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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
АДИОСР - Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие
АДИОПР – Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие
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
ЕС – Европейски съюз
ЕСФ – Европейски социален фонд
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ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
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МО – Междинна оценка
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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
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от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
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ВЪВЕДЕНИЕ
Oбщинският план за развитие на община Разград за периода 2007 – 2013 г. е приет от
Общински съвет - Разград с Решение № 384 по Протокол № 21 от 20.05.2005 г. и допълнен с
Решение № 685 по Протокол № 38 от 28.07.2006 г. и Решение № 174 по Протокол № 11 от
30.05.2008 г. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално,
инфраструктурно и екологично развитие на общината.
Oбщинският план за развитие на Разград е съобразен с националната политика за
регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ,
стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането
на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Основна функция на
Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и
централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на
всички равнища.
Основните задачи на плана за развитие на община Разград са:
•

да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.;

•

да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на
основните приоритетни направления, мерки и проекти;

•

да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана;

•

да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за
постигането на мотивираните цели;

•

да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки
и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и
демократизацията на управлението.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства
и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.
След приемането на Общинския план за развитие на Разград настъпват съществени
изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той
следва да бъде изпълняван и отчитан.
От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което
практически промени икономическите, политическите и международните условия за
развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха
да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата
стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за
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развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа
референтна рамка 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските
Оперативни програми и Националния план за развитието на селските райони 2007 – 2013 г.,
изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на
средства от различни източници.
През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното
развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и съдържанието на
общинските планове за развитие.
Всички тези промени, настъпили след приемането на ОПР на Разград са значителни и
обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед осигуряване на
адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.
Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Разград 20072013 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие 2011-2013 г.
Актуализираният документ за изпълнение на ОПР е в съответствие с Методическите
указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно
развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със
Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие и Правилника за
неговото прилагане.
Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на
Разград са анализ на последните тенденции в икономическите и социалните процеси,
протичащи в периода след приемането на документа и засилване на стратегическата
ориентация по

отношение на общоевропейските цели за развитие,

отразени

в

“Стратегически насоки за развитие на Общността”, както и адаптиране към финансовите
инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г.
Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на
съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие,
представена предварително на общинското ръководство и партньорите. При подготовката
на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните
възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните проучвания и анализи, срещи
и консултации за добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна информация
нужна за актуализацията.
Актуализираният документ съдържа анализ на текущата ситуация в община Разград в
предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2010 година.
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Актуализирана е визията за развитие на общината, но са запазени стратегическите
цели и приоритети, тъй като на този етап те не се нуждаят от актуализация и редакция.
Разработена е нова индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за
финансиране от фондовете на ЕС, както и финансовия капацитет на общината да участва със
собствено финансиране. Разработени са индикаторите за наблюдение, мониторинг и оценка
и Програма за изпълнението на ОПР до 2013 г.
Визията за развитие е: “Община Разград – привлекателно място за живот, бизнес,
инвестиции и туризъм в българския Североизток, с конкурентна икономика, чиста
околна среда, съхранени традиции и култура.”.
Формулирани са три стратегически цели за общинското развитие: Развитие и
повишаване на местната конкурентоспособност; Подобряване качеството на живот в
общината; Развитие на човешките ресурси.
Реализацията на генералната и стратегическите цели до 2013 г. е свързана с
изпълнението на специфичните цели и мерки от четири приоритета за общинско развитие,
обхващащи

всички

сфери

конкурентноспособността

на
на

обществено-икономическия
общинската

икономика;

живот:

Повишаване

Планово

изграждане,

рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура; Подобряване на
условията за живот в общината; Развитие и укрепване на институционалната среда
и обществени партньорства.
Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се осъществява, чрез средства
от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни
капитали и други привлечени средства.
В Плана са заложени дейности за мониторинг, оценка, контрол, публичност и
прозрачност при неговото изпълнение.
Актуализираният план за развитие на община Разград съответства на Националната
стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси”,
„Регионално развитие”, „Околна среда” и „Административен капацитет”; Националната
стратегия за регионално развитие; Актуализирания документ за изпълнение на регионалния
план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г.; Актуализирания документ за
изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Разград 2010-2013 г., секторни и
местни стратегии и планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и
други.
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І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА
ОБЩИНАТА
1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Местоположение и граници
Община Разград се намира в централната част на Североизточна България в
източната част на Дунавската хълмиста равнина. Средната надморска височина е 250 -270 м.
Разград е естествен кръстопът на важни пътни артерии, свързващи Централна Европа с
Черноморието и Азия. През административния център на общината минават първокласният
път Русе - Варна и железопътна линия, която е важна връзка между пристанището на река
Дунав в гр. Русе и черноморското пристанище в гр.Варна. Общинският център гр. Разград е
разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските
височини. Географското разположение в съчетание с благоприятните природни и
климатични условия обуславят ролята на Разград като административен и културен център
от древността до днес. За това свидетелстват откритите в околностите на града
праисторически селища и тракийски могили. В покрайнините на града се намират останките
на античния римски град Абритус, основан през I век пр.н.е.
Таблица 1: Разстояния в километри до някои български и европейски градове
Русе

