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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
АДИРПРСЦР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на
Северен централен район 2010-2013
БВП – брутен вътрешен продукт
БДС – брутна добавена стойност
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие
ЕО – екологична оценка
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПРР – Национален план за регионално развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от
ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОА – Областна администрация
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ОблСР – Областен съвет за развитие
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите
РИС – Регионална иновационна стратегия
РПМ – Републиканска пътна мрежа
РСЗ – Регионална служба по заетостта
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СОУ – средно общообразователно училище
СЦР – Северен централен район
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ТСБ – Териториално статистическо бюро
ЦДГ – целодневна детска градина
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РЕЗЮМЕ
Този доклад представя резултатите от първата междинна оценка (МО) на Областната
стратегия за развитие на област Разград 2005-2015 г., изготвена в изпълнение на нормативните
изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за
неговото прилагане (ППЗРР).
Стратегията на област Разград е основополагащ документ на политиката за областно
развитие и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано
регионално развитие в посочената територия. Тя представя дългосрочна перспектива за
икономическото, социално, инфраструктурно и екологично развитие на областта. Стратегията е
приета от Областния съвет за развитие на Разград. През 2008 г., с влизането в сила на новия ЗРР,
документът се променя от дългосрочен в средносрочен и се изравнява по времетраене с
програмния период в ЕС - до 2013 г. Този факт, заедно с редица други настъпили промени във
вътрешните и външни условия, в нормативната, институционална и политическа среда в
контекста на членството на България в ЕС, определят необходимостта от изготвяне на МО и
последваща актуализация на ОСР, с оглед осигуряване на адекватност и съответствие на
стратегията.
Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за
постигнатите резултати от прилагането на стратегията за развитие на област Разград през
периода 2005-2010 г., да направи препоръки за подобряване на управлението и координацията
по изпълнение на заложените цели и за актуализиране на стратегията за оставащия период на
нейното действие до 2013 г.
За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:
•

Изследване на промените във вътрешната и външната среда в контекста на
стратегията;

•

Актуален преглед на изпълнението на стратегията, съответствие и приложимост на
заложените цели и приоритети;

•

Изводи и препоръки за актуализация и максимизиране на въздействието на
стратегията.

Основните критерии, които са използвани при междинната оценка са критериите за
приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.
След подробното анализиране на приоритетите, специфичните цели и мерките като цяло
се констатира, че изпълнението на поставените задачи се осъществява с по-бавни от очакваните
темпове и ще се наложи при предстоящата актуализация на ОСР да се вземат предвид
достигнатите резултати и възможностите на областта да изпълни заложените дейности до края
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на плановия период.
Заложените в ОСР – Разград визия, приоритети, цели, и мерки в общия си вид звучат
актуално и съответстват на регионалните, националните и европейските планови и
стратегически документи, но имат по-скоро пожелателен характер и са твърде амбициозни.
Липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на
конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение. Липсват ясно определени и прецизирани
индикатори за оценка. Липсва финансово планиране и разпределение на средствата,
необходими за изпълнение на поставените цели.
ОСР е координирана по отношение на общинските планове за развитие на територията на
областта, но в съдържанието на документа липсват стратегически насоки за разработване на
общинските планове за развитие, каквото е нормативното изискване на чл. 12 от ЗРР.
Целите на ОСР продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и
проблеми на целевия район, но част от тях следва да се променят и обединят. Необходимо е да
бъдат детайлизирани и да се заложат срокове и мерки за постигането им, като се изготви
Програма за изпълнение на ОСР до 2013 г.
Голяма част от индикаторите за мониторинг на изпълнението на ОСР (83 на брой) са
трудноизмерими или неизмерими и ще затрудняват съпоставимостта на резултатите във
времето. Работната група за наблюдение на стратегията, която би трябвало вече да
функционира, е добре да вземе предвид препоръките, дадени в настоящата междинна оценка и
по-конкретно в Приложение 1 и да прецизира индикаторите за мониторинг в Актуализираната
ОСР до 2013 г.
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОСР - Разград са
отправени следните препоръки:
1. ОСР да се актуализира за оставащия период на нейното действие до 2013 г. и да се
изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОСР.
2. След актуализацията на документа или като приложение към него да се изготви
Програма за изпълнение на ОСР до 2013 г., в която целите да се обвържат с конкретни
срокове и желани стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на програмата
да се включат всички общини и да подадат информация за техните приоритетни проекти и
дейности до 2013 г.
3. Преформулиране и конкретизиране на визията на ОСР.
4. Пренареждане на приоритетите.
5. Прецизиране на количествените и качествените индикатори, съотнесени към всеки
приоритет, цел и мярка за изпълнение.
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6. Да се направи финансов анализ и индикативно разпределение на финансовите средства
за изпълнение на дейностите.
7. Да се създаде работна група за наблюдение на изпълнението на ОСР, която да
функционира така, както е заложено в ОСР.
8. Да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете и общинските съвети на
всички общини в област Разград по отношение на приоритетите и целите на ОСР.
9. Да се засили контролът по изпълнението на ОСР от страна на Областния управител в
оставащия период на нейното действие до 2013 г.
10. Да се популяризира ОСР и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни
дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и
приоритети.
Визията е доста конкретна, но тъй като е дългосрочна, предлагаме да се разшири
нейното звучене и след актуализацията на ОСР да придобие следния вид:
„Област

Разград

-

развит

индустриален

и

селскостопански

център

на

Североизточна България с балансирана и конкурентоспособна икономика, съхранена
природа, обновена инфраструктура и подобрена жизнена среда, осигуряващ добър жизнен
стандарт на своите граждани, привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”,
конкретизирана в три стратегически цели:
 Стабилна и конкурентоспособна икономика, инвестиционна привлекателност.
 Балансирано и екологично устройство и развитие на територията и техническата
инфраструктура.
 Подобряване на качеството на живот и средата на обитаване.
със сответните приоритети:
Приоритет 1:

Стабилизиране на икономиката и модернизация чрез инвестиции в нови
технологии и иновации

Приоритет 2:

Развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство с модерен
преработвателен сектор

Приоритет 3:

Обновяване и развитие на техническата инфраструктура, подобряване
качеството на околната среда

Приоритет 4:

Подкрепа на човешкия капитал, повишаване на заетостта, подобряване
качеството на живот

Приоритет 5

Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на успешна
регионална политика
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МЕТОДИКА
При оценката са използвани препоръчаните от Методиката на МРРБ за изготвяне на
междинна оценка на ОСР подходи, методи, принципи и критерии.
І. ЕТАПИ НА МО - Оценката на стратегията за развитие на област Разград премина
последователно през следните етапи:


ПРОУЧВАНЕ: На този етап бе създадена организацията за провеждане на

междинната оценка. Проучени бяха основните планови и стратегически документи –
Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Северeн централен
район 2010-2013 г., Областнатa стратегия за развитие на област Разград 2005-2015 г. и
Общинските планове на седемте общини в региона – Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград,
Самуил и Цар Калоян за периода 2007-2013 г. Беше събрана базова информация и
статистически данни за нуждите на анализа и оценката от областната и общинските
администрации, ТСБ – Разград, ДБТ - Разград, Исперих и Кубрат, ОДЗ и ИСУН. За целите на
проучването бяха използвани въпросници, справки, анкети и събиране на информация в
Интернет. Проведени бяха срещи и консултации във всички общини от област Разград.
 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА: На този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на
събраните данни, факти и информация. Изготвена беше междинната оценка на ОСР,
резултатите от която са описани в настоящия доклад. Извършен е подробен анализ и оценка на
промените в социално-икономическото развитие на областта, изпълнението на целите и
приоритетите, релевантността на ОСР и капацитета за координация на отговорните за нейното
прилагане органи и институции. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за
подобряване на работата по изпълнение на ОСР и актуализиране на документа за периода,
оставащ до края на неговото действие (2013 г.).


СЪГЛАСУВАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ: Това е заключителния етап, свързан със

съгласуване на Доклада от междинната оценка и направените констатации с Областна
администрация Разград. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на
администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за междинната оценка. По
преценка на Възложителя – Областна администрация Разград може да бъде организирано и
проведено публично представяне на резултатите от междинната оценка пред Областния съвет за
развитие на областта.
ІІ. МЕТОДОЛОГИЯ
За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:
•

Наблюдение – пряк метод за събиране на данни и информация;

•

Проучване - проучване на документи, информация и данни от различни източници;
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•

Описание – описват се факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;

•

Анализ и синтез – анализира се базовата входяща информация и данни и се

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОСР;
•

Оценка – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените

цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други;
•

Сравнение – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база на

сравнението се правят изводи и препоръки;
•

Работа в екип – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в

действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОСР;
•

SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за

изпълнение на ОСР до остатъка от периода на нейното действие;
•

Индексен метод - изравняване равнището на даден показател или индикатор,

заложен в ОСР към неговото равнище в минал период или време, прието за база;
•

Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически

изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината.
ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За междинната оценка са използвани следните източници на данни и информация:
1. Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Северен
централен район 2010-2013 г.;
2. Областна стратегия за развитие на област Разград 2005-2015 г.;
3. Общински планове за развитие на общините в областта;
4. Доклади и отчети за изпълнението на Общинските планове за развитие на
територията на област Разград;
5. Официални данни от ТСБ - Разград, РСЗ - Русе и ДБТ - Разград, Кубрат и
Исперих;
6. Справка на Областна администрация – Разград;
7. Сравка на Областна дирекция „Земеделие” – Разград;
8. Справки и въпросници от общините от област Разград;
9. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;
10. Методика на МРРБ за изготвяне на МО на ОСР - 18.08.2010 г.
11. Интернет сайтове и портали на ОА Разград, общините в областта, НСИ, АЗ, РСЗРусе, ОПОС,ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ПРСР и други.
12. Анкети.
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МЕЖДИННА ОЦЕНКА
І. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА
ОБЛАСТТА
Област Разград е създадена с Указ № 1/05.01.1999 г. на Президента на РБългария и на
основание Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
Утвърдените граници на областта включват: административен център - град Разград, 7 общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян и 103 населени места.
Област Разград е разположена в Североизточна България и принадлежи към Северен
централен район (СЦР, NUTS 2). Териториалният обхват на района е променен спрямо 2005 г. и
в съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059/2003/№176/2008 г. СЦР се формира от
областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.
Настоящата междинна оценка отчита новия обхват на СЦР и анализира въздействието на
промяната, което трябва да бъде отразено при актуализацията на ОСР.

Брой на
общините

6.8

49.4

0.18

264

14 974.0

914 273

61.1

5 214

8.4

45.2

0.20

36

Велико Търново

4 661.6

275 395

59.1

4 920

9.0

42.6

0.20

10

Габрово

2 023.0

130 001

64.3

6 408

(4.4)

47.6

0.25

4

Разград

2 639.7

132 740

50.3

4 582

18.1

39.7

0.19

7

Русе

2 803.4

249 144

88.8

5 864

5.4

50.5

0.18

8

Силистра

2 846.3

127 659

44.9

4 030

7.6

43.6

0.18

7

Северен централен

БВП на човек
лева за 2007г.
7 379

Гъстота на
населението за
2009 г.
68.1

Население
брой
31.12.2009 г.
7 563 710

България

Територия
кв. км
111 001.9

Области

Гъстота на
пътната мрежа
км/кв.км

Коефициент на
заетост за 2009 г.

Коефициент на
безработица
за 2009 г.

Таблица 1: Основни данни за Северен централен район за 2007-2009г.

