и
безработица. Досегашните програми за подкрепа в аграрния сектор се оказват неприложими
за тях. При директна и лесно достъпна помощ, много от тези малки стопанства биха могли да
се изведат до пазарна ориентация и специализация. При изготвен бизнес-план за развитие на
такова стопанство, фермерът би могъл да получи именно такава помощ. Публичната
подкрепа се изразява в предоставяне на информация, обучение и консултантска помощ при
изработване на бизнес планове и проекти за кандидатстване. Тези функции могат да се
изпълняват от агро-бизнес центровете или от областната дирекция и общинските служби
“Земеделие и гори”.
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
Освен информацията и съветите по Мярка 1 в Специфична цел 2, фермерите ще имат
възможност да получат и пряка финансова помощ за привеждане на качеството към
наложените стандарти.
Мярка 2. Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на пресни
и преработени селскостопански продукти
Сертифицирането на място ще улесни маркетинга на продуктите и ще премахне една
от бариерите за коопериране на производителите. Лабораторията е и мост към повишеното
научно обслужване на сектора. Тя би могла да се създаде към колежа за биотехнологии.
Финансирането й би могло да се осигури с проект, създаден и защитен от партньорска

59
организация между всички заинтересовани страни (организации на производители, филиала
на Института по животновъдство, Колежа по биотехнологии, публичните администрации).
Мярка 3. Изграждане на областна борса за храни (Разград)
Развитието на тържищната търговия. в конкуренция с веригите супермаркети. ще
повишава както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени селскостопански
продукти, така и съответствието на качеството им с международните стандарти.
Специфична цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности в селските
райони
Тази цел преследва паралелно няколко желани ефекта:
 регионален – намаляване на диспропорциите в развитието на областта;
 икономически – увеличаване на добавената стойност в аграрния сектор и от там –
ефективността и конкурентноспособността му;
 социален – облекчаване на бедността и увеличаване на заетостта в селата.
Мярка 1. Изграждане на предприятия за производство на биоетанол (биогориво)
Това е един от перспективните затворени кръгове на зърнопроизводството,
осигуряващ висока принадена стойност, вторични продукти за съпътстващи производства17 и
допълнителна заетост. Мярката е реализуема чрез публична инициатива за отреждане на
подходящи терени и привличане на частни инвеститори. Публичната функция трябва да се
изрази в още три направления – стимулиране на съпътстващи производства (напр.
животновъдство и оранжерийно производство), съдействие в навременно осигуряване на
стандартни инфраструктури и екологичен мониторинг.
Мярка 2. Създаване на индустриален парк за привличане на инвеститори в
предприятия за преработка на плодове и зеленчуци18 (замразяване, сушене,
консервиране, дестилиране)
Мярката включва устройствени проекти, уреждане на собствеността на земята,
осигуряване на инфраструктура и маркетинг за привличане на инвеститори. Възможността за
финансиране на публичните инвестиции ще бъде осигурена както от национален източник19,
така и от чуждестранни донорски фондове (структурните фондове на ЕС).
Мярка 3. Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия
(сувенири, екобрикети, пакетиране на храни)
17

Интензивно животновъдство, базирано на фуражи - отпадни продукти на основното производство и
оранжерийно производство, базирано на вторична употреба на пара от основното производство.
18
Освен хладилно-консервното предприятие в Лозница, би било удачно да се планира преработвателен
комплекс и в другата перспективна локализация за поливно земеделие и овощарство – Кубрат.
19
Държавните помощи за изграждане на индустриални паркове се предоставят на общини или на частни фирми
(местни и чуждестранни). Кандидатите за такава помощ представят в Министерството на икономиката
съответни проекти за предварително изграждане на инфраструктура и производствени сгради, които след това
се предлагат на инвеститори.
Държавната помощ включва:


Субсидия за развитие на инфраструктура - част от разходите за изграждане на водоснабдяване,
канализация, газоснабдяване, електрозахранване, локални пътища, телекомуникации (в т.ч. интернет);
 Продажба на държавна земя на преференциални цени или субсидия с цел придобиване на земя от други
собственици.
Горните провизии са по Закона за държавните помощи.
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Подходяща форма е създаването на бизнес инкубатори в адаптирани общински
фондове, които не се използват по първичното си предназначение.
Специфична цел 5: Създаване на регионален клъстер “Лудогорски храни”
Предвиждат се пакет от организационни мерки, осигуряващ последователно
изграждане на бизнес мрежа и клъстер в сферата на хранителната индустрия. Разчита се на
пазарните позиции и пробив на сегашните сертифицирани фирми с експортна ориентация
към пазарите на ЕС . Постепенно се присъединява и секторът на преработените плодове и
зеленчуци, както и съпътстващите предприятия.
Понятието “клъстер” е въведено от английското “cluster” и означава буквално “грозд”.
Икономическият му смисъл е:
Клъстерите са географски концентрирани взаимосвързани компании и институции.
Интеграцията може да бъде както хоризонтална (между сродни фирми), така и вертикална от каналите с доставчици до клиентите. В много от клъстерите участват правителствени и
други институции като университети, държавни агенции по инвестиции, МСП,
професионални училища, търговски асоциации, сдружения на бизнеса, чиято цел е да
осигурят специализирана подготовка, обучение, информация, техническа подкрепа на
съвкупността от предприятия.
Обединяването на фирмите в различни по мащаб и териториален обхват вериги е с
богата история. Съвременният прочит на фирменото обединяване е:
В съвременната икономическа теория клъстерите се смятат за градивните тухли на
съвременното стопанство, тъй като повишават производителността, иновативността на
компаниите и развиват техните конкурентни предимства. В продължение на години
клъстерите са възниквали по естествен начин.
Необходимостта от клъстерите е безспорна за бизнеса, но дали това трябва да бъде
планова мярка, инициирана от публична институция? Отговорът се съдържа в текста подолу:
Пряко отношение към развитието на клъстерите, доколкото те възникват и се развиват
на определена територия, има местната власт. Макар че е с твърде скромни правомощия, за
да осигури някакви съществени преференции за бизнеса, местната власт има огромно
значение за възникването и развитието на клъстера. Поне това показва скромният досега
български опит.
Водещият мотив за фирмените обединения е “оцеляване”, но това в сегашни условия
означава много повече от обикновено оцеляване – технологично обновяване, качество,
ефективност и в крайна сметка, конкурентноспособност.
В българския си вариант клъстерът е обединение на група фирми, работещи в
географска близост и в един и същи бранш, които обвързват дейността си, за да си
сътрудничат и да се допълват взаимно. Целта на е по-голяма ефективност и пробив на чужди
пазари.
Самостоятелното излизане на чужди пазари не е възможно за малките български
фирми по много причини: липсват контакти, собствениците не знаят чужди езици, нямат
капацитет, за да изпълнят исканите количества и пр. Затова междуфирменото обединение
гарантира необходимото количество, качество и срок на доставка.
Ето защо производителите във всички сектори все по-често се замислят за създаване
на клъстери като начин да се противопоставят на конкуренцията и да оцелеят. Темата става
все по-актуална с приближаващото отваряне към европейските пазари.
Очаквани резултати от реализацията на тази мярка са:
 Активиране на вертикалната и хоризонталната интеграция за създаване на
добавена стойност;
 Повишаване на доверието между предприятията, общинските и държавните
субекти за насърчаване на икономиката;
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Иницииране създаването на добре работещи мрежи от предприятия с цел
повишаване на иновативния им потенциал и конкурентноспособността им;
 Разширяване достъпа на производителите в аграрния сектор и преработващите
предприятия до актуална технологична, пазарна, правна и друга важна за тях
информация;
Дейности:
 Разработване на рамкова програма за създаване на регионален клъстер “храни”;
 Организиране на партньорство между централните власти, областта, общините,
местния бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и
укрепване на клъстера;
 Създаване на центрове, предоставящи консултантски услуги, включително и
подкрепящи стартиращи фирми – публично-частна инициатива;
 Стартиране на специални програми за обучение и квалификация – публичночастно партньорство;
 Организация и разпространение на необходимата информация по клъстери –
местна инициатива;
 Развитие на мрежата от научно-развойни звена, предоставящи услуги на клъстери;
 Стартиране на пилотни проекти за създаване на клъстера.
Местната администрация, макар и с твърде скромни правомощия да осигури някакви
съществени преференции за развитие на бизнеса, има много важно значение за възникване и
развитие на регионалните клъстери. В нейна власт е да инициира програма за развитие на
клъстери и да бъде активен участник в изпълнението й.


Приоритет 2:
Стабилизирана икономика - инвестиционна привлекателност и конкурентноспособност
Икономиката на областта се нуждае от продължителен процес на ускорено развитие.
Необходимо е да се повиши нейната конкурентноспособност, за да се справи с
предизвикателствата на непрекъснато променящите се икономически условия, да изгради
силен сектор на МСП, да привлече значителен нов обем от инвестиции с необходимото
технологично качество, да се отвори към съседните икономики на района и страната, а така
също в европейски и международен план.
За тази цел следва внимателно да бъдат преценени сравнителните предимства, към
които да се адресира агресивен маркетинг, а от друга страна, да се изградят липсващите
условия и предпоставки за една конкурентноспособна икономика. Това не е еднократен
процес и изисква продължителни усилия, както от страна на областната администрация, така
и от страна на отделните общини, бизнеса, неправителствения сектор и медиите в областта.
Партньорството за развитието на областта е задължително условие, за да се постигне
желаният успех.
Специфична цел 1: Регионален маркетинг на областта
Област Разград се нуждае от нов имидж на територия, която може да бъде поле на
успешни инвестиции. Дейностите в подкрепа на тази цел включват:
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Мярка 1. Разработване на маркетингова програма, която да съдържа:











Инвестиционен профил на областта, който да се опира на уникалните й
предимства: биотехнологии, културно-историческо наследство, керамика, селско
стопанство;
Подсилване на връзките между имиджа на региона и ресурсите; между имиджа и
местната идентичност;
Разработване на промоционални материали, в т.ч. уеб страница на областта и
общините;
Установяване на контакти с чужди бизнес партньори; международно
сътрудничество, стимулиращо бизнес контактите; организиране и участие в бизнес
форуми и срещи;
Привличане на инвестиции и коопериране с водещи европейски производители;
Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие на
национално, регионално и местно равнище;
Работа по идеята за “разнообразна геометрия” с цел подобряване на определени
активи на региона, които са специфични за определени области или села;
Търсене на начини за по-добро адресиране на промоционалните послания и
кампании според специфичните цели на местното развитие.