В. Търново

Варна

Бургас

Пловдив

София

64

107

136

230

322

348

Букурещ

Истанбул

Атина

Берлин

Москва

Лондон

181

548

1 188

1 952

2 099

2 838

Източник: ОПР на община Разград 2007-2013г.

Община Разград граничи с общините Кубрат, Завет, Исперих, Самуил, Лозница,
Попово, Цар Калоян и Ветово. Сред съседните общини Община Разград заема първо място
по население, а по територия е на второ място след Община Попово.
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Гъстота на
населението за
2010 г.

Коефициент на
безработица
за 2010 г.

111 001.9

8 496 398

76.5

9.24

14 974.0

1 018 889

68.0

10.3

2 639.7

176 674

67.0

13.89

Община Разград

598.4

68 419

114,3

9.09

Община Русе

469.2

191 516

408.2

6.46

Община Силистра

515.8

64 487

125.0

9.46

Община Търговище

688.6

73 050

106.1

11.89

Община Шумен

652.2

Територия
кв. км

Район, област,
община

Население по
постоянен адрес
брой
31.12.2010 г.

Таблица 2: Основни данни за община Разград и по-големи съседни общини-областни центрове

България
Северен централен
Област Разград

177.5
5.61
115 819
Източници: Национална база данни „Население” и Агенция по заетостта

Разград е на трето място по територия спрямо съседните общини – областни
центрове. Най-голяма е община Търговище, а най-малка община Русе. По население Разград
е на четвърто място – 68 419 души по постоянен адрес към 31.12.2010 г. Най-голяма е
община Русе – 191 516 души, а най-малка община Силистра – 64 487 души. Гъстотата на
населението в община Разград е по-висока от средните равнища за страната, за Северен
централен район и за областта.
По коефициент на безработица към 31.12.2010 г. (9.09) община Разград е с
показатели близки до средните стойности за страната (9.24) и малко под равнището на
безработица за Северен централен район (10.3).
Селищна структура
Община Разград е център на едноименна област и се състои от 22 населени места град Разград и 21 села.
Таблица 3: Административно териториална структура на община Разград – 2010 г.
Територия

Населени места

Градове

Села

кв.км

брой

брой

брой

Област

Община

%

Разград Разград
2639.7

598.4

22.67

Област

Община

Разград

Разград

103

22

%

Област Община

%

Разград Разград
21.36

6

1

Област Община

%

Разград Разград
16.67

97

21

21.65

Източник: Национален статистически институт
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Общата площ на общината е 598.4 кв. км., което е около 23% от територията на
област Разград и около 4% от територията на Северен централен район. (Виж Таблици 3, 4 и
Фиг. 1). Земеделските територии заемат общо 430 766 дка (71% от площта на общината при
средно за страната 57,4%).
Таблица 4: Разпределение на територията на Община Разград по видове площи в дка
Общо

Площи по вид в дка
земеделска

площ
общо

в т.ч.
обработваема
площв т.ч.
общо
поливна
площ

598,378 430,766 363,036

0

горска

117,280

НМ и
други
урбаниз
ирани
територ
ии

водни
течени
яи
водни
площи

за добив на
полезни
изкопаеми

за транспорт и
инфраструктура

34,960

3,751

7,285

4,336

Източник: АДИОСР – Разград 2010-2013 г.