Източник: НСИ

Разград е областта на предпоследно място по територия в рамките на СЦР.
Територията на областта по данни на НСИ към 31.12.2009 г. е 2639,7 км2 или 17,62% от
територията на Северен централен район и 2,38% от общата територия на страната. Най-голяма
по площ е област Велико Търново, следвана от Силистра и Русе.
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Таблица 2: Административно териториална структура на област Разград – 2009 г.
Общини

Територия
кв.км

Население
брой

%

%

Населени места
брой

Градове
брой

%

брой

%

Общ. Завет

273.9

10.38

11338

8.54

7

6.8

1 16.66

Общ. Исперих

402.2

15.24

22916

17.26

24

23.3

Общ. Кубрат

471.2

17.85

20198

15.22

17

Общ. Лозница

410.4

15.54

9732

7.33

Общ. Разград

598.4

22.67

54720

Общ. Самуил

250.3

9.48

Общ. Цар Калоян

233.3
2639.7

Обл. Разград

Гъстота на

Села

населението
%
6.19

41.4

1 16.67

23 23.71

57.0

16.5

1 16.67

16 16.50

42.3

16

15.53

1 16.66

15 15.46

23.7

41.22

22

21.36

1 16.67

21 21.65

91.4

7522

5.67

14

13.59

0

14 14.43

30.1

8.84

6314

4.76

3

2.92

1 16.67

100

132740

100

103

100

6

0

100

6

д/кв.км

2

2.06

27.1

97

100

50.3

Източник: Национален статистически институт

Най-голямата община е административния център Разград – 22,67% от общата площ, но
най-много населени места има в община Исперих - 24. Най-малката община по територия и
брой населени места е Цар Калоян – 233,3 км2 – 8,84 % от областната територия и 3 населени
места. Цар Калоян е и общината с най-малко население – 6 314 души.
26% от населението на областта живее в административния център – Разград.
Населението на града през 2009 г. е 34 592 души от населението на общината – 54 720 души,
като средната гъстота е 91,4 души на кв.км., което е повече от средната гъстота за СЦР и за
страната.
Фиг.1: Разпределение на площта на област Разград по видове територии

0,65%
0,13%
0,63%
Територии за
Територии за
Водни площи добив на полезни
транспорт и
инфраструктура
изкопаеми
22,50%
Горски
територии
5,50%
Населени
места

70,59%
Земеделски земи

Земеделски
територии
Населени места и
други урбанизирани
територии
Територии за добив
на полезни
изкопаеми
Горски територии

Водни течения и
водни площи
Територии за
транспорт и
инфраструктура

Източник: Национален статистически институт – Баланс на територията на РБългария
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Земеделските територии заемат общо 1 705 609 дка (70,59% от площта на областта при
средно за страната 57%). В това число обработваемата земя е 1 461 585 дка, от които 2573 дка са
поливни площи – тенденция на увеличение. По данни от Областна дирекция „Земеделие” –
Разград процента на пустеещите земи през последните 5 години е намалял значително поради
благоприятното развитие на земеделието и отпускането на финансов ресурс под формата на
субсидии от програмите за/на ОСП на ЕС и от държавния бюджет. През 2010 г. в областта има
32 585 дка пустеещи и изоставени земеделски земи, в това число ниви, трайни насаждения и
лозя. През 2005 г. техния размер е бил 68 793 дка, следователно около 36 208 дка от
изоставените площи са включени в селскостопанския оборот. Горските територии заемат 543
710 дка (22,50 % при средно за страната 33,5%). Населените места и другите урбанизирани
територии заемат 132 834 дка площ (5,5% при средно за страната 4,14%). Водните течения и
водни площи са с площ 15 263 дка и относителен дял 0,63% от територията на областта (при
средно за страната 1,8%). Териториите за добив на полезни изкопаеми са 3 035 дка.

Райони за
планиране и
области
България
Северен
централен
район
Велико
Търново
Габрово

Таблица 3: Дължина на републиканска пътна мрежа в СЦР – 2008 г.
АвтоАвтоПървоВтороТретоПървоВтороОбщо
магимагикласни класни
класни
класни
класни
страли
страли
километри

Третокласни

относителен дял от общата дължина - %

19 435

418

2 975

4 029

12 013

2.17

15.3

20.8

61.8

2960

0

462

636

1 862

0

15.6

21.3

62.9

938

0

153

142

643

0

16.3

15.1

68.6

503

0

86

30

387

0

17.1

6

76.9

Русе

512

0

110

155

247

0

21.5

30.3

48.2

Разград

501

0

56

162

283

0

11.2

32.3

56.5

Силистра

506

0

57

147

302

0

11.3

29.1

59.7

Източник: Национален статистически институт

Област Разград се обслужва от първокласния път с европейска категоризация Е772, по
направлението София - Севлиево - В. Търново и през Попово – Разград се включва в път Е70 до
Русе. Макар че разстоянието до столицата е само 355 км, за преодоляването му са необходими
4:30 часа поради недоизградеността на АМ “Хемус” и лошото състояние на пътя. Разстоянието
до регионалния център Русе е 64 км, за което е необходим приблизително един час.
Вътрешно регионалните връзки се обслужват и от второкласните пътища ІІ-49 ТутраканКубрат-Разград-Търговище, ІІ-51 Бяла(Русе)-Попово-Лозница, ІІ-23 Русе-Кубрат-ИсперихДулово, както и от множество третокласни пътища с обща дължина 283 км. Характерна за
областта е ниската изграденост на пътищата от висок клас. Към 2010 г. на територията на
областта все още няма автомагистрали. Относителният дял на първокласните пътища (11.2 %) е
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по-нисък от средния за СЦР (15.6 %) и този за страната (15.3 %). По-нисък е относителният дял
на третокласните пътища (56.5 %) спрямо този за СЦР (62.9 %) и страната (61.8 %), което се
дължи и на по-малката гъстота на населените места в някои общини. Областта се обслужва
преобладаващо от пътища с регионално значение, голяма част от които - прекатегоризирани
четвъртокласни, чието състояние обикновено е лошо.
Населението на област Разград към 31.12.2009 г. наброява 132 740 д., което е 14,52%
от населението на СЦР и 1,75% от населението на България (Таблица 1). Най-голяма по
население в СЦР е област Велико Търново, следвана от Русе. По показателя гъстота на
населението Разград е със стойности по-ниски от средните за региона и страната, но по-високи
от тези на област Силистра в СЦР. През последните 5 г. се наблюдава постепенно намаление на
населението на областта, като спадът спрямо 2005 г. е с 6 354 души, намалението през 2009
спрямо 2008 г. е със 1745 души. (Таблица 4, Фиг. 2 и Фиг. 3)
Таблица 4: Население в област Разград за 2005 - 2009 г.
Област/Община

2005

2006

2007

2008

2009

Общ. Завет

11943

11838

11665

11537

11338

Общ. Исперих

24141

23903

23601

23261

22916

Общ. Кубрат

21314

21086

20795

20487

20198

Общ. Лозница

10355

10206

10045

9883

9732

Общ. Разград

56795

56417

55689

55305

54720

Общ. Самуил

7867

7796

7740

7600

7522

Общ. Цар Калоян

6679

6607

6527

6412

6314

134485

132740

Област Разград

139094

137853

136062

Източник: Национален статистически институт

В структурно отношение населението в градовете и селата е почти балансирано и тази
тенденция не се изменя през анализирания период.
Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в област Разград през
последните години намалява. Въпреки това структурата на населението по възрастови групи е
по-благоприятна от средните стойности на показателя за страната и близка до това на Северен
централен район. За периода 2005-2009 г. се очертава постепенно намаление на броя и дела на
лицата под 15 г. в областта от 21 835 на 19 134 души. Лицата в трудоспособна възраст
съставляват 64,71% от населението на областта, което е повече от средните нива за Северен
централен регион и за страната.
Броят на пенсионерите в областта нараства с 516 човека от 20 945 през 2005 на 21 461
през 2008 година.
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Фиг. 2: Динамика на населението в област Разград по общини 2005-2009 г.
Общ. Завет
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Исперих
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Лозница

80000
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60000
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40000
Общ. Цар
Калоян

20000
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0
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Източник: Национален статистически институт
Фиг. 3 Население в област Разград по възрастови групи през 2005 г. и 2009 г.

2009 г.

2005 г.
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20000

40000
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100000

2005 г.
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65+

20945
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15-64

96314

92145

0-14

21835

19134

120000

Източник: Национален статистически институт

Планираното намаляване на равнището на безработица за областта през последните 5
години е постигнато значително, но продължава да бъде над средното равнище за страната.
Въпреки това до 2009 г. безработицата бележи трайна тенденция на намаление, като е постигнат
заложения в ОСР индикатор за намаляване равнището на безработица за областта до 2015 г.
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Фиг 4. Динамика на заетостта и безработицата в област Разград 2004-2008 г.
45
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2008

Коефициент на безработица

Източник: Национален статистически институт

По последни данни от месечния бюлетин на Дирекция „Регионална служба по заетостта”
– Русе, безработицата в област Разград през първите 9 месеца на 2010 г. бележи спад.
Равнището й към 31.10.2010 г. е 13.18%, при средно за страната – 8.92%. Най-висока остава
безработицата в общините Исперих и Самуил (20,34%), а най-ниско е равнището в Разград –
10.9%.
Фиг 5. Брой на безработните лица и равнище на безработицата на области през октомври 2010 г.

Източник: Агенция по заетостта

По равнище на безработица Разград е на почти едно ниво с областите Видин и
Шумен. С по-висока безработица за месец октомври 2010 г. са областите Смолян – 16.77%,
Търговище и Монтана.
Все още не е решен проблемът с големите диспропорции в равнището на
безработица между общините в областта, като най-високите равнища в общините Исперих и
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Завет през 2009 г. надвишават повече от 2,5 пъти средната стойност за страната. По данни на
ДБТ-Исперих, равнището на безработица в двете общини Исперих и Самуил е нараснало
незначително от 2009 г. и за първите 9 месеца на 2010 г. от 19,63% до 20,34%. По данни на ДБТКубрат за общините Кубрат и Завет, равнището на безработица за първите 9 месеца на 2010 г. е
намаляло с 1,7% и е достигнало 12,7%. Най-ниска е безработицата в община Разград – 10.9% за
първите девет месеца на 2010 г. като е намаляла спрямо 2009 г. с 0,1% (по данни на ДБТ–
Разград).
Икономическото развитие на област Разград се характеризира с различна
динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и останалите
области в СЦР. През последните 5 години област Разград остава на предпоследно място в
СЦР (след нея е област Силистра) по произведен БВП, като в същото време бележи устойчив
темп на нарастване по този показател. БВП за областта нараства с 24.57% през 2007 г. спрямо
2004 г. По показателят БВП на човек от населението от 4 582 лева през 2007 г. област Разград се
нарежда близо до Велико Търново с 4920 лева.
Таблица 5: БВП в област Разград (2004-2007 г.)
Показател

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

БВП – хил. лева

503 782

557 128

589 946

627 566

3 559

3 982

4 260

4 582

БВП на човек - лева

Източник: Национален статистически институт

Област Разград е преизпълнила заложените планови стойности за показателя БВП
на човек от населението. В ОСР е включен индикатор за средно годишно нарастване на БВП
на човек от населението до 2015 г. Данните в Таблица 5 показват, че през анализирания период
планираните стойности на този показател са преизпълнени, като БВП на човек от населението в
областта е нараствал както следва: 2005/2004 – 11.88%, 2006/2005 – 6.98% и 2007/2006 – 7.55%,
но с тенденция към намаляване. Общият ръст на показателя за 2007 г. спрямо 2004 г. е 28.74%,
но заложеният индикатор за ръст от 95 % от средния за страната е постигнат на този етап само
на 62.09%, което показва, че заложените стойности в ОСР не са реалистични и е необходима
актуализация.
Фиг 6. Динамика на БВП на човек в лева за област Разград 2004-2007 г.