Мярка 2. Провеждане на активна промоционална кампания за привличане на
нови инвестиции и утвърждаване на имиджа на областта като производител









Мултимедийна кампания за промоция на областта като място за успешен бизнес;
Организиране на ежегодни бизнес инвестиционни форуми “Инвестирайте в област
Разград” с чуждестранно участие;
Организиране и участие на стопанските субекти в областта в изложения, панаири
и информационни кампании за стимулиране на икономическите връзки и
сътрудничество и маркетинг на тяхната продукция;
Привличане на предприемаческия интерес към предимствата в развитието на
специфичен бизнес, характерен за региона;
Изработване на етикети за качество, които да създадат по-добра диференциация на
продуктите на региона;
Разработване модели на сътрудничество между продуктите за постигане на
критична маса за промоцията;
По-добро използване на промоционалните кампаниите на продуктите за
популяризиране на положителен имидж на региона и ресурсите му.

Специфична цел 2: Подкрепа на стратегически производства
За да се развива устойчиво икономиката на областта, тя се нуждае от изтеглящи
стратегически производства, които да обвържат малките и средни предприятия и да се
разтворят към нови продукти и нови пазари.
Мярка 1. Развитие на регионален клъстер “биотехнологии”
В областта има важни предпоставки за развитие на регионален клъстер
“Биотехнологии”. Основата на клъстера е производството на антибиотици, което може да се
разтвори хоризонтално и вертикално освен за хуманитарна медицина, към производството на
ветеринарни препарати и медикаменти за растителна защита и зооветеринарна медицина.
Това е пазарна ниша с определен пазарен потенциал в нашата страна, засега донякъде заета
от скъпи вносни производства. Клъстерът следва да се отвори към пласиране на продукция
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не само в съседните области на Североизточен район за планиране, в който има определена
необходимост поради силната зависимост от селскостопанско производство, но и към
Северна България и цялата страна.
Развитието на клъстера следва да включи дейности, свързани с изграждането на:
 Високотехнологичен
парк “Биотехнологии”, който да привлече нови
високотехнологични производства, реализиращи клъстера, а така също да
приобщи и сега съществуващото научно звено – филиал на Института по
животновъдство;
 Колеж по биотехнологии;
 Друга подкрепяща инфраструктура;
 Създаването на клъстера изисква разработването на специална програма, която да
включи редица мерки:
o ориентиране към подходящи инвеститори;
o привличане на високотехнологични производства чрез активната политика на
местните управи – даване на преференции за изграждане на предприятия в
Технологичния парк, технологичен бизнес инкубатор, ускорено преминаване
през административните процедури при регистриране, строителство и
стартиране на дейността, предоставяне на услуги от бизнес подкрепящите
организации – подбор на персонал, обучение на персонала, търсене на
партньори, пазари и т.н.
o създаване на връзки между производствата и фирмите, подкрепящата
инфраструктура и изграждане на бизнес мрежите;
 Изграждане на сътрудничество между производителите за:
o съвместна търговска промоция;
o пазарен дял;
o задоволяване на потребителите и засилване имиджа на региона.
Мярка 2. Създаване на условия за развитие на нов клъстер “Керамика”
Друг важен опорен елемент на икономическата структура на областта е изграждането
на нов клъстер “Керамика”. В областта съществуват предпоставки за развитие на керамични
производства като природен ресурс и човешки ресурс. Изградените мощности на завода
“Хан Аспарух” в Исперих поддържат търговската марка на това производство. Като
производствена база на клъстера могат да се използват мощностите на производствата на
стъкло в Завет и др., които да бъдат евентуално преструктурирани.
Изграждането на клъстера е свързано с разработването на специална програма, която
включва подобни структурни елементи като тази на горния клъстер.
Специфична цел 3: Развитие на диверсифицирана икономика на основата на
силен сектор на МСП
Специфичните условия на областта изискват развитие на малкия и среден бизнес като
важно условие за ангажиране на свободната работна ръка и повишаване на икономическия
потенциал на областта. Развитието на сектора на МСП следва да има разностранна
насоченост, но голяма част от производствата следва да се насочат към традиционни
производства, поради липсата на голямо предлагане на висококвалифицирана работна сила.
Основните мерки за подкрепа на МСП включват:
Мярка 1. Изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура и
подобряване на административното обслужване на бизнеса
Предоставянето на регионални и местни бизнес услуги, допринасящи за развитието на
предприемачеството и местния бизнес и/или създаването на нови работни места, е все още
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осезателен дефицит в общините на областта. За тази цел областната администрация в
сътрудничество с местните управи и бизнеса следва да разработи и провежда програма,
включва дейности, свързани с:
 Засилване капацитета на съществуващите и изграждане на консултантски и
информационни центрове за предоставяне на навременна и компетентна
информация относно пазарната, ценова и технологична политика, свързана с
развитието на определени сектори, производства и дейности от икономиката, с
особен акцент върху селското стопанство;
 Изграждане на гишета за предприемачи;
 Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за административно
обслужване на бизнеса;
 Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво:
o местни данъци и такси;
o поддържане на база данни за свободни общински терени;
o консултантска и методическа подкрепа за създаване и развитие на малки и
средни предприятия в преработващата промишленост;
o информационно осигуряване, обучение и консултации за съвременен
мениджмънт и маркетинг;
 Създаване на бизнес инкубатори, бизнес центрове, бизнес паркове, изграждане на
офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали и експозиционни
съоръжения;
 Създаване на областна пазарна инфраструктура, активизиране на традиционни
пазарни връзки с други райони от страната и чужбина;
 Подобряване способностите на местните фирми да задоволяват търсенето на
услуги на местно ниво;
 Изграждане на индустриални паркове за стимулиране на инвестиции в нови
производствени локализации в областта;
 Създаване на връзки с други региони за подобряване възможностите за трансфер в
специфични сектори;
 Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за обслужване на
бизнеса;
 Подобряване чрез обучение но потенциала на местните мениджъри;
 Подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на информация за възможности за участие в
европейски програми и фондове на регионално, национално и международно ниво.
Мярка 2. Изграждане на информационна инфраструктура и предоставяне на
услуги
Информационните и комуникационни технологии са основата на съвременната
конкурентноспособна икономика. Областта се нуждае от определени действия, които да
създадат условия за прилагане на ИКТ и да преодолеят натрупаното изоставане. Действията
имат комплексен характер. Те са насочени както към изграждането на инфраструктура, така
и към създаването на подходящи канали за разпространението на ИКТ, а така също обучение
на бизнеса, регионалната и местна администрация и населението в тяхното прилагане, като
включат:
 разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, в
т.ч. и за отдалечените от центъра населени места;
 подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на
информационните и комуникационни технологии;
 развиване
на умения в населението, свързани с информационните и
комуникационни технологии;
 въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива на
образованието;
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създаване на програми за професионално образование
информационните и комуникационни технологии.

и

обучение

в

Мярка 3. Съдействие и подпомагане на техническото, технологическото и
продуктово обновяване на структуроопределящите производства
Необходимо е местният бизнес, особено структуроопределящите предприятия, да
отговорят на предизвикателствата на съвременната икономика относно технологичното
равнище на производството. Областната и местните администрация в сътрудничество с
бизнеса следва да подпомагат този процес чрез:
 подпомагане трансфера на нови технологии;
 изграждане на достъп до нова технологична информация;
 съдействие за въвеждане на процедури по “качеството” на продукти и услуги;
 въвеждане и утвърждаване на собствени марки, особено в шивашката и
хранително-вкусовата промишленост, които са силно уязвими поради
съществуващата конкуренция.
Специфична цел 4: Развитие на алтернативен туризъм чрез валоризиране на
културното и природно наследство в областни и регионални туристически
продукти
Валоризиране на богатото културно и природно наследство чрез развитие на
алтернативен туризъм е една от целите и неоползотворените възможности за развитие на
областта. Усилията трябва да се насочат към създаване на продаваеми туристически
продукти и туристически “новини”, изграждане на туристическа инфраструктура,
квалификация на кадри, специализирана информация, активен маркетинг, междуобластно и
регионално коопериране, информираност и адекватно поведение на местното население,
благоустрояване в основните туристически ареали.
Настоящите стопански резултати от сектор “туризъм” в областта са символични.
Възможностите за многократно увеличение са реални, но присъствието на туризъм в
структурата на областната икономика би трябвало да се третира като създаващо имидж и
подпомагащо другите сектори, а не просто като техен заместител или компенсатор.
Продаването на туристически услуги може да стане и осезаема икономическа опора за
община Исперих.
Туризмът в областта има потенциал да се развива в две основни направления:
В селските райони – селски, екологичен, познавателен, културен, ловен, “по
специални интереси” (археология, поклонничество, дегустация); уникална “гарнитура” на
туристическото предлагане под формата на “фото сафари”, може да се реализира в ловния
резерват “Воден”;
В гр. Разград и гр. Исперих – културен (“градски”), конгресен;
Освен в споменатите градове, значителна част от антропогенните и основната част от
природните ресурси за развитие на туризъм в областта са в селските й райони.
Екологизацията, естетизирането и устройването на пространствата, през които ще
преминават и в които ще пребивават посетители/туристи, са заложени в предходните мерки
(аграрната политика се интегрира с туристическата). Това е шансът на областта да
създаде среда за експониране и валоризиране на природни и културни ценности извън
градските среди. Спецификата на възможните туристически продукти на областта
предполага сравнително кратък престой и ограничено предлагане. Това налага коопериране
(включително трансгранично) за създаване на мащабни продаваеми продукти.
Културно-историческото наследство е стратегически фактор за устойчивото
развитие. Неговото социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за
превръщането му от обект на опазване в инструмент за развитие. Реконструкцията,
реставрацията и консервацията на движими и недвижими паметници на културно –
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историческото наследство е предпоставка за развитие на културния туризъм. Предлагането
на експонираните до сега обекти20 трябва да се разшири и обвърже с това на съседните
области.
Реализацията на тази цел е свързана с прилагането на следните пакети от мерки и
действия:
МЕРКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Мярка 1. Разработване на цялостна стратегия за развитие на туризма в
областта, обвързана с тези на съседните
Досегашните планови документи са спорадични, некоординирани и негарантиращи
създаването на продаваеми туристически продукти с адекватен мащаб. Усилията на отделни
общини и частичната координация (между Исперих, Разград, Шумен и В.Търново) трябва да
се продължат. Необходимо е изработването на консолидирана стратегия с регионален мащаб.
Мярка 2. Създаване на областна програма за алтернативен туризъм, за
ревитализиране и експониране на културно-историческото и природното
наследство в областта
Консолидираната стратегия по Мярка 1 по-горе ще позволи създаването на
координирана програма. Тя е необходима както за преките цели (продаваеми туристически
продукти), така и за приоритетизиране на съпътстващите действия (инфраструктура,
благоустрояване, екология).
Мярка 3. Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на
туризъм в областта
Мярката е необходима както за осигуряване на инвестиционни полета, така и за
координирани действия по сектори “инфраструктура” и “селско стопанство”. Схемата ще
визуализира и защити интересите на туристическите ареали, ще ги предпази от неудачни
инвестиции в производства и други несъвместими дейности.
МЕРКИ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ

ТУРИСТИЧЕСКИ

ПРОДУКТИ

И

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

НА

Мярка 4. Професионална промоция и реклама на туристически продукти,
базирани на сегашното предлагане
Много от новосъздадените елементи на туристическо предлагане все още не са
сглобени в цялостни продукти и не присъстват активно на туристическия пазар. Това са
преди всичко експонираните културни атрактиви в общините Исперих и Разград21. В
следващата фаза на “валоризиране” тези ценности трябва да се превърнат в “гръбнак” на
специализирани собствени продукти, а не да останат (както сега) само “обекти за
посещение” от контингентите на черноморските дестинации.
Мярка 5. Проучване на интегрирани природно-културни
територията на областта и Североизточния район

20

маршрути

на

“Развитие и промоция на туристически продукт на основата на културно- историческото наследство в област
Разград” по проект BG 0102.03 – N:17 “Развитие на културен туризъм в България” по програма ФАР.
21
Свещарската гробница, римският град Абритус и др.
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Досегашните локални продукти на маршрутно-познавателен туризъм трябва да се
обвържат в мащаби, позволяващи маркетиране и избор на дестинация. Областите Разград,
Шумен, Търговище и Силистра трябва да се разглеждат като единен ареал, “буферна зона”
на черноморския туризъм, но и като район с реализуем потенциал за самостоятелно
маркетирани, цялостни туристически продукти. Сътрудничеството и кооперирането със
съседни области и контактът с посредниците в пазара на туристически продукти е настоящ
дефицит в практиката и доказана необходимост за плановия период. Инициатори на
действията по тази мярка трябва да станат и публичните институции (областните и
общински администрации).
Мярка 6. Проучване и подготвяне на проекти за кандидатстване в програми,
финансиращи съхраняването и социализирането на природното и културноисторическо наследство
Потребностите от инвестиции в туристическите ресурси на областта са несъизмеримо
по-големи от разполагаемите ресурси. Подготовката на качествени проекти за експониране,
обновяване и съхранение на културно-исторически и природни обекти е решаваща
предпоставка за развитието на устойчив туризъм в областта. Досегашните успешни усилия
трябва да бъдат продължени.
Мярка 7. Информиране на населението за възможните инициативи и
достъпните финансови източници за изграждане на туристическа
инфраструктура и предлагане на туристически услуги
Освен стандартната туристическа инфраструктура (хотели и ресторанти) и обектите за
посещения (културно-исторически и природни), огромно значение за алтернативния туризъм
имат непрофесионалните услуги и контакта с обикновените хора. В сравнение с масовия
туризъм, продуктите на алтернативния предполагат много по-широк контакт със средата и
хората. Информирането, настройването, обучението и включването на хората от
туристическите ареали на областта е сред важните градивни стъпки към изграждане на
конкурентноспособни туристически продукти.
Мярка 8. Разработване на адекватен механизъм за набиране на средства от
потребителите на експонираното културно и природно наследство
Старата система на “входно билетче” се оказва неадекватна за набиране на ресурс за
“самоиздръжка” на обектите за туристически посещения. Необходимо е разработване и
апробиране на по-гъвкава система за ресурсно осигуряване на поддържането и обновяването
на обектите. Неразвити са дискретните подходи към съзнанието и културата на туристите:
например, предлагането на “удостоверение за спонсорство”, което на доброволен принцип
би отразило отношението/оценката на посетения обект в диапазона от “нулева реакция” до
“щедрост”.
МЕРКИ

ЗА КАДРОВО, ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА

ТУРИЗМА

Мярка 9. Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на културноисторическото и природното наследство
Модерните подходи в анимирането и експонирането на културни и природни
ценности са все още малко познати и още по-малко приложени. Това може да бъде и едно от
направленията за нови проекти по донорски фондове.
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Мярка 10. Създаване на областна информационна система за туризма и
изграждане на туристически информационни центрове
Подредеността, актуалността и достъпността на туристическата информация е сред
основните недъзи на българския туризъм като цяло. Създаването на мрежа от туристически
информационни центрове с единна система за актуална туристическа информация е
необходима стъпка в качественото развитие на туристическото предлагане в областта.

Приоритет 3:
Укрепване на човешкия капитал и подобряване качеството на живот
Укрепването на човешкия капитал и подобряване качеството на живота водят да
социално сближаване и повишаване привлекателността за обитаване на всяка териториална
общност. Общият ефект е не само в ползите от общото икономическо развитие, свързано с
растежа, заетостта, доходите и грижите за населението, но и в утвърждаването на
традиционните сравнителни предимства на областта по линия на човешкия потенциал и
качествената природно-културна среда.
Подобряването на уменията на човешкия ресурс за по-висока приспособимост към
икономическите и социалните промени е предизвикателство за всички райони на страната.
Регионалните дефицити в качеството на човешките ресурси са неравномерно разпределени
по територията, но навсякъде се наблюдават негативни тенденции към откъсване на
образованието от регионалната икономическа среда, недостиг на умения и квалификация за
работа с новите технологии и изисквания на производството, прекъсване на връзката между
образованието и потребностите на местните пазари на труда, липса на осъзната фирмена
политика за квалификация и обучение на работната сила.
В рамките на областта и особено в някои общини е съсредоточена демографска маса с
етнически състав и неблагоприятни качествени характеристики - ниско образование и
квалификация, висока неграмотност, ниска здравна и екологична култура, висока
безработица и слаба икономическа активност. За ангажирането на този богат ресурс и за
ограничаване на миграцията са необходими адекватни дейности, насочени към постигането
на няколко специфични цели:
Специфична цел 1: Повишаване на качеството на човешкия капитал и
постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда
Изискванията на съвременния пазар на труда налагат нова политика по отношение на
образователните и квалификационните характеристики на трудовите ресурси. От една
страна, това е свързано с реализирането на мерки, насочени директно към работната сила в
областта, с оглед засилване на нейната конкурентноспособност, от друга страна – към
политиките на местните пазари на труда, които следва да се приспособят към специфичните
нужди на региона.
Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството на
човешкия потенциал в областта следва да се реализира в партньорство между регионалните и
местните власти и социално-икономическите партньори, в т.ч. училищата, бизнеса,
сдруженията на бизнеса, териториалното бюро по труда, неправителствения сектор. За целта
следва да се използват всички възможности, които се предлагат за финансова подкрепа на
тези мерки и проекти от действащите оперативни програми до 2007 г. и новите оперативни
програми 2007-2013 г., както и различните инициативи на ЕС (вж. Приложение 3).
Целесъобразно е да се създаде Съвет за партньорство в образованието и обучението в
областта.
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Особеностите на местните потенциали и пазар на труда налагат усилията да се
насочат в две основни направления:
Мярка 1. Подобряване условията за трудова заетост чрез повишаване
професионалните умения на работната сила
Особеностите на местните потенциали и пазар на труда налагат усилията да се
насочат в две основни направления:
Първото направление е свързано с конкретни дейности по издигане на
квалификационните характеристики на трудовите ресурси в конкурентните области на
икономическо развитие: селско стопанство, биотехнологии, туризъм, хранително-вкусова
промишленост. За целта е необходимо:
 включване на бизнеса в проекти за обучение на работната сила и стимулиране към
изграждане на собствена система за професионална подготовка на кадрите;
 засилване на връзките между професионалните училища в областта и бизнеса;
 насочване на активните политики на пазара на труда към обучения и
квалификации, даващи възможност за конкретна трудова реализация в района,
чрез разработване на програми и курсове за обучение, директно насочени към
изискванията на бизнеса в областта;
 разработване на проекти за помощи в областта на обучение на бизнеса, които ще
бъдат избираеми по Структурните фондове на ЕС;
 осигуряване на професионално насочване в средните училища;
 разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между
уменията и нуждите на пазара на труда.
Мярка 2. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел
повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на
икономиката и инвестиционния процес
Второто направление е свързано с действия в областта на общо издигане на
квалификационните и образователни умения на трудовите ресурси в областта. То включва:
 изграждане на система за непрекъснато професионално обучение и вписването в
образователната система на областта;
 обучение в използване на информационни и комуникационни технологии;
 интервенции, отнасящи се до активно включване на социални партньори
(дружества, асоциации и др.) в продължително професионално обучение,
провеждане на проучвания за нуждите на пазара на труда, работа в мрежа и др.;
 професионална преориентация / повторно обучение / преквалификация на заетите
в районите, в които се осъществяват структурни промени;
 стаж за млади хора;
 разработване на отворени системи за обучение, регулиращи професионалната
подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда, съвместно със
социално-икономическите партньори;
 подготовка на проекти за продължително обучение, финансирани от Структурните
фондове на ЕС.
Мярка 3. Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда
Високата безработица в голяма част от населените места в областта налага
специфична подкрепа на политиките на пазара на труда, насочени към създаване на условия
за изнасяне на заетост в общините с критични стойности на този параметър.
Необходимо е да се разработи специална програма за създаване и изнасяне на заетост,
която да се адресира към националните програми за подкрепа на заетостта и възможностите,
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които ще предоставят Структурните фондове на ЕС за подкрепа на нови инвестиции и
работни места. Програмата следва да съдържа следните дейности:
 Субсидирана заетост в жизнени производства по различни национални програми;
 Информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и съответно
предлаганите специалисти;
 Подготовка на проекти за включване в мерките, финансиране от Структурните
фондове в областта на подкрепа на инвеститори за разкриване на нови работни
места в определени региони;
 Развитие на клъстери с оглед изграждане на съпътстващи производства в по-слабо
развити населени места на областта;
 Подкрепа на самонаети;
 Повишаване на капацитета на областната и местните администрации в подкрепа на
развитието на бизнеса в общините на областта;
 Разработване на специфичен пакет от преференциални мерки за привличане на
бизнеса в областта, в т.ч. предлагане на свободни терени, нови производствени
зони и т.н.;
 Изграждане на бизнес паркове в локализации с потенциал за развитие на нови
промишлени дейности.
Специфична цел 2: Подобряване на образователните услуги за населението
Адаптирането на съществуващата и създаване на нова образователноквалификационна инфраструктура с многоцелево предназначение (за преодоляване на
ниската грамотност, за нуждите на професионалното образование, за целите на обучението
през целия живот и др.), отговаряща на европейските стандарти за обучение, изисква
целенасочени действия, групирани в следните мерки:
Мярка 1. Повишаване ефективността на образователната система
Тази мярка е свързана както с проблеми от общ характер, така и със спецификата на
областта, като изисква:
 Повишаване на квалификацията на педагогическите и управленските кадри в
системата на основното и средното образование на областта;
 Интеграция на учениците от ромски произход, подлежащи на задължително
обучение;
 предотвратяване на спада в преждевременното напускане на училище и
повишаване достъпа до начално, целево и третично образование с подчертан
акцент към групите в неравностойно положение;
 Гъвкавост по отношение голямото движение на ученици, свързано с общата
миграция на населението в региона.
Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база