Потенциалите на земеделските земи на община Разград следва да бъдат оценявани
като предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното развитие. Един от тях е свързан
с формирането на модерен аграрен сектор. Обработваемата земя в земеделските територии е
с обща площ 363 036 дка. Горските територии заемат 130 000 дка, от които 117 280 дка са
общински (20 % от територията на общината при средно за страната 33,5%). Населените
места и другите урбанизирани територии заемат 34 960 дка площ (%, колкото е средното
равнище за страната). Водните течения и водни площи са с относителен дял 1% (колкото е
средното за страната), с площ 3 751 дка. Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа
за отпадъци са с площ - 7 285 дка. Най-малка площ заемат териториите за транспорт и
инфраструктура е 4 336 дка.
Фиг. 1: Разпределение на площта на община Разград по видове територии

2%
5%

1%

1%

20%

71%

земеделска
урбанизирани територии
за добив на полезни изк опаеми

горск а
водни течения и водни площи
за транспорт и инфра- структура

Източник: Национален статистически институт
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Климат, почви и полезни изкопаеми
Районът на oбщина Разград попада в умерено-континенталната европейска
климатична област, характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална
температура -26.8°С) и сухо, топло лято (абсолютна максимална температура +39.5°С).
Средната годишна температурна амплитуда е около 26°С и е една от най-големите за
страната. Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове и е без
средиземноморско влияние. Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и
пролетта са краткотрайни. Всички земни повърхности са покрити от почвен слой до един
метър. Почвите са предимно черноземни, като в местата около речните тераси са алувиално
- ливадни със завишено съдържание на хумус, а във високите части - сиви горски почви.
Главен водосбор на атмосферните води и повърхностния отток е река Бели Лом.
Терасата й е естествен колектор на грунтови води и предоставя възможности за изграждане
на малки водохранилища за промишлено водоснабдяване. Установени са находища на глина
за производство на строителни керамични изделия - тухли, цигли и керемиди, разположени
на юг - югозапад от Разград, както и находища на варовици, подходящи за трошен камък и
пътни настилки. В близост до Разград се намира и голямо находище на каолин, което е
източник на суровина за силикатната промишленост и определя потенциалните
възможности за възраждане на този отрасъл в региона.
Географските

и

климатични

условия

в

района

определят

благоприятните

възможности за развитието на селското стопанство, което е предпоставка за развитие на
хранително-вкусовата промишленост. Местното културно–историческо наследство е
потенциал за развитие на туризма – един нетрадиционнен за Лудогорието отрасъл.
Възможностите за това се определят от близостта на Археологичен резерват “Сборяново” и
Ловния резерват “Воден”, останките на античния град “Абритус”, потенциалът за
превръщане на местността “Пчелина” в зона за отдих, спорт и туризъм, както и от
наличните исторически, етнографски, културни и природонаучни музеи в общината.

1.2. СОЦИАЛНО–ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Население
В община Разград към 31.12.2010 г. живее 39 % от населението на областта и около
7% от населението на Северен централен район.
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Таблица 5: Население по постоянен адрес в община Разград за 2005 - 2010 г.
Община,
населени

2005

2006

2007

2008

2009

2010

места
Община
Разград

70 667

70 322

69 785

69 402

68 911

68 419

гр.Разград

46 225

45 829

45 317

45 023

44 640

44 145

65,4%

65,2%

64,9%

64,87%

64,77%

64,5%

24 442

24 493

24 468

24 379

24 271

24 274

Балкански

244

230

223

208

198

194

Благоево

569

569

577

580

575

570

1 959

1 947

1 935

1 924

1 915

1 919

797

795

787

775

770

763

Дянково

4 072

4 094

4 090

4 087

4 068

4 086

Киченица

1 085

1 082

1 090

1 097

1 091

1 093

743

741

730

725

718

711

1 786

1 802

1 808

1 798

1 789

1 780

Недоклан

292

299

301

300

307

324

Осенец

890

880

870

868

846

854

60

60

61

60

59

59

Побит камък

276

268

259

253

236

223

Пороище

390

376

365

350

342

327

Просторно

162

163

156

152

152

152

Радинград

508

506

502

504

503

511

Раковски

3 742

3 757

3 778

3 767

3 776

3 783

Стражец

2 803

2 814

2 811

2 810

2 815

2 797

Топчии

500

505

502

495

488

489

Ушинци

192

187

180

178

179

193

Черковна

102

92

89

85

78

77

Ясеновец

3 270

3 326

3 354

3 363

3 366

3 369

Всичко в
селата

Гецово
Дряновец

Липник
Мортагоново

Островче

Източник: Национална база данни „Население”

Наблюдава се постепенно намаляване на населението, като спадът спрямо 2005 г. за
общината е с 2 278 души, за гр. Разград е с 2080 души, а за селата като цяло е със 168 души.
В 2 населени места - Недоклан и Ясеновец се наблюдава трайна тенденция към увеличение
на населението, което ги отличава от общата тенденция към намаление на населението.
Трайна тенденция е почти две трети от населението на Община Разград да живее в
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общинския център гр.Разград - в края на 2010 г. това е 64,5 % от населението на общината; в
същото време се наблюдава постепенно увеличение с 0,9 % на селското население за сметка
на градското. (Виж Таблица 5 и Фиг.2)
Таблица 6: Население на община Разград към 31.12. по пол
година