5000
4000
2007
3000
2006
2000
2005
1000
2004
0
БВП на човек лева

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 6: БДС по икономически сектори в област Разград 2004-2007 г.
Дял в

Дял в

Селско

Дял в %

стопанство

от БДС

2004

118 213

27

104 842

24

213 519

49

436 574

2005

118 723

26

116 161

25

223 610

49

458 494

2006

130 214

27

118 962

25

233 079

48

482 255

2007

99 303

19

161 858

32

254 048

49

515 209

Години

Индустрия

% от

Услуги

БДС

% от

БДС - хил. лева

БДС

Източник: Национален статистически институт

Област Разград остава на предпоследно място в Северен централен район по
формирана брутна добавена стойност. Отчетената БДС в областта за 2007 г. е 515 209 лева,
което е само 10,54% от БДС в СЦР и едва 0.91% от БДС на национално ниво. Най-висока БДС в
областта се формира в сектора на услугите – 49.30 % от общата, на второ място е индустрията –
31.41% и на последно остава аграрният сектор – 19.27%.
Таблица 7: Средна работна заплата по дейности в област Разград за периода 2005 – 2008 г.
Средна работна заплата в лв. по години
Икономически дейности
2005

2006

2007

2008

Селско, горско и рибно стопанство

3 026

3 444

4 002

5 100

Добивна промишленост

2 674

2 886

3 567

3 784

Преработваща промишленост

3 455

3 766

4 416

5 514

и газ

5 416

5 620

5 985

6 275

Строителство

3 021

3 384

4 183

5 371

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

2 184

2 376

2 845

3 358

Транспорт, складиране и пощи

3 347

3 402

3 959

4 765

Хотелиерство и ресторантьорство

2 045

2 322

2 667

3 303

Финансови и застрахователни дейности

6 597

7 526

8 670

10 200

Операции с недвижими имоти

2 387

2 732

3 230

4 131

Държавно управление

4 712

5 136

6 013

7 212

Образование

3 536

4 099

4 687

6 245

Хуманно здравеопазване и социална работа

3 739

4 130

5 008

5 529

Други дейности

2 184

2 524

2 914

3 724

Област Разград

3 264

3 603

4 202

5 172

Обобщени данни за СЦР

3 376

3 669

4 299

5 312

Обобщени данни за страната

3 885

4 324

5 167

6 564

Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия

. Източник: Национален статистически институт
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По данни на НСИ средната годишна работна заплата в област Разград през
последните години бележи постоянен темп на растеж, като през 2008 г. е с 58.45% по-висока
спрямо 2005 г. Въпреки това по този показател Разград остава под средните равнища на
работната заплата за СЦР и за страната.
Таблица 8: Доходи и разходи на домакинствата в област Разград за І-вото тримесечие на 2009 и 2010 г.

Период

Общ доход
средно на лице
от
домакинството
(лв.)

Общ разход
средно на лице
от
домакинството
(лв.)

Относителен
дял на
разходите за
храна и
безалкохолни
напитки в
общия разход
на
домакинствата
(%)

Относителен
дял на
разходите за
поддържане на
жилището в
общия разход
на
домакинствата
(%)

53.30

36.30

18.30

56.00

36.50

19.00

50.30

37.30

19.10

51.10

36.10

19.20

Относителен
дял на дохода
от работна
заплата в
общия доход на
домакинството
(%)

І-во
655.82
521.68
тримесечие
2009
Общо за
838.8
738.67
страната
І-во
765.09
636.97
тримесечие
2010
Общо за
886.48
764.28
страната
Източник: Национален статистически институт

Доходите на домакинствата в област Разград нарастват. Това се отразява на
покупателната способност на населението и влияе положително върху икономическото развитие
на района като цяло. Общият доход средно на лице от домакинството през първото тримесечие
на 2010 г. спрямо същия период на 2009 г. се е увеличил с 109.27 лева и е в размер на 765.09
лева. По този показател населението на Разград е с доходи малко под средните равнища за
страната, като за 2010 г. размерът им е 86.30% от средния доход на лице от домакинствата за
страната. През първото тримесечие на 2009 г. 53.30% от доходите на населението в Разградска
област са от работна заплата, през 2010 г. техния дял е намалял до 50.30%. Запазването на
нивото на доходите характеризира и вида на разходите на домакинствата. Почти постоянни
около 36-37% средно за първите тримесечия на 2009 и 2010 г. са разходи за храна и напитки. За
поддържане на жилищата си жителите на област Разград харчат, колкото останалото население
на България – около 18-19% от доходите си.
Като малка област на територията на СЦР Разград е с ниски стойности по
показателите Нетни приходи от продажби, Брой предприятия и ДМА. В същото време
рентабилността на предприятията от нефинансовия сектор е по-висока от средната за страната и
СЦР. Това обаче не е пряко свързано с по-високи темпове на технологично обновяване и
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въвеждане на иновации в предприятията от индустриалния сектор, а по-скоро с постигане на повисока рентабилност в отрасли като преработваща промишленост, селско стопанство и услуги.
Преките чуждестранни инвестиции в областта се увеличават с 12 774.4 хиляди евро, за
периода 2005 г. - 2009 г. като през 2009 г. са в размер на 124 856.8 хиляди евро.
Таблица 9: Основни характеристики на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2008 г.
Статистически

Заети

райони,

лица -

области

брой

Нетни

Рентабилност

приходи от

Предприятия

ДМА - хил.

на

продажби -

- брой

лв.

продажбите -

хил. лв.

Оперативна
рентабилност
-%

%

Велико Търново

67 038

3 617 971

9 865

1 495 830

4.37

4.97

Габрово

44 119

2 542 878

5 572

900 445

5.53

6.29

Разград

24 251

1 409 732

3 855

549 711

8.26

8.95

Русе

77 223

5 631 647

10 491

2 220 658

5.15

5.80

Силистра

21 431

1 171 946

3 600

610 782

7.76

8.59

234 062

14 374 174

33 383

5 777 426

5.54

6.21

2 266 485

209 257 066

307 831

97 287 199

4.10

4.86

Северен
централен район
България

Източник: Национален статистически институт

Броят на училищата в област Разград намалява през анализирания период (вж. Таблица
10). Само за последните три учебни години са закрити 11 учебни заведения. Най-много са
намалели училищата в общините Разград и Исперих, съответно с по 3 броя училища по-малко
през учебната 2008/2009 г. спрямо 2006/2007 г. Като цяло намалелият брой учебни заведения се
отнася

за

общо-образователните

училища.

Броят

на

Специализираните

училище

Професионални гимназии се запазва постоянен.
Таблица 10: Училища в област Разград по общини за 2006-2009 г. (брой)
Общо

2008 / 2009

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

гимназии

2007 / 2008

училища

2006 / 2007

училища
2008 / 2009

Професионални

2007 / 2008

Специални

2006 / 2007

Учебна

Общообразователни

Общ. Завет

9

9

7

7

7

5

1

1

1

1

1

1

Общ. Исперих

15

12

12

14

11

11

0

0

0

1

1

1

Общ. Кубрат

12

12

10

10

10

8

1

1

1

1

1

1

Общ. Лозница

9

9

8

8

8

7

0

0

0

1

1

1

Общ. Разград

26

26

23

19

19

16

1

1

1

6

6

6

Общ. Самуил

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

Общ. Цар Калоян

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

Област Разград

77

74

66

64

61

53

3

3

3

10

10

10

година
Община

Източник: Национален статистически институт
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Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи на отрицателните
демографски характеристики и намаляването на учениците.
Таблица 11: Учащи в област Разград по общини 2006-2009 г. (брой)

602

550

537

247

257

231

3093

2895

2865

1059

1000

1018

1278

1166

1091

756

729

756

2120

1972

1817

750

722

681

896

800

735

474

450

401

1362

1351

1139

427

411

389

521

484

415

414

456

335

8712

8456

8031

2163

2127

2040

2413

2229

1966

4004

3924

3753

806

765

724

307

280

261

395

377

332

104

108

131

682
610
559
250
Област
Разград
18173 17362 16393
5505
Източник: Национален статистически институт

217

195

300

279

254

132

114

110

5263

5074

6405

5885

5330

6131

6038

5717

Общ. Цар Калоян

2008 / 2009

490

Общ. Самуил

2007 / 2008

506

Общ. Разград

2008 / 2009

549

Общ. Лозница

2007 / 2008

2008 / 2009
1258

Общ. Кубрат

2008 / 2009

2007 / 2008
1313

Общ. Исперих

2007 / 2008

(ІХ-ХІІІ клас)

(V-VІІІ клас)

1398

Община
Общ. Завет

2006 / 2007

Средно образование

2006 / 2007

Учебна
Година

(І - ІV клас)

образование

2006 / 2007

Общо

Прогимназиално

2006 / 2007

Начално образование

За три учебни години от 2006 до 2009 г. броят на учениците в областта е намалял с 1780.
Най-значително е намалението при учениците от V до VІІІ клас с 16.78% или 1075 души. Децата
в начална степен на образование (І-ІV клас) намаляват със 7.8%, а тези от ІХ до ХІІІ клас
намаляват с 6.75%. По общини най-голямо е намалението в Разград – с 681 ученици по-малко
през 2008/2009 учебна година спрямо 2006/2007 г. Броят на учениците в Цар Калоян е намалял
най-слабо - с 82 ученици по-малко за последните три учебни години. Ако тези тенденции се
запазят, ще се наложи ново редуциране на училищата, закриване на учебни заведения, сливане
на паралелки и създаване на средищни училища, обединяващи децата от няколко населени
места.
Броят на детските градини в област Разград е намалял с 2 за периода 2005-2008 г.,
въпреки че децата в тях се увеличават със 1733 и към 2008 г. те са 6516, а броя на учителите
намалява със 100. Това на практика показва, че групите са по-многобройни и натовареността на
учителите се е увеличила.
Легловата база в болничните заведения се запазва относително постоянна. Броят на
лекарите през 2009 г. е 394, като се е увеличил спрямо 2005 г. с 36.
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Таблица 12: Легла в здравните заведения на област Разград 2005-2008 г.

Години

2005

Болнични заведения
Многопро
Специализир
филни
ОБЩО
ани болници
болници
580
580
0

Заведения за извънболнична помощ

1

Медицин
ски
центрове
7

Стомато
логични
кабинети
21

ОБЩО

ДКЦ

29

Други здравни
и лечебни
заведения
100

2006

534

534

0

30

1

8

21

100

2007

515

515

0

29

1

7

21

100

535
535
0
2008
Източник: Национален статистически институт

28

1

6

21

100

Посещенията в театъра в областта намаляват през 2008 г. спрямо 2005 г. с 6 670 за
разлика от посещенията в музеите, където се наблюдава нарастване на посещенията с 2 827
души, но това се дължи и до известна степен на приходящите в областта гости. Като цяло
местното население отделя малко време за култура.
Таблица 13: Културни институции и брой посещения в област Разград 2005 – 2008 г.
2005
2006
2007
2008
Културни
Брой
Брой
Брой
Брой
институции
Брой посещения Брой посещения Брой посещения
Брой
посещения
/читатели
/читатели
/читатели
/читатели
Театри
2
40 487
2
40 487
2
33 363
2
33 817
Музеи

3

29 673

3

29 673

3

27 900

3

32 500

Кина

2

8 852

1

0

1

0

1

0

Читалища

82

n.a.