Оптимизиране на мрежата от училища и детски градини;
Подобряване на средата за обучение с оглед осъществяване на преход към
информационно
общество:
компютризиция
на
училищата
съобразно
количествените параметри и етапи, заложени в Националната стратегия за ИКТ;
достъп до Интернет на всички училища в областта; въвеждане на ИКТ в
образователния процес, увеличаване на извънкласната подготовка по компютърни
умения;
Създаване и използване на информационна мрежа между училищата, детските
градини, педагогическия персонал.
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Мярка 3. Включване на НПО и гражданското общество в образователния процес
Хроничният недостиг на финансови средства за поддържане на материалната база,
спецификата на процеса на обучение с много деца-билингви и необходимостта от
осъвременяване на обучението в съответствие с новите изисквания, налагат разширяване
обхвата на участниците в общия процес на обучение и споделяне на отговорностите,
свързани с:
 Повишаване ефективността
на взаимодействие с родителската общност и
училищните настоятелства;
 Създаване на извънучилищни заведения, в които да се работи за пълноценно
използване на свободното време на учениците, за развитие на индивидуалността и
стимулиране на творческите им заложби;
 Разяснителна и организационна дейност за намаляване броя на учениците, които
остават извън училище (деца на социално слаби семейства, на семейства от
малцинствен произход);
 Ангажиране представителите на бизнеса за разкриване на Центрове за
професионално обучение в стратегическите области за професионално
образование.
Специфична цел 3: Повишаване достъпа и качеството на здравните услуги на
населението
Основен индикатор на възможностите за достъп до и за качество на здравните услуги
е продължителността на живота. Въпреки че за област Разград е характерен високият
относителен дял на младите хора, в последните 5 години се наблюдават тенденции за
намаление дела на младите генерации и увеличение на населението от другите две
възрастови групи, подобно на процесите в цялата страна.
Това изисква дейности за намаляване на регионалните дефицити в достъпа до и в
качеството на здравните услуги, свързани с развитието на здравеопазването, включително
инвестиции за развитие и подобряване на предоставянето на здравни услуги, които
допринасят за подобряване на здравето на хората и качеството на живот в областта.
Мерките в тази област са следните:
Мярка 1. Подобряване ефективността на здравната система
Тук се включват както вътрешни действия за усъвършенстване дейността на
системата и подобряване качеството на здравните услуги, така и организационни, свързани с
предлагането им и достъпа до тях:
 Разширяване обхвата на профилактичната дейност;
 Подобряване качеството на извънболничната и болничната помощ;
 Разширяване и осъвременяване на мрежата от заведения, предоставящи
профилактични, здравни и рехабилитационни услуги;
 Осъвременяване на материалната база и обновяване на медицинската апаратура.
Мярка 2. Усъвършенстване на взаимодействието между институциите, имащи
отношение към здравеопазването
Създаването на условия за подобряване здравето на населението включват и
усъвършенстване на институционалното взаимодействие, насочено към:
 Намаляване броя на здравно неосигурените лица;
 Засилване на здравнообразователната превенция във и извън училище;
 Подобряване на факторите на селищната среда и ограничаване на свързаните с тях
заболеваемост и смъртност от остри и хронични болести;
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Развитие на сътрудничеството с НПО за подготовка и реализиране на проекти в
сферата на здравеопазването.

Мярка 3. Развитие на социалните услуги
Социалните услуги са допълваща дейност, тясно свързана със здравето на
населението, и успешното им прилагане допринася значително за повишаване качеството на
живот. Тенденцията е за подобряване състоянието на съществуващите институции и
усъвършенстване на дейността:
 Разширяване дейността на Центъра за рехабилитация и социална интеграция в
община Разград чрез превръщането му в областен център и разкриване на филиали
в другите общини;
 Откриване на дневни центрове за социални услуги за деца и семейства;
 Изграждане на защитени жилища за реинтеграция на настанените в институциите
и обучение и подкрепа за самостоятелен живот;
 Привличане на НПО за участие в предоставянето на социални услуги;
 Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните заведения.
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Наличието на голям брой културни институции в областта, обособен сграден фонд,
добри традиции и успешни практики в организирането на културни и спортни прояви са
предпоставка за развитието на културните и спортните дейности като фактор за
подобряване качеството на живот.
Тук мерките могат да бъдат:
Мярка 1. Осъществяване на партньорство между местната власт, културните
институции, неправителствения сектор и бизнеса за решаването на конкретни
проблеми и реализация на съвместни проекти




Обвързване на културните дейности с туристическата индустрия, стимулиране на
културния и фестивален туризъм;
Създаване на условия и насърчаване на предприемачеството в сферата на
културата;
Постигане на по-висок капацитет за намиране на алтернативни финансови
източници.

Мярка 2. Превръщане на местните културни институти в съвременни духовни
центрове за разпространение на информация, знания и съхранение на традиции





Съхраняване културната идентичност на областта в цялото й многообразие;
Популяризиране на постиженията в сферата на художественото творчество в
регионален, национален и международен мащаб;
Приобщаване на децата и младежите към общозначимите ценности и активното
им участие в културните процеси;
Информация за международни фондации и организации, насочена към местната
интелигенция.