Община Разград

Град Разград

Села

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

2005

70 667

33 920

36 747

46 225

22 003

24 222

24 442

12 123

12 319

2006

70 322

33 754

36 568

45 829

21 814

24 015

24 493

12 173

12 320

2007

69 785

33 496

36 289

45 317

21 434

23 883

24 468

12 185

12 283

2008

69 402

33 312

36 090

45 023

21 295

23 728

24 379

12 165

12 234

2009

68 911

33 077

35 834

44 640

20 980

23 660

24 271

12 086

12 185

2010

68 419

32 841

35 578

44 145

20 748

23 397

24 274

12 088

12 186

Източник: Национална база данни „Население”

Разпределението на населението на общината по пол е трайно като тенденция и не се
различава от общата за страната – жените са повече от мъжете с около 2% в общината като
цяло, с около 3% в гр. Разград и с около 0,2%-0,3% в селата.
Фиг. 2 Динамика на населението в община Разград 2005 - 2010 г.
71000

70500

70000

69500

69000

68500

68000

67500

67000
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Източник: Национален статистически институт
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Таблица 7: Население в община Разград по пол към 01.03.2001 и към 01.02.2011 година
Население към 01.03.2001 г.

Население към 01.02.2011 г.

общо

мъже

жени

общо

мъже

жени

58 874

28 486

30 388

49 872

24 012

25 860

Източник: Национален статистически институт

По последни данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г., населението на
община Разград е 49 872 души, което е с 9 002 по-малко спрямо 2001 г. В градовете живее
67% от населението, а в селата - 33%.

2005

2010

Фиг. 3. Население под, в и над трудоспособна възраст в община Разград 2005 и 2010 г.

под трудоспособна възраст

в трудоспособна възраст

над трудоспособна възраст

Източник: Национален статистически институт

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община 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 тази на
областта и на Северен централен район.
За периода 2005-2010 г. се очертава леко увеличение на броя и дела на лицата под
трудоспособна възраст в общината от 9 169 на 9 454 души. Лицата в трудоспособна възраст
през 2010 г. съставляват 63% от населението на общината, което е повече от средните нива
за Северен централен район и за страната. Броят на възрастните хора над трудоспособна
възраст (жени над 60 г. и мъже над 63 г.), леко нараства през анализирания период и
съставлява около 21% от населението на общината.
14
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Естественият прираст на населението на община Разград остава отрицателен, като
бележи тенденция на намаляване с 44 % за изследвания период. (Таблица 8). Броят на
живородените деца нараства през 2009 спрямо 2005 г. с 86 и достига 584, но през 2010 г.
бележи лек спад до 488 живородени бебета.
Таблица 8: Естествен прираст на населението на община Разград 2005-2010 г. (брой)
Живородени
Година

Общо

Умрели

Момчета Момичета

Общо

2005
498
250
248
790
2006
462
242
220
740
2007
482
244
238
793
2008
490
255
235
702
2009
584
292
292
759
2010
488
232
256
722
Източник: Национален статистически институт

Естествен прираст

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

420
369
427
360
413
387

370
371
366
342
346
335

-292
-278
-311
-212
-175
-234

-170
-127
-183
-105
-121
-155

-122
-151
-128
-107
-54
-79

Механичният прираст в община Разград продължава да бъде отрицателен, като
нараства до минус 568 души през 2010 г. Броят на заселените лица е 1041, а на изселените
1609. (Виж Таблица 9).
Таблица 9: Заселени, изселени и механичен прираст (брой)
Заселени
Изселени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
2005
1180
531
649
1460
685
775
2006
823
361
462
923
420
503
2007
914
387
527
1331
611
720
2008
379
519
1070
468
602
898
2009
817
363
454
1227
544
683
1 041
503
538
1 609
757
852
2010
Източник: Национален статистически институт

Година

Механичен прираст
Общо
Мъже
Жени
-280
-154
-126
-100
-59
-41
-417
-224
-193
-172
-89
-83
-410
-181
-229
-568
-254
-314

Общият извод, който се налага е, че от естествен и механичен прираст населението в
общината през 2009 г. е намаляло с 585 души, а през 2010 г. с 802 души.
Безработица и пазар на труда
Фиг. 4.
Динамика на безработицата в община Разград 2005-2010 г. по брой
регистрирани лица
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