82

n.a.

84

n.a.

84

n.a.

Библиотеки

1

2 754

1

2 754

1

2 371

1

2 371

Източник: Национален статистически институт

Въпреки потенциала за развитие на културен, еко и селски туризъм, област Разград все
още няма продаваеми цялостни туристически продукти.
ИЗВОДИ:
1. Налице е тенденция на намаляване на населението поради миграция, отрицателен
естествен и механичен прираст (132 740 души към 31.12.2009 г.). Прогнозни данни
на НСИ сочат, че при тези демографски тенденции населението в област Разград
през 2030 г. ще наброява 105 949 души.
2. Икономическото развитие на област Разград се характеризира с различна
динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за страната и
останалите области в СЦР. Като малка област на територията на СЦР Разград е с
ниски стойности по показателите Нетни приходи от продажби, Брой предприятия и
ДМА.
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3. Област Разград остава на предпоследно място в Северния централен район по
формирана брутна добавена стойност, но бележи ръст на БВП и на БВП на човек от
населението.
4. Средната годишна работна заплата бележи постоянен темп на растеж, но по този
показател Разград остава под средните равнища за СЦР и за страната.
5. Доходите на домакинствата в област Разград нарастват и са близо до средните
равнища за страната. През 2010 г. размерът им достига 86.30% от средния доход за
страната, а основните разходи за храна на домакинствата намаляват и към 2010 г.
са 36%.
6. През последните 5 години равнището на безработица в област Разград намалява
значително, но продължава да бъде над средното равнище за страната. По равнище
на безработица след Разград са областите Смолян, Търговище, Монтана, Шумен и
Враца от общо 28-те области в страната, по данни на АЗ към 31.10.2010 г.
7. Липсата на политики за сътрудничество между общините в областта води до
наличната диспропорция в безработицата и формиране на вътрешнообластна
трудова миграция.
8. Броят на учениците и на учебните заведения в областта намалява. За последните
три учебни години от 2006 до 2009 г. учениците са намалели с 1780 и са закрити 11
училища.
ІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА
СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА
АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ
Силни страни

Слаби страни

1. Благоприятно географско местоположение:

1. Областта е бедна на полезни изкопаеми;

незначителна отдалеченост от река Дунав и от

2. Наличие (2.2%) на неизползвани с години

пристанищния град Русе;

обработваеми земи;

2. Съхранена природна среда, богато

3. Значителна част от населението е без

биоразнообразие;

собственост върху земя;

3. Наличие на плодородни земи в почти

4. Слаба обществена загриженост по

всички общини на областта;

отношение на културното наследство на

4. Значителни горски масиви - държавни и

територията;

общински гори;

5. Отсъствие на публично-частни партньорства

5. Богато културно-историческо наследство с

за опазване и използване на културния
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Силни страни

Слаби страни

възможности за развитие на туризъм;

потенциал на областта;

6. Благоприятна възрастова структура на

6. Миграция на населението от областта;

населението на областта с преобладаващ дял

7. Ниско образователно равнище, ниска

на млади хора;

професионална квалификация, висока

7. Висок жизнен и трудов потенциал;

неграмотност поради ограничен достъп до

8. Диверсифицирана отраслова структура;

образование на голяма част от населението;

9. Утвърдени позиции във фармацевтичната

8. Висок дял на безработни жени, лица с ниско

промишленост с възможност за прерастване в

образование и ниска квалификация;

клъстер;

9. Ниска здравна култура на населението и

10. Суровинна обезпеченост за основните

висока заболеваемост;

производства;

10. Нисък стандарт на живота и нарастваща

11. Благоприятни почвено-климатични

тенденция към натурализация на доходите;

условия за отглеждане на зърнени и зърнено-

11. Дисбаланс в жизнената среда между града и

фуражни култури;

селото;

12. Традиции и опит в селското стопанство,

12. Бавен процес на преструктуриране на

наличие на богат генофонд от култури и

икономиката;

сортове;

13. Недостиг на нови МСП и на стратегически

13. Голям процент селско население;

инвестиции;

14. Наличие на крупни арендатори и

14. Бавно навлизане на иновационни и

производители на селскостопанска продукция; високопродуктивни технологии, особено в
15. Започнато възстановяване на овощните

малките предприятия;

масиви;

15. Слабо развитие на съвременните

16. Добре развито частно животновъдство;

информационни технологии и необходимост от

17. Наличие на много природни

бързо модернизиране на комуникационните

забележителности и културно-историческо

технологии;

наследство от световна величина;

16. Съществуващите производствени зони се

18. Съхранена природа и наличие на голям

нуждаят от рехабилитация;

брой водоеми за развитие на рибовъдство и

17. Липса на проявен инвеститорски интерес и

риболовен туризъм;

на реални инвестиции;

19. Успешни практики в организирането на

18. Недостатъчна активност на обществеността,

културни прояви, предпоставка за развитие на

НПО и проспериращите бизнес фирми за

културен туризъм;

развитието на областта;

20. Възможности за развитие на ловен

19. Липсват нови високотехнологични

23/50

Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Разград 2005-2015 г.

Силни страни

Слаби страни

туризъм;

производства;

21. Пространствено добре развита

20. Недостатъчно ефективно използване на

републиканска пътна мрежа, с гъстота над

земята в някои части на областта;

средната за страната;

21. Нисък дял на изградените поливни площи,

22. Областта се обслужва от главна жп линия,

амортизирани и частично разрушени

с потенциал за допълнителни товари;

напоителни мрежи и съоръжения;

23. В градовете Разград, Лозница, Исперих и

22. Ограничени физически, технически и

Кубрат функционират ПСОВ;

финансови възможности на частните стопани за

24. Въведената в експлоатация ЦАМТЦ-

стопанисване и обработване на земеделските

Разград осигурява 100% цифровизация на

земи;

междуселищните съобщения;

23. Неразработени пазари за селскостопанска

25. Добре развита ел. разпределителна мрежа

продукция, слаба използваемост на пазара за

средно напрежение с възможности за

животни;

допълнително натоварване;

24. Липсва предприятие за производство и

26. Започнал процес на битова и промишлена

търговия с пчелен мед и пчелни продукти;

газификация;

25. Недостатъчно развита туристическа

27. Липсват крупни производствени

инфраструктура в областта;

замърсители на атмосферата, водите и

26. Преобладаващата част от пътищата в

почвата;

областта са с регионално значение -

28. Не са установени земеделски земи, които

относителният дял на първокласните пътища е

да са трайно увредени, замърсени и негодни за малък, а минаващата наблизо АМ "Хемус" все
селскостопанско производство;

още не е изградена;

29. Разнообразие на защитени територии с

27. Лошо състояние и затруднения при

уникални природни дадености и богато

поддържане на общинската пътна мрежа;

биологично разнообразие;

28. Само частично са газифицирани градовете

30. Запазени природни територии с

Разград, Исперих и Кубрат;

възможност за рекреация в чиста естествена

29. Най-скъпата питейна вода;

среда.

30. Недоизградена канализационна мрежа.

Възможности

Заплахи

1. Макроикономическа стабилизация;

1. Задълбочаване на миграционните процеси;

2. Разработване и изпълнение на програми,

2. Намаляване на населението в активна

привличащи външни инвеститори;

възраст;
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3. Отдаване под наем или под аренда на

3. Ниска грамотност и несъответствие с

незаявени по ЗСПЗЗ земеделски земи;

повишените изисквания на пазара на труда;

4. Оземляване на безимотни и малоимотни

4. Изоставяне на обработваема земя поради

граждани с незаявени земеделски земи по

липса на реален пазар на земеделската

ЗСПЗЗ и земи от Държавния и общински

продукция;

поземлен фонд;

5. Незаинтересованост на местното население

5. Развитие на туризма;

по отношение на културното наследство;

6. Създаване на мрежа от преработвателни

6. Свиване на предприемаческата среда поради

предприятия (клъстери) с утвърдена търговска недостатъчни умения и ниска предприемаческа
марка;

култура;

7. Възстановяване на трайните насаждения с

7. Бавно навлизане на икономиката на

качествен посадъчен материал, основно в

знанието;

овощарството;

8. Недостатъчно развити публично-частни

8. Възстановяване и активно ползване на

партньорства;

напоителните системи;

9. Задълбочаващи се икономически и социални

9. Изграждане на пазарна инфраструктура за

различия между града и селото;

пласмент на селскостопанската продукция;

10. Липса на инвестиционен интерес от

10. Създаване на система за научно и

стратегически инвеститори;

информационно обслужване на

11. Забавяне на изграждането на водещите

селскостопанските производители;

обекти от туристическата инфраструктура;

11. Създаване на конкурентноспособни ферми

12. Липса на маркетингова стратегия и

в животновъдството.

практика на местните фирми;

12. Разработване и изграждане на ВЕИ.

13. Забавяне на ремонта на амортизираната
водопроводна мрежа и увеличаване на
загубите;
14. Забавен процес и лошо качество на
строителство на канализационните мрежи;
15. Компрометиране на усилията за ефективно
енергийно потребление;
16. Съсредоточаване на внимание и инвестиции
само в областния град и пренебрегване на
нуждите на малките общини.
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IІІ. ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УМЕСТНОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА
СТРАТЕГИЯТА

С

РЕГИОНАЛНИТЕ

И

НАЦИОНАЛНИ

ПЛАНОВИ

И

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
ОСР трябва да се разглежда, като инструмент, чрез който се формулира общата рамка за
развитие на областта. Тя трябва да отразява и съчетава както потенциала и предимствата на
територията, така и стратегическите цели и приоритети за нейното развитие. За наблюдение на
изпълнението на стратегията е задължително изграждането на подходяща система за анализ,
оценка и контрол.
В тази част на МО се съпоставят уместността, съгласуваността и изпълнението на целите,
приоритетите и специфичните цели на ОСР с тези на СЦР, НСРР, стратегията от Гьотеборг,
Лисабонската стратегия и Стратегия “Европа 2020”.
Заложените в ОСР – Разград: визия, цели, приоритети и специфични цели в общия
си вид съответстват на националните и европейски планови и стратегически документи и
продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на целевия
район.
Като цяло определените стратегически цели в АДИРПРСЦР се запазват след неговата
актуализация през 2010 г., тъй като продължават да бъдат уместни и след промените в
териториалния обхват на района. В това отношение целите и приоритетите на ОСР – Разград
също продължават да звучат в синхрон и съгласувано с плана за развитие на СЦР.
ВИЗИЯ: “Област Разград – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на
Северна България, с балансирана, конкурентоспособна икономика, съхранена природа, обновена
инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани,
привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”
Така формулираната, макар и тясно специализирана, визията отговаря напълно на
приоритетите на НСРР за подобряване на базисната инфраструктура, благоприятна бизнес среда
и балансирано териториално развитие.
Стратегическите цели на ОСР – Разград продължават да са актуални и уместни по
отношение