Мярка 3. Развитие на спорт и младежки дейности



Подобряване на условията за спорт и отдих на населението чрез ремонт и
рехабилитация на съществуващите спортни площадки;
Проектиране и изграждане на нови спортни площадки, плувни басейни и други
спортни обекти.
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Приоритет 4:
Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване качествата
на околната среда
Възможностите за регионално развитие до голяма степен се определят от степента на
развитие на техническата инфраструктура и се редуцират значително от съществуващите
инфраструктурни различия между отделните области и общините в тях. Подкрепата за
развитие и модернизация на инфраструктурата в областта е от определящо значение за
включване на всички общини в процеса на развитие, увеличаване на регионалната
инвестиционна атрактивност и конкурентнособност и интегриране на областта в национален
и международен план, при непрекъснати грижи за подобряване качествата на околната среда.
С развитието на основната инфраструктура, политиката за регионално развитие
следва да постигне:
 Осигуряване на условия за устойчив икономически растеж, заетост и балансирано
регионално развитие на областта
 Хармонично изграждане на елементите на инфраструктурата в отделните райони
на областта, съобразно техния специфичен потенциал и инфраструктурни
дефицити;
 Подобряване на качеството на инфраструктурните услуги, в съответствие с
очакваното търсене на различните видове инфраструктура;
 Подобряване условията на живот чрез подобряване качествата на околната среда.
Това определя специфичните цели за изпълнение в рамките на този приоритет:
Специфична цел 1: Развитие на техническа инфраструктура, създаваща условия
за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Регионалната инфраструктура е ключов фактор, стимулиращ развитието на бизнеса и
икономическото приобщаване на цялата територия чрез изграждане на предпоставки за
използване на специфичните регионални потенциали. Освен това дейностите по изграждане
на регионалната инфраструктура са източник за създаване на нови работни места в процеса
на нейното изграждане и функциониране.
Инвестициите, свързани с техническата инфраструктура, са основен фактор за
регионална конкурентноспособност, за повишаване мобилността на населението, за
навлизане на информационните и комуникационни технологии;
Намаляват цената и увеличават трафика на товарни и пътнически превозни средства в
областта при преноса на хора и товари.
Дейностите за постигане на тази специфична цел ще се групират в няколко мерки, а
именно:
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
По-добрите условия за транспорт безспорно водят до повече инвестиции и създаване
на благоприятни условия за растеж. Тази мярка е насочена както към пътищата, осигуряващи
вътрешнорегионални връзки, даващи възможност за развитие на специфичния икономически
потенциал на областта, така и към националната транспортна инфраструктура, интегрираща
областта в СИР и страната, като включва:
 Проект за развитие на транспортната инфраструктура по направление “север юг", с оглед подобряване на икономическите и социалните връзки между
областите Силистра, Разград, Търговище, Сливен и Ямбол, и осъществяване на
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трансгранично сътрудничество чрез развитието на Източен Балкански
транспортен коридор, алтернативен на Общоевропейския транспортен коридор
№ 9.
 Проект реконструкция и рехабилитация на връзката Разград - София, през
Попово, Николаево, Стражица, гара Кесарево, който на територията на област
Разград включва пътищата III 204 Разград-Попово и път III 205 Исперих-Разград.
 Проект за реконструкция на летище "Търговище" за възобновяване на
пътническите полети и изграждане на необходимата база за извършване на карго
полети, обслужващи и съседните области, който е в процес на разработка.
Предвид огромния финансов ресурс, необходим за осъществяването на тези проекти,
както и степента на значимост, надхвърляща границите на областта, за тези проекти, е
осъществена необходимата координация между съответните институции в област Разград и
другите заинтересовани области.
Мярка 2. Подобряване на достъпа и развитие на информационните и
комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за
МСП
Създаването на активна бизнес среда чрез стимулиране на малкия и средeн бизнес и
повишаване на конкурентноспособността е немислимо без инфраструктура, осигуряваща
достъп до последните постижения във всяка сфера на развитие и гарантираща съвременни
условия за приложението им.
Постигането на тази цел е свързано с въвеждането на широколентови технологии за
цифров пренос на информация, водещи до повишаване на ефективността, обхвата и
прозрачността от предоставянето на публични услуги на населението, както и услуги за
местния бизнес (бизнес информационни системи, данъчна информация и други услуги за
бизнеса, предоставяни от местната власт), чрез:
 Изграждане на широколентови комуникационни мрежи за пренос на информация;
 Разширяване достъпа до Интернет;
 Подобряване достъпа до и развитие на он-лайн публични услуги.
Мярка 3. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез програми и
проекти за енергийна ефективност
Действията за подобряване на енергийната ефективност разкриват голям потенциал за
подобряване както на конкурентноспособността на икономиката чрез намаляване на
енергоемкостта на произведения продукт, така и за повишаване стандарта на обитаване чрез
подобряване структурата на енергопотреблението в бита и обществените сгради.
Енергоинтензивната
структура
на
потреблението
определено
влошава
икономическите показатели на областта. Амортизираните отоплителни инсталации и котли в
сградите, лошото физическо състояние на сградните облицовки и осветлението с енергоемки
светлоизточници изискват организирана дейност за повишаване на енергийната ефективност,
включваща:
 Енергийни обследвания на обществени сгради;
 Саниране на обществени и битови сгради;
 Подобряване ефективността на уличното осветление.
Друга възможност е търсенето на алтернативни източници на топлина, включително
на възобновяеми енергийни източници, като проектите по енергийна ефективност в
Областната и общинските програми са насочени главно към:
 Въвеждане на модерни отоплителни системи на биомаса-котли, на дървесни
брикети, дървени стърготини или пелети с автоматично горивоподаване и
регулиране на горивния процес, които са удобен, надежден и чист начин за
използване на местните ВЕИ.
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Слънчеви термични инсталации - системи за топла вода на
обществени/общински обекти-болници, детски градини, социални домове, както и
стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и селскостопански
продукти, могат да намерят голямо приложение в програмите за използването на
ВЕИ.
Необходими са не само технологични мерки, но и разяснителна и информационна
дейност:
 Изграждане на местни информационни центрове за ЕЕ.


Специфична цел 2:
Усъвършенстване на техническата инфраструктура,
свързана с преодоляване на вътрешнорегионалните различия и постигане на
териториален баланс
Отчитайки универсалността на инфраструктурите различия, дейностите ще се
насочват приоритетно към местата, където има осезаема бариера за използването на
потенциалните фактори за икономически растеж и необходимост от преодоляване на
затрудненията в инфраструктурното обслужване.
Деконцентрацията на икономически активности в подходящи центрове на областта по
линия както на самостоятелни производства, така и на взаимосвързани производственотехнологични структури, както и развитието на конкурентоспособен аграрен сектор изискват
инфраструктура, осигуряваща не само началната деконцентрация, но и устойчивост на
процеса във времето.
Действията за постигане на тази специфична цел ще бъдат ориентирани към мерки за
подобряване на транспортната достъпност и достатъчно ресурси и информация в
перспектива:
Мярка 1. Осигуряване на добър транспортен достъп на периферните и
изостанали райони до зоните на развитие на икономически дейности и социални
услуги
Улесняването на транспортните връзки засилва конкурентната среда на общинските
икономики, стимулира тяхната ефективност и допринася до заглаждане на териториалните
различия. Реконструкцията и модернизацията на регионалната транспортна инфраструктура
гарантира интегрираното функциониране на областта като цяло и максимално усвояване на
потенциалите за развитие, като улеснява достъпа до тях и спомага за териториалното
сближаване, което включва:
 Изпреварващо ремонтиране на второкласните пътища, които са в много лошо
експлоатационно състояние и не изпълняват успешно ролята си на довеждащи и
преразпределящи направления към основната ос Русе-Варна и връзки със
съседните области;
 Реконструкция и модернизацията на пътната мрежа от
ІІІ клас, осигуряваща
връзките вътре в областта и улесняваща възможностите
за развитие на
специфичния икономически потенциал на различните общини;
 Реконструкция и модернизация на железопътни гари в изявените икономически
центрове на областта;
Мярка 2. Ускоряване модернизацията на телекомуникационната мрежа и
разширяване предлаганено на съвременни съобщителни услуги
Недостатъчната степен на изграденост на съобщителната мрежа в областта и бавният
темп на модернизация водят до информационно-комуникационно изоставане и
задълбочаване на териториалните дисбаланси на икономическото развитие. Добре развитата
съобщителна мрежа, осигуряваща достъп до съвременни съобщителни услуги, позволява
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използването на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ за организиране на еработни места, като един от най-преките способи за деконцентрация на икономическа
активност. Работата от разстояние (телеработа) осигурява гъвкавост във времето и
местоработата като позволява да се преодолеят бариерите на времето и дистанцията, респ.
териториалните дисбаланси в развитието.
Преди всичко това изисква:
 Подобряване на предоставяните далекосъобщителни услуги в икономически
изостаналите райони на областта;
 Създаване на технологични условия за достъп до бизнес информационните мрежи
и Интернет, чрез изграждане на ефективни технологии за достъп ADSL, оптични
кабелни връзки, радиодостъп, доизграждане и развитие на GSM мрежата, но
същевременно и обучение и развиване на умения за ползване на специализирана
информация, чрез:
 Създаване на специализиран интернет-сайт за всяка община;
 Увеличаване на броя на обществените места за достъп до информационни и
комуникационни технологии и Интернет (телецентрове).
Мярка 3. Сигурно и качествено електроснабдяване за цялата територия на
областта, гарантиращо балансирано развитие на всички общини
Въпреки че електроенергийната мрежа е оразмерявана за товари, по-големи от
сегашните, и има възможност за поемане на допълнително натоварване, бъдещото развитие
на областта налага освен поддържане на добри технически и експлоатационни параметри на
съществуващата мрежа, така и доизграждане и развитие на електроенергийната мрежа.
Една част от действията са свързани с нормализирането и повишаване на сигурността
на електрозахранване на консуматорите в някои общини, чрез разширение на системата
високо напрежение:
 Изграждане на подстанция 110/20 кв “Лозница”;
 Изграждане на подстанция 110/20 кв “Самуил”;
 Оборудване на възлова станция “Цар Калоян”.
Друга част - с електроразпределителната мрежа средно напрежение:
 Изграждане на трафопостове и довеждащи електропроводи до тях в селища от
община Разград, община Кубрат, община Цар Калоян и община Вятово;
 Обезпечаване на електрозахранването на терени, провокиращи инвестиционен
интерес.
Специфична цел 3: Доизграждане и развитие
подобряваща качествата на жизнената среда

на

инфраструктурата,

Инфраструктурата, пряко свързана с качествата на жизнената среда, включва преди
всичко благоустройството на населените места.
Мярка 1. Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта
Високият процент загуби в разпределителната мрежа, заедно с набавянето на
основните количества вода от водоснабдителна система "Дунав" и относително малкият дял
на местните водоизточници, предопределят една от най-високите цени за страната, което
налага оптимизиране на водоснабдяването чрез:
 Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителните мрежи с цел намаляване
загубите от течове и аварии;
 Максимално използване възможностите на местните водоизточници;
 Изграждане на допълнително водоснабдяване за някои населени места.
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Мярка 2. Доизграждане на канализационните системи
Неизградената канализационна мрежа в селата и директното заустване на отпадни
води в реки и дерета, както и амортизираната и недоизградена канализационна мрежа в
центъра на областта извеждат и този проблем като приоритетен. Действията ще бъдат
насочени към:
 Завършване реконструкциите на ПСОВ Разград и ПСОВ Лозница;
 Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в Разград и Лозница;
 Изграждане на канализационни мрежи в селата.
Мярка 3. Разширяване вида и качеството на предлаганите съобщителни услуги
за населението
Доизграждането и модернизацията на съобщителната мрежа ще улеснят достъпа на
населението до публични услуги като образование, здравеопазване, услуги на местната и
областната администрация, данъци и друго социално обслужване, което изисква:
 По-нататъшна цифровизация на фиксираната телекомуникационна мрежа;
 Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките населени места на
основата на нови цифрови телефонни централи и разширение на селищната
телефонна мрежа;
 Създаване на необходимите технически условия за осигуряване на достъп до
далекосъобщителните услуги за хора със специфични потребности (инвалиди,
социално слаби, възрастни и други хора в неравностойно положение).
Мярка 4. Разширяване на употребата на природния газ като алтернативен
енергоносител за битово и обществено потребление
Безспорните предимства на природния газ пред традиционните енергоносители води
както до подобряване на социално-битовото и комунално обслужване на населението, така и
до подобряване на екологичната обстановка.
Разширяването на прилагането му както за обществено, така и за битово потребление
включва:
 Разширение на газоразпределителната мрежа в Разград и нарастване броя на
потребителите над 10 000;
 Разширение на газоразпределителната мрежа в Исперих и нарастване броя на
потребителите над 2 000;
 Газифициране на сградите в общинския център на община Кубрат.
Специфична цел 4: Подобряване качествата на околната среда
Подобряване състоянието на водата, въздуха и почвите включва прилагането на
мерки, които ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния обхват
на увреждането, обхвата на засегнатото население, концентрацията на замърсяването и
степента на вредност за човешкото здраве и природата. Предлаганите мерки ще въздействат
в няколко направления:
 намаляване или елиминиране източниците на замърсяване;
 изчистване на замърсяването;
 възпрепятстване преноса на замърсяване от един на друг компонент и предпазване
от замърсяване.
Според характера си, мерките могат да се групират като: устройствени, програмни,
технически и технологични, и институционални мерки, както и партньорство с бизнеса и
гражданите.
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Мярка 1. Разработване и изпълнение на планове и програми за управление на
качеството на атмосферния въздух, опазването на водите и опазването на
земеделската земя; прилагане на екологична оценка на устройствени планове
Област Разград трябва активно да се включва в националните планове и програми за
околната среда и да разработва собствени, с конкретни решения за проблемите.
Мярка 2. Технически и технологични мерки за пречистване на отпадните води:





Реконструкция и модернизация на ПСОВ Разград и ПСОВ Лозница;
Изграждане на ПСОВ за населени места над 10000 души до 2007 г., и над 2000
души до 2014 г., в съответствие с Директивите на ЕС;
Доизграждане канализационната система на областта.
Изграждане на депа за отпадъци:
o Реконструкция на ДТБО-Разград;
o Изготвяне и реализиране на проект за саниране на неорганизираните сметища
и поетапното им ликвидиране;
o Саниране или рекултивация на досега действащите регламентирани депа на
територията на областта;
o Обхващане на всички селища в областта в организирано сметосъбиране;
o Въвеждане на разделно събиране на ТБО с цел повторна употреба
(рециклиране) на суровините;
o Изграждане на съвременна инфраструктура за третиране на болнични
отпадъци за всички здравни заведения в областта.

Мярка 3. Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване
мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти, в т.ч. и културни
ландшафти, провеждане на активна информационна кампания за стойността и
качеството на природата в областта





Проучване, обогатяване и популяризиране на видовия състав на флората и фауната
в региона;
Увеличаване броя на защитените територии в областта чрез мероприятия по
опазване и възстановяване на застрашени биологични видове;
Изготвяне на планове за управление на защитените местности;
Изграждане на екотуристическа инфраструктура. Направа на екопътеки, пейки,
детски площадки, места за палене на огън, биваци и др. съоръжения с цел
опазване на биологичното разнообразие.

Мярка 4. Институционални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите





Провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на населението
със средствата на медиите и на различни програми;
Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми;
Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата;
Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата.