Бр. регистрирани безработни

3174

2867

2006

1977

2645

2010
2665

в т.ч. жени

1886

1807

1325

1318

1567

1585

Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Разград
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Безработицата в община Разград през анализирания период бележи трайна тенденция
на намаление от 10.6% през 2005 г. на 8.9% през 2010 г. По коефициент на безработица през
2009 г. (8.8) община Разград е с показатели с 2.0 пункта по-високи от средните за страната и
близки до стойностите за Северен централен район – 8.4.
Най-ниско е средногодишното равнище на безработица през 2008 г. – 6.6%. Броят на
безработните през 2010 спрямо 2005 г. е с 509 души по-малко, но спрямо 2008 г. бележи
ръст от 688 души. Жените запазват своя относителен дял почти постоянен – между 60 и 65
% от регистрираните безработни през последните години.
Фиг. 5.
Динамика на средногодишното равнище на безработица в община Разград за
2005-2010 г.
12

10

8

6

4

2

0

% безработица

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10,6

9,6

6,7

6,6

8,8

8,9

Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Разград
Таблица 10: Безработица в община Разград по възрастови групи за 2005-2010 г.
Възрастови групи
2005
2006
- до 19 г.
99
74
- от 20 до 24 г.
251
203
- от 25 до 29 г.
335
248
- от 30 до 34 г.
354
288
- от 35 до 39 г.
325
304
- от 40 до 44 г.
345
309
- от 45 до 49 г.
377
370
- от 50 до 54 г.
530
496
- над 55 г.
558
575
Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Разград

2007

2008

2009

2010

33
97
167
175
168
183
271
349
563

28
91
127
179
181
199
226
374
572

34
131
188
278
297
265
329
435
688

25
144
194
246
248
311
334
423
740
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По данни на ДБТ „Разград” за 2010 г. най-голям относителен дял (около 44%) имат
безработните във възрастовата група над 50 години. Около 24% от безработните са хора
между 40 и 50 годишна възраст. Младите хора от 19 до 24 години съставляват едва 6% от
регистрираните през 2010 г. безработни.
Таблица 11: Безработица в община Разград по образование за 2005-2010 г.
Образование

2005

2006

2007

2008

2009

2010

- с висше

189

214

143

156

250

261

- със средно спец. и проф.

1111

970

669

668

969

970

- със средно общо

157

151

100

103

164

179

1717

1532

1094

1050

1262

1255

- с основно и по-ниско

Източник: Дирекция „Бюро по труда” - Разград

Най-голям е броят на безработните с основно и по-ниско образование - 47% от
всички регистрирани в бюрото по труда през 2010 г. Следват ги лицата със средно
специално образование - 36%.
За да се постигне по-стабилно снижаване на равнището на безработица в общината е
необходимо да се предприемат действия за запазване и увеличаване на заетостта,
повишаване пригодността за заетост и интегриране на неравнопоставените групи на пазара
на труда.
По данни на ДБТ-Разград за периода 2005-2010 г. 1924 безработни лица са включени
в квалификационни курсове и обучение за предприемачество. Проведени са 27 обучителни
курсове по информационни и комуникационни технологии. За съжаление новооткритите
работни места от работодатели в община Разград намаляват от 320 през 2005 на 84 през
2010 г. Общо през анализирания период в общината са разкрити 1078 нови работни места.
Общо 8323 безработни лица от уязвими социални групи са включени в трудовия процес.
Действията по отношение на намаляване на безработицата трябва да се реализират в
две основни направления - превантивни (обучение на безработни и заети) и защитни –
мерки, насърчаващи работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение.
От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали без работа, да
не изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам - до необходимостта от социално
подпомагане. Важно условие за подобряване на качеството на упражнявания труд е
повишаването на пригодността на работната сила за заетост чрез усъвършенстване на
нейната квалификация и привеждането й в съответствие с изменящите се изисквания на
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търсенето на труд в икономика, основана на знанията. Това ще доведе до повишаване на
потенциала й и ще създаде трайни предпоставки за устойчив икономически растеж.
Прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на труда трябва да обхване
всички социални групи с особена подкрепа за най-рисковите групи - дълготрайно
безработните, младежите без трудов опит или без образование и професия, безработните с
ниско или без образование и без квалификация, хората с увреждания. Борбата с
безработицата изисква широкообхватни мерки за взаимна подкрепа на икономическата,
социалната политика и политиката по заетостта. Инструмент на тази политика са
регионалните и местните програми за заетост, съобразени и с националните програми за
заетост. От особено значение за ефективността и ефикасността на тези програми е
привличането на местните организации на работодателите при изготвянето и реализацията
на проекти в областта на пазара на труда и използване потенциала на работодателските
организации и местния бизнес за оказване на консултантски, образователни и други услуги,
свързани с дейностите по заетостта.
Здравеопазване
На територията на община Разград има добре организирана система за здравно
обслужване на населението с обновяваща се материално техническа база и квалифицирани
кадри. Системата обхваща следните сектори:
•