на

НПРР

и

неговите

приоритети

за

повишаване

на

регионалната

конкурентоспособност на основата на икономика базирана на знанието, за развитие на
инфраструктурата, създаване на условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот.
Основна цел на Лисабонската стратегия (2000 г.) е ЕС да се превърне в найдинамичната и конкурентоспособна световна икономика, основана на знанието и способна да
генерира устойчив икономически растеж с повече и по-привлекателни работни места и
подобрено социално сближаване. Целите за растеж, заетост, работни места и намаляване на
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бедността са водещи и в обновената Лисабонска стратегия (2005 г.), а стратегията от Гьотеборг
допълва Лисабонските цели в частта за опазване на околната среда. В това отношение
заложените специфични цели и приоритети на ОСР – Разград звучат актуално и тяхното
изпълнение би довело до реализиране на общоевропейските цели и планове.
Новата стратегия “Европа 2020” залага три основни приоритета: ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; УСТОЙЧИВ
РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно
използване на ресурсите; ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи
равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. “Европа 2020”
включва пет основни цели: ЗАЕТОСТ за 75% от населението на възраст 20-64 години;
Инвестиции в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ в размер 3% от БВП
на ЕС; Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията (съкращаване на
емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване дела на
енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%);
Дял на преждевременно напусналите училище под 10%; дял на младото поколение със
завършено висше образование от най-малко 40%; Намаление на броя на застрашените от
БЕДНОСТ с 20 млн. души.
В актуализираната ОСР – Разград би могло да се обърне внимание на приоритизиране на
целите по отношение на икономията на енергия и намаляване на замърсяването на въздуха и
околната среда за постигане на целите „20/20/20”.
В ОСР липсват стратегически насоки за разработване на общинските планове за
развитие, каквото е нормативното изискване на чл. 12 от ЗРР. Въпреки това анализът на
структурата, съдържанието и стратегическите части на плановете на седемте общини в областта
показват координираност и съгласуваност с ОСР.
Целите и приоритетите на ОСР са общо формулирани, в съответствие с
европейските, национални и регионални планови и стратегически документи, но се
разминават по приоритетност и ориентация на района към индустриализация. Липсва
точно определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на конкретни
действия и мерки за тяхното изпълние. Това налага тяхното преструктуриране и
набелязване на мерки и конкретни действия за постигането им в периода на действие на
ОСР до 2013 година. Препоръчваме след актуализацията на документа или като
приложение към него да се изготви Програма за изпълнение на ОСР до 2013 г., като в
изготвянето й се включат всички общини и подадат информация за техните приоритетни
проекти и дейности до 2013 г.
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ИЗВОД: Заложените в ОСР – Разград: визия, приоритети, специфични цели и мерки
в общия си вид звучат актуално и съответстват на регионалните, национални и
европейски планови и стратегически документи. Те продължават да бъдат уместни по
отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променят.
Необходимо е само да бъдат преподредени по приоритети съобразно новите икономически
характеристики на района, да се детайлизират и да се заложат срокове и мерки за
постигането им.
ІV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ДО МОМЕНТА И НА ОЧАКВАНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Стратегията за развитие на област Разград 2005-2015 г. включва 5 приоритета, 20
специфични цели и 62 мерки. Междинната оценка за ефективност, ефикасност и очаквани
въздействия на документа за 5-годишния период от началото на неговото действие е направена
на база напредъка в изпълнението на стратегическите цели. Оценката за ефикасност показва
съотношението между вложените ресурси и постигнатите резултати от дейността. Оценката за
ефективност разкрива доколко са постигнати заложените цели и дали постигнатото отговаря на
потребностите на целевия район и неговото население. В настоящия анализ подходът за оценка
на ефективността се прилага, когато има възможност за измерване на резултатите, а подходът за
оценка на ефикасността, когато резултатите от дадени дейности не могат да се изразят с
количествено измерими единици или липсва информация за техните количества и стойности.
Главна стратегическа цел за развитие на област Разград за периода до 2015 г. е:
 повишаване качеството на живот чрез укрепване на аграрния сектор,
 постигане на стабилни темпове на икономически растеж,
 създаване на условия за квалификация и заетост,
 подобрен стандарт на обитаване.
За нейното постигане са заложени 20 специфични цели, изпълнението на които се
измерва с помощта на 83 основни индикатори.
Междинната оценка за постигане на общите цели на ОСР на база заложените индикатори
показа следните резултати:
ПРИОРИТЕТ

1

–

РАЗВИТИЕ

НА

ЕФЕКТИВЕН

АГРАРЕН

РЕГИОНАЛЕН КЛЪСТЕР “ЛУДОГОРСКИ ХРАНИ”
Специфична цел 1: Оптимално използване на природните ресурси
Мярка 1. Развитие на модерно животновъдство
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•

Не се изготвят бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми;

•

Липсва административна подкрепа в изготвянето и реализацията на инвестиционните
проекти, както и за изготвяне на устройствени проекти и осигуряване на базова
инфраструктура.
Мярка 2. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини)

•

Слабо оползотворяване на възможностите по програма САПАРД и ПРСР - реализирани
са само 4 проекта за периода;

•

Оказва се съдействие за комасация на необходимата земя като в три общини Исперих,
Самуил и Цар Калоян комасацията надхвърля 66%, информацията от другите общини е
непълна и недостатъчна;

•

Маркетиране на възможностите за привличане на инвеститори не се осъществява.
Мярка 3. Увеличаване на площите за поливно земеделие чрез обновяване и

доизграждане на напоителните системи
•

Изградените напоителни системи бележат ръст до 2009 година, достигайки 5 610
дка, но намаляват в началото на 2010 година до 2 573 дка. По тази мярка се
наблюдава изпълнение, но през последната година има спад.
Мярка 4. Отреждане на територии за програмата на ЕС "НАТУРА 2000"

•

В област Разград се намира най-голямата защитена зона в страната - "Лудогорие". На
територията от 1 млн. дка е забранено косенето на ливади и пасища с бързодвижещи се
машини и силажираща техника, защото това застрашава местообитанията на дивите
птици. В "Лудогорие" има 46 защитени вида птици. Заради някои от ограниченията
регистрираните ферми в зоната ще получат компенсации от Брюксел. Скалното катерене
в екозоната е забранено от февруари до август, защото по това време там гнезди
египетският лешояд. Тази мярка предлагаме да отпадне, тъй като териториите на „Натура
2000” са нормативно определени на национално ниво.
Мярка 5. Залесяване на наклонени/ерозиращи и други необработваеми терени

•

Залесени са 557 дка в община Цар Калоян и 60 дка в община Разград, нарушени от ерозия
и замърсяване.
Мярка 6. Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на

ландшафта
•

По тази мярка няма индикатори, отразяващи развитието й, и не може да се оцени.
Мярка 7. Популяризиране и стимулиране на биологичното земеделие

•

По тази мярка няма индикатори, отразяващи развитието й, и не може да се оцени.
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Мярка 8. Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за
райониране на културите
•

Не се изготвят проекти и схеми, тъй като търсенето на съответни култури и цените им са
определящи за производителите. Предлагаме тази мярка да отпадне.
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
•

Планираният самостоятелен информационен сайт за изпълнение на ОСР не е
разработван;

•

Не е разработено предлагане на научно обслужване на аграрния сектор;

•

Актуална информация е получавана от семинарите, организирани на общинско и
областно ниво (102 броя).
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови

организации

на

производители

(овощари,

пчелари,

животновъди,

зърнопроизводители)
•

Няма информация за действието на съществуващите браншови организации от
производители, а за нови такива не се съобщава в информациите на общините и ОДЗ.
Мярка 3. Подкрепа на млади фермери

•

По тази мярка се подкрепени 134 млади фермери по различни мерки от ПРСР в 5
различни обучения. Не може да се даде оценка за ръст или спад поради липса на
конкретика в индикатора.
Мярка 4. Подкрепа за натурални и полупазарни стопанства с цел превръщането

им в пазарно-ориентирани
•

За изминалия период са подкрепени само 11 полупазарни стопанства. Не може да се даде
оценка за ръст или спад поради липса на конкретика в индикатора.
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
•

По тази мярка няма изпълнение.
Мярка 2. Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на пресни

и преработени селскостопански продукти
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Такава лаборатория не е изградена. Тя би могла да се изгради от силен клъстер в

•

областта на фермерството, който да обслужва, но докато такъв клъстер не се изгради,
мярката е неприложима и затова предлагаме да отпадне от Актуализираната ОСР.
Мярка 3. Изграждане на областна борса за храни (Разград)
По тази мярка няма данни за изпълнение.

•

Специфична цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности в селските
райони
Мярка 1. Изграждане на предприятия за производство на биоетанол (биогориво)
По тази мярка няма данни за изпълнение.

•

Мярка 2. Създаване на индустриален парк за привличане на инвеститори в
предприятия за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране,
дестилиране)
По тази мярка няма данни за изпълнение.

•

Мярка 3. Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия
(сувенири, екобрикети, пакетиране на храни)
По тази мярка няма данни за изпълнение.

•

Специфична цел 5: Създаване на регионален клъстер "Лудогорски храни"
В получената информация не открихме дейности, свързани с реализирането на
Специфична цел 5 до този момент. Предполага се, че администрирането на този клъстер
ще бъде под егидата на стопански субект на територията на областта и със съдействието
на областната и общинските администрации. В отчетните данни в община Самуил
известяват за наличието на предприятие от този клъстер, но никъде няма информация за
неговото съществуване.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ПРИОРИТЕТ 1:
1. Да се обхване разработването на бизнес планове и проекти за създаване на модерни
ферми и се използват маркетинговите възможности за привличане на инвеститори.
2. Анализираните индикатори показват слабо използване на възможностите по САПАРД и
ПРСР.
3. Мерки 4 и 8 от специфична цел 1 да отпаднат поради нормативната им и пазарна
регулация.
4. Мерки 5, 6 и 7 от специфична цел 1 са добре замислени, но изпълнението им на този етап
е слабо. Не се организират достатъчно семинари, обучения и подкрепа за повишаване на
качеството на човешкия ресурс в аграрния сектор.
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5. Мярка 2 от специфичната цел 3 не може да се рализира на този етап от изпълнението на
ОСР и предлагаме да отпадне.
6. Мерки 1 и 2 от специфична цел 4 предлагаме да отпаднат от сегашната ОСР и се
адресират за следващия планов период 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 2 – СТАБИЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА – ИНВЕСТИЦИОННА
ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Специфична цел 1: Регионален маркетинг на областта
Мярка 1. Разработване на маркетингова програма
•

Разработените уеб страници на общините и областта са ориентирани към информиране на
обществото за дейностите и услугите, които те предлагат, но не и към пазарен маркетинг
на бизнеса в областта. Смятаме, че такава програма трябва да се разработи в
сътрудничество с бизнес структурите и да се администрира от ОА.
Мярка 2. Провеждане на активна промоционална кампания за привличане на

нови инвестиции и утвърждаване на имиджа на областта като производител
•

През периода 2005 – 2010 г. на територията на област Разград функционират Агробизнес
център Кубрат и Бизнес център Исперих, като те не провеждат активни промоционални
кампании.
Специфична цел 2: Подкрепа на стратегически производства
Мярка 1. Развитие на регионален клъстер "биотехнологии"

•

Няма информация за създаването на такъв клъстер.
Мярка 2. Създаване на условия за развитие на нов клъстер "Керамика"

•

В областта има само едно голямо предприятие „Хан Аспарух”, а няма
функциониращи МСП, близки до неговото производство. Предлагаме тази мярка да
отпадне за оставащия период до 2013 г.
Специфична цел 3: Развитие на диверсифицирана икономика на основата на

силен сектор на МСП
Мярка 1. Изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура и
подобряване на административното обслужване на бизнеса
Мярка 2. Изграждане на информационна инфраструктура и предоставяне на
услуги
Мярка 3. Съдействие и подпомагане на техническото, технологическото и
продуктово обновяване на структуроопределящите производства
•

По тези мерки не се наблюдава изпълнение. Бизнес центровете в Исперих и Кубрат до
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някъде изпълняват и тези функции от ОСР.
Специфична цел 4: Развитие на алтернативен туризъм чрез валоризиране на
културното и природно наследство в областни и регионални туристически продукти
Мярка 1. Разработване на цялостна стратегия за развитие на туризма в
областта, обвързана с тези на съседните;
Мярка 2. Създаване на областна програма за алтернативен туризъм, за
ревитализиране

и

експониране

на

културно-историческото

и

природното

наследство в областта;
Мярка 3. Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на
туризъм в областта;
Мярка 4. Професионална промоция и реклама на туристически продукти,
базирани на сегашното предлагане;
Мярка

5.