Мярка 5. Трансгранично и международно сътрудничество



Участие на областта в европейски и други международни програми за
сътрудничество;
Включване на общини от област Разград в мрежа от устойчиви общини.
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Приоритет 5:
Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на партньорство,
управление, планиране и реализиране на регионалната политика
В значителна степен реализацията на целите и приоритети на областната стратегия
зависи от институционалния капацитет, създаден в областта и общините на областта за
провеждане на регионалната политика. Проведеният анализ показва, че съществуват редица
дефицити, които са свързани както с административния капацитет на областта, така и с
провеждане на принципа на партньорство за целите на регионалното развитие и развитието
на местната икономическа активност. При това укрепването на капацитета следва да се
обвързва с повишаването на конкурентноспособността на областта, както и с придобиването
на умения областната администрация да управлява програми и проекти, да осъществява
мониторинг и оценка на реализацията на областната стратегия за развитие.
За укрепването на административния капацитет на областта и съставните общини
следва да се реализират действия в изпълнение на следните цели:
Специфична цел 1: Подпомагане изграждането на регионални и местни
партньорства за развитие
Тази цел се свързва със засилване на партньорството и междуобщинското
сътрудничество и се базира на необходимостта от подобряването на сътрудничеството
между участниците в създаването, приемането и изпълнението на областната стратегия. Това
партньорство има две проявления: първото се свързва с вътрешния аспект на
партньорството и касае участието на заинтересованите страни в областта при създаването и
изпълнението на стратегията. Това партньорство в областта се реализира чрез участието на
ръководните структури на областта, областната администрация, социалните партньори,
неправителствения сектор, частния бизнес и на гражданите; второто се налага при
осъществяване на междуобщинско сътрудничество между съседни общини, като често това
предполага и определено участие и на областта или и на съседни области. В този смисъл
формата на взаимодействие предполага специфична форма на взаимодействие, където
представителството е друго. Тази цел изисква равностойно участие на всички
заинтересовани актьори и партньори в изпълнението на областната стратегия, както и
тяхното обучение за работа с нови информационни технологии и форми на услуги.
В конкретния случай за област Разград осъществяването на посочения приоритет
налага осъществяването следните действия:
 Изграждане на съвет за партньорство за развитието на областта;
 Развитие на засилен диалог и взаимноизгодна съвместна дейност с бизнесобщността, НПО и гражданите;
 Разработване на уеб страница за информиране на партньорите по изпълнението на
стратегията;
 Изграждане на публично-частно партньорство в областта за генериране и
финансиране на проекти;
 Работа в мрежа с всички деконцентрирани структури на властта, местните власти
и заинтересовани страни;
 Провеждане на периодични дискусионни форуми с бизнеса и обществеността за
обсъждане на проблемите, свързани с развитието на областта;
 Информация и публичност на плановите и програмните документи на регионално
и местно ниво.
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Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на
предоставяните от областната администрация и местните управи услуги чрез
развитие на нови форми на обслужване и прилагане на модерни информационни
услуги
Осъществяването на тази цел е важен фактор за повишаване на регионалната
конкуретноспособност и развитие на съвременна икономика, което ще спомогне за
подобряването на ефективността в дейността на областната администрация, общинските
администрации и на ръководството на областта. Тя предполага провеждането на политика на
усъвършенстване на управлението в областта чрез:
 Прилагане и ускорено въвеждане на широколентовите комуникации, уебориентираните връзки и създаване на интерактивни сайтове за областта и сферата
на конкретните интереси;
 Обучение на областната и общинската администрация в нови подходи за
управление, в т.ч. работа с бизнеса, развитие на клъстери, трансгранично и
международно сътрудничество;
 Въвеждане на добри практики и положителен опит в организацията на публичните
услуги в областта, в т.ч. чрез използване на информационни и комуникационни
технологии;
 Ускоряване и разширяване на административното обслужване на едно гише на
регионално и местно ниво.
Специфична цел 3: Създаване на програмен и проектен капацитет
Изграждането на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление,
контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните
инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници, е от изключителна
важност за успешното реализиране на стратегията и така желаната промяна в областното
развитие. Това налага още веднага в областта да се разработи и да започне да се изпълнява
програма за повишаване на проектния капацитет, която да включи мерки за:
 Подготовка и обучение на кадри и експерти за управление на проекти, финансов
контрол;
 Обучение на регионалните и местните партньори за разработване, финансиране и
управление на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за
развитие;
 Създаване в областта на специализирано звено по управление на програми и
проекти и работа по Структурните фондове и програми;
 Техническа помощ за подготовка на проекти;
 Информационно осигуряване на процеса на управление на проекти и програми;
 Изграждане на информационна система, която своевременно да информира
общините, бизнеса и неправителствения сектор в областта за възможностите за
финансиране по Структурните фондове;
 Изпреварваща подготовка на набор от проекти, които да бъдат придружени с
необходимата проектна и техническа документация.
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3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ
Стратегическото планиране на регионалното развитие е динамичен и непрекъснат
процес и той не приключва с приемането на определен стратегически документ. Това в пълна
мяра важи и за създаването и приемането на Областната стратегия за развитие на област
Разград. Неразделна част от самата областна стратегия е нейното въвеждане в действие. Този
важен етап включва поредица от дейности по управлението на процеса на реализация и по
същество формира “функционална и институционална организация”. Тази
организация включва определена последователност от стъпки, осъществяването на които
гарантира правилно подреден във времето и добре организиран и координиран процес на
изпълнение. Конкретните стъпки изискват създаването на механизми и инструменти за:
 Информационно осигуряване на процеса на създаване, приемане и изпълнение на
областната стратегия за развитие на област Разград;
 Функционално и институционално изграждане на звената - участници в изпълнението
на стратегията;
 Оперативна координация и управление на тези звена;
 Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението. Определяне на индикатори;
 Актуализация и изпълнение на стратегическия документ;
 Осигуряване на партньорство, публичност и прозрачност в процеса на създаване,
приемане и изпълнение на документа като основа за засилване на демократичността и
усъвършенстване на териториалното /областното/ управление.
1. Информационното осигуряване на процеса на разработване и изпълнение на
областната стратегия за област Разград предполага осъществяването на поредица от
действия:
На първо място се изисква създаването на информационна система за управление.
Нейното предназначение освен за нуждите на стратегическото планиране и дългосрочното
програмиране на областната развитие, ще подпомага и решава и редица други въпроси,
свързани с организация, координацията и управлението на процесите и институциите в
областта. Тази система ще спомогне за подобряване на организацията и функционирането на
областната администрация и ще доведе до усъвършенстването на качеството на
предоставяните публични услуги за физическите и юридическите лица от областта.
На второ място препоръчително е да се създаде отделна уеб-страница за областната
стратегия за развитие, която периодично да се актуализира и развива с оглед развитието на
публичността и прозрачността при решаване на проблемите, които следва да се решават с
оглед приемането на стратегията.
На трето място информационното осигуряване следва да осигури определени
механизми, с помощта на които да се осигури възможността областния управител да
осъществява своите функции по провеждането на регионалната политика в областта, на
реализацията на ОСР, както и на документите, свързани с действията на съответните органи
по нейното разработване, съгласуване, приемане, изпълнение и финансиране.
2. Институционално изграждане на звената – участници в изпълнението на
Областната стратегия за развитие
На равнището на областта институционалната организация за изпълнение на
Областната стратегия за развитие включва организацията и дейността на основните
органи в тази територия - Областният управител, специализираните структури към
областната администрация и областният съвет за регионално развитие.
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Функционално взаимодействието между Областната стратегия за развитие и
Националната стратегия за регионално развитие и на органите по тяхното разработване и
изпълнение се осъществява на основата на законово установената процедура и ред.
Областният управител, в рамките на своята компетентност, провежда държавната
политика в областта; организира разработването, съгласуването и изпълнението на
областната стратегия; внася областната стратегия за развитие, за обсъждане и съгласуване в
регионалния съвет за развитие, както и за приемането й в областния съвет за развитие. Също
така областният управител като председател на областния съвет за развитие изготвя шест
месечни и годишни отчети за дейността на съвета, в т.ч. и такива свързани изпълнението на
ОСР. В съответствие с изискванията на закона от 2004 г. приемането на областната стратегия
става от областния съвет за развитие. Със Закона за регионалното развитие чувствително се
завишиха компетенциите на областния управител при изработването, общественото
обсъждане и изпълнението на Областната стратегия за регионално развитие.
За подпомагане дейността на областния управител в осигуряването на публичност,
прозрачност и активно партньорство, той може да създаде постоянно действащ съвет за
партньорство. За осъществяване на дейности по регионално развитие с над областно
значение и обхват областният управител можеше да сключва споразумение за асоцииране с
други области.
Областният съвет за развитие на област Разград изпълнява важни функции да
определят целите и приоритетите за развитие на областта и мерките за постигането им в
съответствие с предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие и за
разработването, приемането и изпълнението на областната стратегия за развитие.
Областният съвет е компетентният орган, който:
 Обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
 Оценява инициативите на общините и юридическите лица, свързани с ОСР и
предложенията за включване на мерки в НОПРР, като прави и предложения за
сключване на споразумения за сътрудничество с други области за осъществяване на
съвместни дейности (в т.ч. свързани с изпълнение на цели и приоритетите на ОСР);
 Изразява становище по предоставените му за разглеждане проекти на нормативни актове,
стратегически, планови и програмни документи, свързани с планирането и
програмирането на регионалното развитие, като осъществява взаимодействие с
областните съвети за развитие, с регионалните съвети за развитие, с органите на
изпълнителната власт и техните териториални структури;
 Областния съвет обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и
прозрачност на планиране и програмирането на регионалното развитие, в т.ч. и на ОСР на
територията на областта по предложение на областния управител.
Важна функция, с която е натоварен областният съвет за развитие съгласно Наредбата
по чл.19 от ЗРР е, че те наблюдават изпълнението на областната стратегия за развитие
на основа изпълнението на мерките по програмните документи, разработени в
съответствие с областните стратегии за развитие (и по специално - общински и
регионални планове за развитие).
Оперативна координация и взаимодействие на органите и звената пряко
ангажирани с изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Разград налага
осъществяването на конкретни действия със силна хоризонтална насоченост и ефективна
допълняемост при реализацията на поставените стратегически цели и приоритети, заложени
в стратегията. Пряка ангажираност към този хоризонтален процес на съгласуване имат
министъра на МРРБ, Регионалният съвет за развитие на Североизточния район за планиране,
областния съвет за развитие и неговия председател и различните заинтересовани физически
и юридически лица.
Министерствата в рамките на функционалната си компетентност подпомагат
разработването на областната стратегия за развитие чрез предоставяне на отделните
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секторни стратегия за развитие на конкретни отрасли и дейности и осигуряват
предоставянето на специализирана информация за разработването на областната стратегия.
Регионалният съвет за развитие на Северния централен район планиране участва
пряко при обсъждането и съгласуването на проекта на областната стратегия за развитие, като
изготвя становище относно резултатите от обсъждането на проекта. Регионалният съвет на
СЦР извършва и предварителна оценка за проектите, предложени в изпълнение на мерките
за съответния район, като ги предлага за включване в НОПРР. От своя страна
председателят на регионалния съвет за развитие предоставя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството /когато това се налага/ изготвените от съвета
становища по разработената областната стратегия, при нейното обсъждане преди приемането
й от областния съвет за развитие..
Областният управител, областния съвет за развитие и областната
администрация са основните участници и актьори в процеса на формиране и прилагане на
регионалната политика за областта. В тази връзка те са инициатори при формирането на
регионални и местна партньорства, както и при подготовката на мерки и проекти,
реализиращи плановите документи на областно и местно ниво.
Местните власти участват в формирането на областната стратегия за развитие чрез
приемането на общински планове за развитие и програми за реализация, които са основа за
последващото отчитане на резултатите от областната стратегия. Важна тяхна функция е да
мобилизират местните финансови, човешки и организационни ресурси, включително на
частния капитал и НПО. Осигуряването на местни партньорства, осигуряването на
информация за областната стратегия и публичността на действията им са основа на техните
действия по провеждане на политиката на местно развитие.
Участието на социално-икономическите партньори, неправителствения и
частния сектор в политиката на регионалното развитие в рамките на областната стратегия
за развитие е широко застъпено. На настоящия етап това става при изготвянето и приемането
на самата областна стратегия, където те имат консултативна роля при подготовката,
създаването на организационната и нормативната им основа и самото им обсъждане.
3. Наблюцение, оценка и контрол на областната стратегия за развитие
Мониторигът (наблюдението) и оценката на изпълнението са част от важната
контролна функция, свързана с преценяване на ефективността и ефикасността на целите,
приоритети и мерките на областната стратегия, тяхното непосредствено постигане. Самият
механизъм на наблюдение включва два основни компонента – методи за оформяне на
индикаторите към съответните цели за оценяване степента на тяхното достигане и методи
за събиране на данни /информация/ за управление на стратегията и за оценка на вземаните
решения, свързани с реализацията й.
Мониторингът на изпълнението на ОСР на Разград съгласно Закона е важна задача
на Областния съвет за развитие и на Областния управител. Това налага съветът да вземе
решение за създаване на работна група за наблюдение на стратегията. Групата за
наблюдение следва да включва представители на съвета и експерти от състава на областната
администрация, като организацията и функционирането й се регламентира с решение на
съвета. Групата за наблюдение:
 Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение относно изпълнението на
стратегията като ги диференцира по цел и специфични цели;
 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък;
 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите;
 Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена;
 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако това е
наложително.
В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни
отчети, които предоставя на съвета и областния управител. В отчетите се оценява и прогреса
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при изпълнението на стратегията. Тя изготвя и годишния доклад за резултатите от
изпълнението на областната стратегия, които се обсъжда и приема от областния съвет за
сведение и последващо изпълнение.
Мониторингът води до засилване потенциалните възможности на областната
стратегия за развитие, защото чрез него става възможно да се подобри сътрудничеството
между различните участници и актьори, които си комуникират при изпълнението на
стратегията. Внасянето на елементи на обществено обсъждане води до реално обогатяване на
стратегията на основата прилагане на принципа “отдолу-нагоре”. Мониторингът осигурява
текуща информация, която спомага да се отчете напредъка /успеха или неуспеха/ на
стратегическия документ.
Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите
водещите компоненти. Най общо тук се включва:
 Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение;
 Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;
 Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите и
 Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.
В случая областната стратегия за развитие на област Разград включва основен набор
от над 50 индикатори за определяне степента на достигане на водещите 5 стратегически
цели и над 20 специфични цели към тях. Конкретният набор от индикатори може да бъде
променян, разширяван и допълван, като решението за окончателния избор следва да е на
областния съвет за развитие.
Индикатори за оценка по изпълнението на приоритет № 1 “Развитие на
ефективен аграрен сектор и регионален клъстер “Лудогорски храни” са:















Брой проекти и програми за развитие на водещите селскостопански подотрасли;
Брой проекти за създаване на модерни ферми и за развитие на екологизация на земеделието и
животновъдството;
Подкрепа на млади фермери – обучение и подкрепа – брой;
Подкрепа за полупазарни стопанства за превръщането им в пазарно-ориентирани–брой;
Нарастване на добивите на основните земеделски култури - %;
Нарастване на производството на основните продукти от животновъдството - %;
Увеличение на напояваните площи – %;
Брой на МСП, свързани със аграрното производство и услуги за сектора;
Брой фирми в новосъздавания клъстер ХВП;
Развитие на пазара за земя – брой осъществени сделки и общ размер на земята;
Комасация на земята - %;
Брой лица, преминали обучение за аграрно предприемачество, бизнес умения;
Брой проекти, финансирани от фондове и програми на ЕС за развитие на селскостопанския и
горскостопанския сектор;
Новосъздавани микропредприятия и малки индустриални паркове за инвестиране н преработка на
селскостопанска продукция – брой;

Индикатори за постигане на приоритет № 2 “Стабилизирана икономика инвестиционна привлекателност и конкурентноспособност” са:











Брой изградени инвестиционни паркове, технопаркове и бизнес инкубатори изградени във връзка с
реализацията на Областната стратегия за развитие и на Общинските планове за развитие
Средно годишно нарастване на БВП на човек от населението;
Достигане на БВП на човек от населението до 95% от средните за областите в страната;
Създадени областни клъстери и мрежи – брой;
Брой фирми участващи в тях;
Изградени инкубатори за подкрепа на МСП
Пазарно-ориентирани бизнес проекти, получили подкрепа – брой;
Създадени нови и промоцирани устойчиви местни туристически продукти - брой;
Брой природни, културни и исторически обекти, получили подкрепа за опазване и експониране
Възстановени и новосъздадени културни и спортни прояви, обновени културни институти, стимулиращи
развитието на туристически услуги и туристически посещения -брой
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Подпомогнати частни стопани при преустройството на къщите си за приемане на гости – туристи;
Подобрена пътна инфраструктура в туристическите ареали
Нарастване на нетните приходи на предприятията от нефинансовия сектор /%/

Индикатори за постигане на приоритет № 3 “Укрепване на човешкия капитал и
подобряване качеството на живот” са:




Брой на населението, участващи в програмите за обучение (тип, продължителност), в т.ч на населението 5064 възраст
Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение
Брой съвместни проекти между работодатели и студенти
Брой регионални информационни системи и мрежи за професионално насочване и информация
Дял на целевото население, участвало в програмите за обучение
Дял на студентите, включени в стажове, практики и други форми за придобиване на практически опит
Разкрити нови работни места, в т.ч мъже, жени, възрастова група 50-64, в т.ч. групи в неравностойно
положение, младежи
Равнище на заетост, в т.ч мъже, жени, възрастова група 50-64, групи в неравностойно положение, младежи

-

Брой програми за подкрепа на диалога между публичните и частни органи свързани със заетостта.




