Проучване

на

интегрирани

природно-културни

маршрути

на

територията на областта и Североизточния район;
Мярка 6. Проучване и подготвяне на проекти за кандидатстване в програми,
финансиращи съхраняването и социализирането на природното и културноисторическо наследство;
Мярка 7. Информиране на населението за възможните инициативи и
достъпните

финансови

източници

за

изграждане

на

туристическа

инфраструктура и предлагане на туристически услуги;
Мярка 8. Разработване на адекватен механизъм за набиране на средства от
потребителите на експонираното културно и природно наследство;
Мярка 9. Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на
културно-историческото и природното наследство;
Мярка 10. Създаване на областна информационна система за туризма и изграждане
на туристически информационни центрове.
•

Изпълнението на тази специфична цел 4 не е според планираните мерки и
последователности. Нито една от визираните мерки не е изпълнена, а в същото време на
местно ниво се разработват несъгласувани продукти и възстановяване на местни
туристически атракции. Създадени са 11 нови и промоцирани устойчиви местни
туристически продукти в общините Исперих, Лозница и Разград. Възстановени са 12
културни и исторически обекта, получили подкрепа за опазване и експониране и 49
културни институции, като читалища, църкви и джамии.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ПРИОРИТЕТ 2:
1. Не е достатъчно маркетинговото рекламиране на областта. Да се засили и фокусира върху
даденостите на областта.
2. Мерки 1 и 2 от специфична цел 2 предлагаме да отпаднат от сегашната ОСР и да се
адресират за следващия планов период 2014-2020 г.
3. Да продължи възстановяването на местните културни традиции, като се обвържат
същите с маркетинга в туризма и се наблегне на маркетинга за запазването и развитието на
културно-историческите и етнографските традиции в областта.
4. Да се изградят в най-кратки срокове териториални информационни центрове (ТИЦ) с
единна и актуална туристическа информация.
ПРИОРИТЕТ 3 – УКРЕПВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ.
Специфична цел 1: Повишаване на качеството на човешкия капитал и постигане
на съответствие с изискванията на пазара на труда
Мярка 1. Подобряване условията за трудова заетост чрез повишаване
професионалните умения на работната сила
•

Според данни от ИСУН има 9 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси” на
фирми от областта, по които се повишава квалификацията на работната сила.
Мярка 2. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел

повишаване

адаптивността

на

работната

сила

към

потребностите

на

икономиката и инвестиционния процес
•

По тази мярка няма данни от получената информация, което води до мнението, че
същата не се изпълнява.
Мярка 3. Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда

•

През периода 2005 – 2010 г. са реализирани или са в процес на реализация над 150
проекта по следните програми: ФАР, СИФ, Програма МАТРА, Фондация „Лале”,
национални програми на МТСП, МОМН, МРРБ и ОП „Регионално развитие”, ОП
„Развитие на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет” и Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
Специфична цел 2: Подобряване на образователните услуги за населението
Мярка 1. Повишаване ефективността на образователната система

•

Тази мярка не е изпълнена. Тя е трудно измерима и предлагаме да отпадне.
Мярка 2. Подобряване на материално-техническата база
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•

Има частично оборудвани центрове и читалища с компютърна техника;

•

90 – 100 % от училищата са оборудвани с компютри.
Мярка 3. Включване на НПО и гражданското общество в образователния процес

•

Тази мярка е трудно измерима и предлагаме да отпадне.
Специфична цел 3: Повишаване достъпа и качеството на здравните услуги на

населението
Мярка 1. Подобряване ефективността на здравната система
•

Тази мярка не е изпълнена. Според нас е неизмерима и предлагаме да отпадне.
Мярка 2. Усъвършенстване на взаимодействието между институциите, имащи

отношение към здравеопазването
•

Изпълнението на тази мярка в сътрудничество не се отчита, но се отчита създаването на
нови здравни услуги – 2 броя (община Исперих) и процента на получилото достъп до
нови здравни услуги население - 15% за община Исперих и 45% за община Цар Калоян;
Мярка 3. Развитие на социалните услуги

•

В тази мярка са отчетени подпомогнатите социално обременени групи за тяхното
бързо социализиране, като най-характерно е това за община Исперих - 1952 души.
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 1. Осъществяване на партньорство между местната власт, културните

институции, неправителствения сектор и бизнеса за решаването на конкретни проблеми
и реализация на съвместни проекти
•

По тази мярка тясно се сътрудничи с националните институции и се организират
национални и международни прояви във всички общини с изключение на община
Самуил.
Мярка 2. Превръщане на местните културни институти в съвременни духовни

центрове за разпространение на информация, знания и съхранение на традиции
•

Провеждани ежегодно по 170 културни изяви и мероприятия, характерни за културната
идентичност на областта, като 6 от изявите са с международно участие и биха играли
сериозна роля за маркетинг на областта и като туристическа дестинация.
Мярка 3. Развитие на спорт и младежки дейности

•

По тази мярка са изградени едно футболно игрище и един бейзболен терен.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ПРИОРИТЕТ 3:
1. Повишаването на качеството на живот в съответствие с изискванията на пазара на
труда е свързано единствено с изпълнението на проекти.
2. Липсва координация на областно и общинско ниво.
3. Да се разработят мероприятия за изпълнение на специфична цел 2, в т.ч да се
разработят информационни системи за професионално насочване и повишаване на
квалификацията.
4. Да отпадне мярка 1 от специфична цел 2.
5. Да отпадне мярка 1 от специфична цел 3.
6. Запазването и развитието на културно-историческите и етнографските традиции в
областта могат да се превърнат в атрактивен маркетингов модел за привличане на туристи в
областта.
7. Необходимо е да се активизира изграждането на спортни комплекси и площадки.
ПРИОРИТЕТ 4 – РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфична цел 1: Развитие на техническа инфраструктура, създаваща условия за
привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка 1. Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво до главните
транспортни коридори, улесняващ достъпа на икономическа активност от и към
областта в национален план
•

Планираният

за

изпълнение

Източен

Балкански

транспортен

коридор,

алтернативен на Общоевропейския транспортен коридор №9, през Силистра, Разград,
Търговище, Сливен и Ямбол не може да се осъществи поради липса на средства
и нашето предложение е да се извади от Актуализираната ОСР и да се планира за
следващия период.
•

Аналогично е положението и с реализацията на проекта за реконструкция на летище
"Търговище" за възобновяване на пътническите полети и изграждане на необходимата
база за извършване на карго полети, обслужващи и съседните области;

•

Предлагаме да се добавят:
- реконструкция и модернизация на връзката Разград – Търговище – Омуртаг – Котленски

проход до Петолъчката за по-лесен достъп до ЮИР, пристанище Бургас и южното
Черноморие и
- реконструкция на третокласните междуобластни пътища и превръщането им във
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второкласни и първокласни чрез партньорство на областите Разград, Търговище и евентуално
Сливен;
Мярка 2. Подобряване на достъпа и развитие на информационните и
комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП
•

Тази мярка не се изпълнява с изключение на информационните центрове в общините
Исперих и Кубрат.
Мярка 3. Оптимизиране структурата на енергопотреблението чрез програми и

проекти за енергийна ефективност
•

По тази мярка не са изпълнени предвидените дейности. Не се използват възможностите за
използване на ВЕИ, а територията не позволява и изграждането на голям брой водни
централи. Основният енергиен източник си остават електроенергията и твърдото гориво.
Специфична цел 2: Усъвършенстване на техническата инфраструктура,

свързана

с

преодоляване

на

вътрешнорегионалните

различия

и

постигане

на

териториален баланс
Мярка 1. Осигуряване на добър транспортен достъп на периферните и
изостанали райони до зоните на развитие на икономически дейности и социални услуги
•

По тази мярка се отчита новоизградена/рехабилитирана пътна мрежа от 31,361 км в
община Исперих и 66,7 км в община Лозница, както и ремонтирани в община Разград
52,95%, в община Самуил 11% и община Цар Калоян 20% от пътната мрежа. Отчита се,
че над 30 % от населението е с подобрен транспортен достъп до населените места.
Мярка 2. Ускоряване модернизацията на телекомуникационната мрежа и

разширяване предлаганено на съвременни съобщителни услуги
•

Използване на интернет от лицата между 16 и 74 години през последните 12 месеца в
Северен централен район е 41.4% или 290 089 души, но няма данни за използването на
интернет в областта. Предлагаме индикаторът да бъде променен и да бъде съобразен с
официалните статистически показатели, за да има конкретно количествено измерение.
Мярка 3. Сигурно и качествено електроснабдяване за цялата територия на

областта, гарантиращо балансирано развитие на всички общини
•

В индикаторите липсва информация за разширяване на електропотреблението.
Предлагаме този индикатор да отпадне.
Специфична цел 3: Доизграждане и развитие на инфраструктурата, подобряваща

качествата на жизнената среда
Мярка 1. Подобряване на водоснабдяването на населените места от областта
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•

Като цяло водоснабдяването на селищата в областта е добро. По данни на ОА към 2008 г.
100% от населението е свързано към общественото водоснабдяване. Във всички общини
е повишено качеството на питейната вода.
Мярка 2. Доизграждане на канализационните системи

•

По данни на ОА Разград към 2008 г. изградените канализационни системи обхващат
41% от населението, като са изградени 4 бр. ПСОВ.
Мярка 3. Разширяване вида и качеството на предлаганите съобщителни услуги за

населението
•

По тази мярка няма събрани измерими данни.
Мярка 4. Разширяване на употребата на природния газ като алтернативен

енергоносител за битово и обществено потребление
•

По изпълнението на тази мярка се отчита напредък, като е в ход газификацията на
градовете Разград, Исперих и Кубрат, предстои газифицирането на град Лозница.
Специфична цел 4: Подобряване качествата на околната среда
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
•

Областта увеличава разходите за опазване на околната среда средно с 20% годишно.
Мярка 2. Технически и технологични мерки за пречистване на отпадните води

•

В процес на изпълнение е реконструкцията и модернизацията на ПСОВ Разград и
Лозница;

•

Въведени са 90 – 100% мощности за събиране на отпадъци и е обхванато 85,4% от
населението по данни на ОА Разград. Въведено е разделно събиране на ТБО.
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
•

Тази мярка не е изпълнявана до момента.
Мярка 4. Институционални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите

•

Тази мярка съвпада с мярка 3 от Приоритет 5 и предлагаме да отпадне.
Мярка 5. Трансгранично и международно сътрудничество

•

Тази мярка не е изпълнявана до момента.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ПРИОРИТЕТ 4:
1. Мярка 1 от специфична цел 1 да се преформулира, като се планират:
-

реконструкция и модернизация на връзката Разград – Търговище – Омуртаг –
Котленски проход до Петолъчката за по-лесен достъп до ЮИР, пристанище Бургас и
южното Черноморие;

-

реконструкция на третокласните междуобластни пътища и превръщането им във
второкласни и първокласни чрез партньорство на областите Разград, Търговище и
евентуално Сливен.

2. Големите транспортни проекти (Източен балкански транспортен коридор и летище
Търговище) да се прелокират за следващия планов период 2014-2020 г.
3. Приоритетно да се кандидатства за изграждане на ВЕИ по ОПРКБИ и ПРСР.
4. Мярка 4 от специфична цел 4 да отпадне.
5. Да се активизират общинските ръководства да разработят и реализират проекти по линия
на трансрегионално развитие с общини от Румъния.
ПРИОРИТЕТ 5 – УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ПАРТНЬОРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАНИРАНЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА
Специфична цел 1: Подпомагане изграждането на регионални и местни
партньорства за развитие
•

Част от планираните в тази специфична цел 1 дейности са застъпени в предходните
приоритети и резултатите са следните: Обучени 154 души от местни и регионални
структури; 38 броя регионални партньори са участвали в изградените мрежи за
партньорство; проведени са 102 дискусионни форума. Необходимо е да се засили
диалога, дискусионността и прозрачността в действията между държавните институции,
органите на местната власт и структурите на НПО и гражданите.
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
•

Броят на преминалите обучение на областната и общинската администрация в нови
подходи за управление, в т.ч. работа с бизнеса, развитие на клъстери, трансгранично
и международно сътрудничество е 40 души;

•

90-100% от общинските администрации и ОА Разград предоставят услугите си на едно
гише;
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•

Всяка

общинска

администрация

поддържа

интернет

страница

и

информира

обществеността за действията си.
Специфична цел 3: Създаване на програмен и проектен капацитет
•

Изпълнението на тази мярка е съобразно планираните дейности. Разработени са 6
проекта за работа в мрежа; 13 броя проекти са получили подкрепа по техническа
помощ за подготовката им; обучени са за работа по разработване и управление на
проекти 99 души; съвместно с частния и неправителствения сектор са финансирани 24
проекта; създадени са 5 броя общински информационни системи за осигуряване на
териториалното управление и са внедрени 5 броя добри общински практики.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ПРИОРИТЕТ 5:

1. Дейностите по реализирането на специфична цел 1 да се фокусират върху:
- изграждане на съвет за партньорство за развитието на областта с участието на бизнес
общността, НПО и гражданите;
- разработване на план за работа и отчитане на извършените дейност пред
обществеността;
- провеждане на политики за сътрудничество със структурите на властта, бизнеса и НПО
от съседните на област Разград области;
- обмяна на добрите практики и стимулиране на успехите по подходящ начин.
2. Изпълнението на дейностите от този Приоритет 5 са в срок и постигнатите резултати
са добри.
V. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ И РЕСУРСИТЕ
Стратегията за развитие на област Разград не съдържа конкретни проекти и дейности.
Междинната оценка на дейностите по изпълнение на ОСР, ефективността и ефикасността на
използваните ресурси е извършена на база проектите, изпълнени през периода 2005-2010 г. в
седемте общини на територията на областта. Проведеното проучване показва, че общинските
проекти в общия случай съответстват на целите и приоритетите на Областната стратегия за
развитие (Приложение 2).
През анализирания период в област Разград са изпълнени 219 проекта на обща
стойност 120 591 760 лева. Най-голям принос за изпълнение на целите на ОСР в региона има
община Самуил със 72 изпълнени проекта, а общините Разград и Лозница са усвоили най-много
средства - съответно 34 401 879 лв. и 32 865 419 лв. или 55.785% от всички средства в областта
за общо 95 проекта. Най-малък принос в изпълението на ОСР имат общините Завет и Цар
Калоян - съответно 8 832 318 лв. и 10 206 810 лв. или 15.78% от всички средства в областта за
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общо 26 проекта.
Най-много инвестиции са реализирани по ПРИОРИТЕТ 4 на ОСР – Развитие и
модернизация на техническата инфраструктура и подобряване качествата на околната
среда. Стойността на вложените финансови ресурси за изпълнение на този приоритет е 58 948
698 лева. Реализирани са 93 проекта.
По-важните резултатите от изпълнените проекти по този приоритет са: изградени 85
места за отдих; изградени комбинирани спортни и детски площадки - 39 бр., 84 700 м2;
изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - 39 000 м2; осигурени паркоместа 636 бр.; около 360 000 м2 площ на квартали благоустроени в рамките на града; около 4 200 м2
благоустроени детски площадки, намиращи се в кварталите; реконструкция на 3 водопровода;
изградена 1 канализация; възстановяване на 1 мостово съоръжение, 1 сграда и отводняване на 1
село; рехабилитация на 2 улици.
На второ място по изпълнени дейности и вложени ресурси е ПРИОРИТЕТ 2 Стабилизирана икономика - инвестиционна привлекателност и конкурентоспособност.
Стойността на инвестициите е 33 835 436 лева за 31 проекта. По-важните резултатите от
изпълнените проекти по този приоритет са: изградена алея с трайна настилка за пешеходци,
велосипедисти и хора с увредена мобилност с дължина 5 488,27 м. и ширина 3,00 м., от които
2,00 м. с асфалтобетоново покритие; рехабилитирани 10 бр. водостоци; изградени 13
туристически маршрута с обща дължина 40 км., подобрено състоянието на съществуващите
технически съоръжения в зоната – чешми, пешеходни мостчета и др., обособено място за
къмпиране; рехабилитация на 71,64 км пътна мрежа; 1796 м канализационна мрежа; 17 050 м.
реконструиране на водопроводна мрежа; изграден дренаж и отводнителна канавка - 1 000 м.;
разрушени са 19 постройки; санирани 10 постройки.
На трето място по стойност на вложените ресурси и изпълнени дейности е ПРИОРИТЕТ
3 на ОСР - Укрепване на човешкия капитал и подобряване качеството на живот – 82 броя
проекти на обща стойност – 20 838 162 лева. По-важните резултатите от изпълнените
проекти по този приоритет са: 13 ремонтирани сгради (училище и ЦДГ); закупуване на
обзавеждане и оборудване за 1 училище; подменена дървената с PVC дограма в 2 училища.;
подмяна на дограма, топлоизолация в 1 ЦДГ; изградени открити спортни площадки с
изкуствена настилка в 2 училища; подменена 593 кв. м. дървена с РVС дограма, изградени
вътрешни тоалетни, извършена топлоизолация, интериора в училищната сграда чрез вътрешно
измазване и боядисване, ремонт на покрива на физкултурния салон и проведена промоционална
кампания в 1 училище; 1 509 заети лица; реконструиран кухненски блок; предоставяне на
услугите «Домашен помощник» и «Социален асистент» на потребители (45 души); 132 домашни
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помощника и 177 обгрижени лица; 150 потребители в дом за възрастни хора; разкриване на 2
обществени трапезарии; създаване на център за подкрепа, обучение и интеграция в обичайна
работна среда или в защитена заетост; осигурена трудова заетост на безработни лица по 3
проекта за реконструкция на улици; 1 773 заети лица; изградено мини футболно игрище;
изградено бейзболно игрище и сформиран бейзболен тим.
На четвърто място по вложени финансови ресурси и изпълнени дейности е ПРИОРИТЕТ
5 - Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на партньорство,
управление,

планиране

и

реализация

на

регионалната

политика.

Стойността

на

инвестициите по този приоритет са 5 795 464 лева за изпълнението на 10 проекта. Найхарактерен от проектите е: разработен интернет сайт /портал/ с унифицирана визия и
стандартизиран достъп до е-услуги и информация и изградени точки за публичен достъп до еуслуги на обществено достъпни места; разработена и въведена система за обратна връзка с
потребителите

на

административни

услуги,

изготвен

информационен

справочник

за

административното обслужване и рекламно-информационни брошури за нововъведените еуслуги.
Най-слабо изпълнение бележи ПРИОРИТЕТ 1 - Развитие на ефективен аграрен
сектор и регионален клъстер “Лудогорски храни”. Изпълнени са 3 броя проекти на обща
стойност 1 174 000 лева. Може да се посочи проектът за залесяване на изоставени и ерозирани
земеделски земи на територията на община Цар Калоян.
За изпълнението на ОСР не допринасят само общинските проекти, но и проектите на
бизнеса по ОПРКБИ и проектите от частни предприемачи и земеделски производители по ПРСР
2007-2013 г. По данни от ИСУН за анализирания период в област Разград има успешно
изпълнени 6 проекта по ОПРКБИ на обща стойност 2 312 696 лева в.т.ч: 3 броя за технологична
модернизация и 3 броя за международно признати стандарти. В процес на изпълнение са още
два за международно признати стандарти, а 3 броя технологична модернизация чакат междинна
оценка. По данни от ОДЗ - Разград са реализирани: 66 проекта по мярка 112, 66 проекта по
мярка 121, 20 проекта по мярка 141 и 41 заявления по програма „Пчеларство”.
ИЗВОДИ:
1. В област Разград са изпълнени 219 общински проекта на обща стойност 120 591 760
лева. Всичките са съобразени с ОСР и допринасят за постигане на нейните цели.
2. Като цяло бизнесът допринася слабо за изпълнението на ОСР и по ОПРКБИ има
изпълнени само 6 проекта на обща стойност 2 312 696 лева.
3. Земеделските производители не са достатъчно активни в изпълнението на
конкретни дейности, способстващи за постигане специфичните цели на ОСР.
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VІ. ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И
МОНИТОРИНГА НА ОСР
В изпълнение на разпорежданията на ЗРР и ППЗРР към ОА Разград е създаден Областен
съвет за развитие, който на практика не функционира. Не се прави ежегоден преглед на ОСР,
няма създадени работна група за наблюдение и постоянно действащ съвет за партньорство.
В годишните доклади на ОА Разград, изготвени съгласно изискванията на Закона за
администрацията за предходни години са отчитани предимно дейности, организирани на
национално ниво, но не и дейности на ниво област.
ИЗВОДИ:
1. Няма организация по изпълнението и мониторинга на ОСР.
2. Няма система за отчетност и контрол.
3. Не участват партньорите и различните заинтересовани страни в процеса на изпълнение
на ОСР.
4. ОСР не се познава дори от служителите на ОА и общините /видно от направената
анкета/. От 32 броя анкетирани случайни служители 78% знаят за ОСР, но не са
запознати с нейните цели. От запитаните 44 НПО само 2 са върнали анкетата, което е
показател за недостатъчно сериозно тяхно отношение в резултат на непознаване на
ОСР.
Какво е необходимо да се направи?
•

да се създадат работна група за наблюдение и постоянно действащ съвет за
партньорство;

•

да се приеме годишен план за работа на групата за наблюдение през 2011 година,
която да се събира най-малко веднъж на 6 месеца;

•

да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете и общинските съвети
на всички общини в област Разград по отношение на целите и приоритетите на ОСР;

•

да се засили контролът по изпълнението на ОСР от страна на Областния управител в
оставащия период на нейното действие до 2013 г.;

•

да се популяризира ОСР и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни
дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените
цели и приоритети.
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VІІ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОСР – ПРОДУКТИ,
РЕЗУЛТАТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Анализът показва, че има напредък по отношение на постигане на целите на ОСР и ефект
от прилагането на стратегическия документ. Всички общински проекти и дейности са
съобразени с ОСР, с нейните приоритети, цели и мерки. Макар и с по-бавни темпове
прилагането на стратегическия документ има ефект. Доказателство за това са продуктите и
резултатите от всички реализирани проекти на общини, фирми и земеделски производители.
По-важните продукти и резултати от изпълнените проекти са: възстановени 2 пътни
мрежи, мостово съоражение и отводнено едно село; закрити 53 броя сметищни площадки,
замърсяващи околната среда; ремонт на 4 улици с над 55 км; реконструкция на 13
съществуващи водопровода; саниран един детски дом и 15 училища; изградено футболно и
бейзболно игрище; реконструирани 7 обществени сгради; изграден център за туристическа
информация; изградени 13 туристически маршрута с дължина над 40 км; създадени 85 места за
отдих; направени 5 нови паркинга и рехабилитирани 8 съществуващи; изградени комбинирани
детски площадки 39 броя; изградено енергоспестяващо алейно и улично осветление; 2 броя
внедрени международно признати стандарти и системи за управление на качеството и др.
Налага се общият извод, че заложените цели се изпълняват ефикасно и имат нужното
въздействие върху целевата територия и нейното население.
За да оценим въздействието от прилагането на ОСР, проведохме анкета сред 32 случайно
избрани служители на областната и общинските администрации в Разград (Приложение 3).
Резултатите от анкетата могат да бъдат обобщени в следните изводи:
•

Над 3/4 от анкетираните (78%) са запознати със Стратегията за развитие на област
Разград 2005 - 2015 г.