Брой проекти за укрепване на местното развитие в сферата на качество на живота, насочени към
намаляване на междуобластните различия
Подпомагане на социално обременени групи за тяхното бързо социализиране /%/
Брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги / %/
Нови здравни услуги на областно и местно равнище – брой
Съвместни инициативи за подобряване качеството на образованието и въвеждане на специализирано
компютърно и езиково обучение, нови информационни технологии в общините и областта – брой и % на
обхванатите
Брой проекти за подобряване на състоянието и развитието на здравните и образователните услуги в
областта
Утвърждаване на културната идентичност на областта в нейното многообразие и нейното популяризиране в
регионален, национален и международен аспект – брой изяви
Провеждани прояви по линия на културния, фестивалния и конгресния туризъм
Намаляване на равнището на безработица за областта до 2015 г. с 10 пункта
Намаление на вътрешно областните различия в равнището на заетост
Осигуряване до 2010 г. участие най-малко на 30 % от продължително безработните лица в активни мерки и
програми

Индикатори за постигане на приоритет № 4 “Развитие и модернизация на
техническата инфраструктура и подобряване качествата на околната среда” са:




















Дължина на новоизградената или подобрена пътна мрежа /% на мрежата/
Процент на населението в подобрен транспортен достъп /нарастване в % за периода/
Подобряване на газификацията на територията на областта /%/
Разширяване на ел. мрежата /брой потребители, свързани с нова ел. мрежа/
Разширяване на обхвата на широколентовия достъп за предаване на данни, високоскоростен Интернет и
интерактивни услуги /% на нарастване/
Брой на новоизградени или модернизирани ПСОВ и ГПСОВ за периода
Мощности за събиране на отпадъци или рециклиране /%/
Процент на отпадъчни води, подложени на пречистване /%/
Подобряване на питейното водоснабдяване /качество/
Домакинства с подобрено водоснабдяване /%/
Рехабилитирани площи, нарушени от ерозия, замърсяване или свлачищна дейност /дка/
Подобряване на канализацията в населените места /%/
Оценка на мониторинга на качеството на въздуха /оценка по компоненти/
Нарастване на разходите за опазване и възстановяване на околната среда
Развитие на нови центрове обслужващи околната селска територия
Брой изпълнени мерки за подобряване състоянието на благоустройството в населените места от общините в
областта. Намаляване диспропорциите в развитието между центъра и периферията /%/;
Мерките за стимулирано развитие на селищната мрежа чрез изявено развитие на определени центрове на
развитие;
Брой проекти с междуобщинско значение, включени в общинските планове за развитие на общините от
областта;
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Индикатори на приоритет № 5 “Укрепване на институционалния капацитет за
подобряване процеса на партньорство, управление, планиране и реализиране на
регионалната политика” са:



















Брой преминали обучение от регионалните, областните и местните партньори за разработване,
финансиране и управление на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие;
Брой проведени дискусионни форуми
Брой на местните и регионални партньори, участващи в изградените мрежи за партньорство по проекти.
Брой разработени регионални информационни системи за осигуряване на процеса на управление;
Брой на преминалите обучение по мениджмънт от областната и местните администрации
Брой ключови услуги, предоставяни на регионално и местно ниво, получили специфична подкрепа
% от областните и общинските администрации, предоставящи административни услуги чрез едно място на
достъп (едно гише)
Брой на проектите за работа в мрежа и обмен на опит между регионалните и местните власти
Брой проекти получили техническа помощ за подготовката им
Брой преминали обучение за развитие на уменията за разработване и управление на проекти
Брой разработени съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация,
частния сектори и неправителствения сектор,
Брой финансирани съвместни проекти между регионалната администрация, общинската администрация,
частния сектори и неправителствения сектор,
Брой на преминалите обучение по разработване, финансиране и управление на съвместни проекти и
прилагане на интегрирани програми
Брой новосъздадени общински информационни системи за осигуряване процесите на териториалното
управление
Разработени системи за мониторинг, оценка и контрол към изготвени общински планове за развитие и
система за мониторинг, оценка и контрол на ОСР
Брой внедрени добри практики на управленски подходи за регионално и местно развитие
Брой на преминалите обучение за подкрепа на нови подходи за управление на регионално и местно
развитие, в т.ч. за иновации, регионални клъстери, трансгранично и транснационално сътрудничество
Брой на местните и регионални партньори, участващи в изградените мрежи и обмен на опит

За допълване и разширяване на предложения набор от индикатори към областната
стратегия може да се ползва системата от индикатори, създадена към Националната
стратегия за регионално развитие или предлагания набор от индикатори, посочени в
приложение към методическите указания за разработване на областна стратегия за развитие
/2004г./.
От гледна точка на информационното осигуряване, на мониторинга и оценката,
важен е въпросът за събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни
/официализирани/, верифицирани, релевантни /съответствие/ и прости. Това налага да се
осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между областната
администрация на Разград и регионалната статистика за набиране и анализиране на текущи
данни и информационни източници.
Индикаторите са специфични, строго индивидуални, те следва да са еднозначни,
както и пряко да комуникират със съответния стратегически документ.
Вторият важен момент в осъществяването на текущ контрол по изпълнението на
целите и приоритетите на областната стратегия е процеса на оценяване. Оценките са
структурноопределящ елемент на изпълнението на стратегическия документ и ориентир за
правилността на провежданата областна политика по регионално развитие. За областната
стратегия за развитие в зависимост от времевия хоризонт се формират три вида оценки в
съответствие със изискванията на закона.
Предварителна оценка – Тази оценка е препоръчителна и може да се извърши на
фазата на разработването на областната стратегия за развитие на област Разград преди
нейното окончателно приемане. Тази оценка следва да се изготви от независим експерт и тя
трябва да включва основно отговор на два принципни въпроса: до колко и как са отчетени
предвижданията на Националната стратегия за регионално развитие за развитието на тази
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територия за съответния период, както и оценка за очакваното въздействие на самата
стратегия върху социалната и икономическата ситуация в областта. Обсъждането и
съгласуването на проекта на областната стратегия за развитие на област Разград от страна на
регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране играе също роля на
предварителна оценка и е задължителна процедура преди нейното окончателно приемане.
Междинна оценка – Тази оценка следва да се извърши в средата на периода на
действие на стратегията. В рамките на тази оценка следва да се оценят първоначалните
резултати от изпълнението й, като се прави и преглед на степента на достигане на приетите
стратегически цели и приоритети и се отчетат възникналите отклонения. Оценката следва на
завърши с конкретен анализ,с които да се предвиди съответната реакция
Последващата оценка – тази оценка включва:
 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните инструменти и ресурси за
изпълнението на стратегията
 Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в
областта
 Анализ на факторите при изпълнението на стратегията
 Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на резултатите
 Изводи относно същността и начина на прилагане на съответната политика за
регионално развитие
4. Актуализация на Областната стратегия за развитие
В съответствие предложението за разработване на Областната стратегия за развитие
ОСР/ в обхвата й следва да се включи специфичен раздел, свързан с определянето на
необходимостта от актуализация на стратегията и да се предложи възможен механизъм
за своевременно уведомяване за настъпили отклонения в нейното изпълнение.
Самият процес на актуализация е възлов проблем при изпълнението й и е пряко
обвързан със системата за наблюдение, оценка и контрол на изпълнението й.
Актуализацията на ОСР започва още с нейното изработване, т.е. още на фазата на
“предварителната оценка” и в този случай тази оценка води и реално налага конкретна
преработка в част от съставните елементи на стратегията.
Актуализацията на ОСР следва да се разглежда като комплекс от мерки, включващ
регламентирането и усъвършенстването на механизмите за поддържане и актуализиране,
избора на водещите принципи за осъществяване на належащите промени, институционално
регламентиране на звеното, което я извършва, техниката и технологията на реализиране на
дейността по актуализиране на стратегията и специфичен механизъм за последващ контрол и
оценка относно взетите и осъществени промени.
Най-общо обхватът на актуализацията може да обхване следните елементи на
стратегията: Цели и приоритети - те се актуализират само при определени условия
посочени в наредбата и са свързани или с промяна в Националната стратегия; и при
съществени промени на макроикономическите и международните условия или промяна на
основното законодателство/; ресурси и наличен капацитет, конкретните дейности по
изпълнение на стратегията; постигнатите резултати и хората;
В случая за
регламентиране на обхвата на актуализацията за нуждите на Областната стратегия
вниманието следва да се насочи към:




Отразяване на настъпили промени в националния стратегия за регионално
развитие;
При съществени промени на макроикономическите и международните условия
или свързаното законодателство;
По отношение на промяната на разполагаемите ресурси или наличие/отсъствие на
капацитет за изпълнението;

88
 Промени в предприеманите действия (обобщени мерки и конкретни анализи,
прогнози и стратегически намерения), допълване, обогатяване и доразвитие;
 Промяна на очакваните резултати, при ограничение, че това не се свърза с
промяна на цели и приоритети.
Областната стратегия за развитие се актуализира при условията и по реда на
нейното изработване.