•

94% от отговорилите не са чели стратегическия документ през последните три година, а
само 6% го ползват редовно в своята пряка работа.

•

Около 85% от анкетираните не познават стратегическите и специфичните цели и
приоритетите на ОСР и не могат да посочат техния брой.

•

Срещат се разнородни предположения за органът, който контролира прилагането и
изпълнението на ОСР, като 34% изобщо не знаят за контрол.

•

Над 68% от анкетираните отговарят, че ОСР се използва предимно за общинското
планиране и за обосновка на цели и дейности в общинските проекти.

•

В голяма степен анкетираните са на мнение, че област Разград има финансов и
административен капацитет за изпълнение на поставените цели и приоритети.

•

69% от анкетираните смятат, че животът в областта се е променил положително през
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последните 5 години; 65% смятат, че това се дължи на прилагането на планови и
стратегически документи.
•

Изпратена беше анкета и до 44 НПО на територията на област Разград, но отговориха
само 2 от тях.
Препоръката е НПО да се канят на срещи и дискусии и техните проекти да бъдат

включени в Програмата за изпълнение на ОСР до 2013 г.
Що се отнася до вероятността за постигане на общите и специфични цели на ОСР при
приключване на действието на документа през 2013 г., се налага изводът, че по-скоро голяма
част от тези цели няма да бъдат напълно постигнати. Причината е, че те са твърде общо
формулирани и амбициозни за потенциала и възможностите на региона. Заложените приоритети
и цели са изцяло съобразени с регионалните, националните и европейските планови и
стратегически документи, но върху постигането им влияят редица вътрешни и външни фактори.
По-важните вътрешни фактори са: лошо качество на организацията по изпълнението на
ОСР, слаб мониторинг и контрол, ОблСР не функционира пълноценно по отношение на
прилагането на ОСР, документът не е популярен.
Външни фактори, които пречат за изпълнението на ОСР и постигането на нейните цели
са: световната икономическа криза, честите промени в българското законодателство, бавния
процес на усвояване на средства от европейските фондове и демотивацията на гражданите и
бизнеса да кандидатстват за финансиране. Друг външен фактор е, че няма нормативни
изисквания за годишни доклади за изпълнение на ОСР, а само за регионалните и общинските
планове за развитие.
Икономическата криза налага преосмисляне на целите, оптимизация на разходите и
пренареждане на приоритетите съобразено с финасовите възможности на бюджетите на
общините и вероятността за усвояване на европейски средства. Неизпълнението на голяма част
от планираните цели, както вече споменахме, се дължи и на недобре функциониращите
механизми

за

контрол

и

въздействие

и

недостатъчно

развитите

публично-частни

взаимоотношения в областта. Обедняването на населението и нежеланието на бизнеса да
участва в процесите по усвояване на евросредствата поради тромавост на администрацията,
корупция и злоупотреби също влошават социално-икономическия климат в областта и пречат на
постигането на целите на ОСР.
Междурегионалните и вътрешнорегионалните различия се задълбочават вследствие все
по-силното централизиране на средствата и управлението на дейности с приоритетно значение
за страната (изграждане на магистрали за сметка на изграждане и реконструкции на
първокласни и второкласни пътни артерии; изграждане на регионални депа и пречиствателни
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станции в населени места с над 10000 еквивалент жители, вместо водоснабдяване и
канализиране на малките населени места, които са преобладаващи в областта). В тази част също
се налага да се преразгледат приоритетите и да се актуализират съгласно финансовите
възможности на страната ни до 2013 година. Резерв тук може да се търси в по-силното развитие
на публично-частното партньорство и привличане на бизнеса в допълващи дейности.
ИЗВОДИ:
1. Прилагането на стратегическия документ има положителен ефект върху целевата
територия и нейното население. Доказателство за това са създадените от успешни
общински проекти продукти и резултати.
2. Всички общински проекти и дейности са съобразени с ОСР и водят до постигане на
нейните цели и приоритети.
3. ОСР не се познава добре от участниците в процесите по нейното изпълнение и се
използва предимно като инструмент за общинско планиране.
4. Необходима е по-активна роля от страна на ОА за обобщаване на резултатите от
изпълнение на общинските планове в синхрон с постигане на целите на ОСР.

VІІІ.

ОЦЕНКА

ЗА

ПОЛЕЗНОСТ,

УСТОЙЧИВОСТ,

ЕФЕКТИВНОСТ,

ЕФИКАСНОСТ
В рамките на областната стратегия визията се дефинира, както следва:
“Област Разград – развит фармацевтичен, керамичен и аграрен център на Северна
България, с балансирана, конкурентоспособна икономика, съхранена природа, обновена
инфраструктура и жизнена среда, осигуряващ добър жизнен стандарт на своите граждани,
привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”
Визията е доста конкретна, но тъй като е дългосрочна, предлагаме да се разшири
нейното звучене и след актуализацията на ОСР да придобие следния вид:
„Област

Разград

-

развит

индустриален

и

селскостопански

център

на

Североизточна България с балансирана и конкурентоспособна икономика, съхранена
природа, обновена инфраструктура и подобрена жизнена среда, осигуряващ добър жизнен
стандарт на своите граждани, привлекателен за млади хора, инвеститори и туристи.”
Анализирана е главната стратегическа цел:
 повишаване качеството на живот чрез укрепване на аграрния сектор,
 постигане на стабилни темпове на икономически растеж,
 създаване на условия за квалификация и заетост,
 подобрен стандарт на обитаване.
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и приоритетите за нейното постигане:
Приоритет 1:

Развитие на ефективен аграрен сектор и регионален клъстер “Лудогорски
храни”

Приоритет 2:

Стабилизирана икономика - инвестиционна привлекателност и
конкурентоспособност

Приоритет 3:

Укрепване на човешкия капитал и подобряване качеството на живот

Приоритет 4:

Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване
качеството на околната среда

Приоритет 5

Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на
партньорство, управление, планиране и реализиране на регионалната политика

Икономическите

реалности

в

момента

на

оценката

на

ОСР

предразполагат

преформулиране на главната стратегическа цел и преподреждане на приоритетите.
Предлагаме главната стратегическа цел да бъде разделена на три стратегически
цели формулирани по следния начин:
 Стабилна и конкурентоспособна икономика, инвестиционна привлекателност.
 Балансирано и екологично устройство и развитие на територията и техническата
инфраструктура.
 Подобряване на качеството на живот и средата на обитаване.
със сответните приоритети:
Приоритет 1:

Стабилизиране на икономиката и модернизация чрез инвестиции в нови
технологии и иновации

Приоритет 2:

Развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство с модерен
преработвателен сектор

Приоритет 3:

Обновяване и развитие на техническата инфраструктура, подобряване
качеството на околната среда

Приоритет 4:

Подкрепа на човешкия капитал, повишаване на заетостта, подобряване
качеството на живот

Приоритет 5

Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на успешна
регионална политика
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Заложените в ОСР – Разград визия, приоритети, цели, и мерки в общия си вид звучат
актуално и съответстват на регионалните, националните и европейските планови и
стратегически документи, но имат по-скоро пожелателен характер и са твърде амбициозни.
Липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на
конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение. Липсват ясно определени и прецизирани
индикатори за оценка. Липсва финансово планиране и разпределение на средствата,
необходими за изпълнение на поставените цели.
ОСР е координирана по отношение на общинските планове за развитие на територията на
областта, но в съдържанието на документа липсват стратегически насоки за разработване на
общинските планове за развитие, каквото е нормативното изискване на чл. 12 от ЗРР.
Целите на ОСР продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и
проблеми на целевия район, но част от тях следва да се променят и обединят. Необходимо е да
бъдат детайлизирани и да се заложат срокове и мерки за постигането им, като се изготви
Програма за изпълнение на ОСР до 2013 г.
Направеният анализ на постигнатия напредък по прилагането и въздействието на
стратегическите цели на ОСР показва, че най-добро изпълнение имат четвърти и втори
приоритет за развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване
качествата на околната среда. Голяма част от мерките се оказват неприложими към настоящия
момент и затова трябва да бъдат прелокирани за следващия планов период 2014 – 2020 г.
Голяма част от индикаторите за мониторинг на изпълнението на ОСР (83 на брой) са
трудноизмерими или неизмерими и ще затрудняват съпоставимостта на резултатите във
времето. Работната група за наблюдение на стратегията, която би трябвало вече да
функционира, е добре да вземе предвид препоръките, дадени в настоящата междинна оценка и
по-конкретно в Приложение 1 и да прецизира индикаторите за мониторинг в Актуализираната
ОСР до 2013 г.
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ПРЕПОРЪКИ

В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОСР - Разград са
отправени следните препоръки:
1. ОСР да се актуализира за оставащия период на нейното действие до 2013 г. и да се
изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОСР.
2. След актуализацията на документа или като приложение към него да се изготви
Програма за изпълнение на ОСР до 2013 г., в която целите да се обвържат с конкретни
срокове и желани стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на програмата
да се включат всички общини и да подадат информация за техните приоритетни проекти и
дейности до 2013 г.
3. Преформулиране и конкретизиране на визията на ОСР.
4. Пренареждане на приоритетите.
5. Прецизиране на количествените и качествените индикатори, съотнесени към всеки
приоритет, цел и мярка за изпълнение.
6. Да се направи финансов анализ и индикативно разпределение на финансовите
средства за изпълнение на дейностите.
7. Да се създаде работна група за наблюдение на изпълнението на ОСР, която да
функционира така, както е заложено в ОСР.
8. Да се изисква постоянно изпълнение и отчетност от кметовете и общинските съвети
на всички общини в област Разград по отношение на приоритетите и целите на ОСР.
9. Да се засили контролът по изпълнението на ОСР от страна на Областния управител в
оставащия период на нейното действие до 2013 г.
10. Да се популяризира ОСР и да се активизират бизнеса и НПО да участват в различни
дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение на заложените цели и
приоритети.
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