Доболнична и болнична медицинска помощ;

•

Стоматологично обслужване;

•

Хигиенно – епидемиологичен контрол.

Реформите в системата на здравеопазването през последните години водят до редица
негативни влияния върху качественото здравно обслужване на населението. Затрудненията
са свързани с недостиг на финансови средства; с осигуряване на кадрова обезпеченост с
общопрактикуващи лекари по селата и т.н.
Таблица 12: Лечебни заведения община Разград 2005-2010 г.
Лечебни заведения за
извънболнична
Години
помощ
Брой
Легла
Брой
Легла
2005
1
400
20
4
2006
1
354
21
2
2007
1
335
21
2
2008
1
355
21
2
2009
1
396
19
2
2010
1
374
22
2
Източник: Община Разград, отдел „Здравеопазване”
Болнични заведения

Други здравни и
лечебни заведения
Брой
8
8
8
8
8
9

Легла
100
100
100
100
100
100
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Легловата база в болничното заведение намалява, като към 31.12.2010 г. общият брой
е 374 легла. Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ се увеличава с три през
2010 спрямо 2009 г. Общият брой на лекарите в община Разград е с тенденция към
намаляване като към 31.12.2010 г. е 228, от които общо практикуващи лекари 28, лекари по
дентална медицина – 47, останалите са медици специалисти.
Основните проблеми в сферата на болничната помощ са: недостиг на средства,
незадоволително състояние на сградния фонд, стара апаратура, невъзможност да се отделят
целеви средства за ремонти и закупуване на нова.
Основните количествени и качествени показатели, характеризиращи дейността на
болниците (използваемост на леглата, среден престой, оборот на леглата, брой лекувани), се
подобряват през последните години.
Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в
отдалечените села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги
е проблем за голяма група лица без здравно осигуряване. Общината не разполага с
нормативни документи и финансови инструменти за решаване на този проблем, но би
трябвало да потърси свои решения.
Социални дейности и услуги
Община Разград разполага с изградена система от социални заведения и услуги, чрез
които се реализира социална политика, насочена към хората в неравностойно положение и
техните проблеми.
Предлаганите социални услуги са в двете категории: институционални и в
общността. Социални услуги в специализирани институции се предоставят след изчерпване
на възможностите за предоставяне на услуги в обичайна семейна среда.
В структурата на социалните заведения и услуги се включват: Дом за стари хора с
отделение за лежащо болни гр. Разград с капацитет 80 места, Дом за възрастни с деменция
гр. Разград с капацитет 60 места, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с.
Просторно с капацитет 40 места. Дом за деца лишени от родителска грижа с. Осенец с
капацитет 20 места, който през 2010 г. е закрит, а децата са изведени в разкритите два
Центъра за настаняване от семеен тип гр. Разград с капаците 20 места; Домашният социален
патронаж е с капацитет 455 места и обслужва гр. Разград и селата: Балкански, Дряновец,
Гецово, Осенец, Топчий и Пороище. Център за рехабилитация и социална интеграция
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„Емилиян” гр. Разград с капацитет 35 места и Център за обществена подкрепа гр. Разград с
капацитет 25 места.
През последните години община Разград е реализирала сериозен напредък в областта
на социалното подпомагане и социалните дейности.
Положителна тенденция е предлагането на социални услуги в семейна среда, които
са важни за осъществяване на прехода от институционални грижи към услуги в естествена
семейна среда.
Таблица 13: Социални услуги, извършвани в община Разград 2005-2010 г.

Социални услуги,
които се предоставят
в общността - общо

Домашен
социален
патронаж

Център за социална
рехабилитация и
интеграция

Център за
обществена
подкрепа

Дневен
център за
деца към
ДМСГД

Център за
настаняване
от семеен тип

години

брой

места
капацитет

брой

места
капацит
ет

брой

места
капацитет

брой

места
капаците
т

брой

места
капац
итет

брой

места
капац
итет

2005

3

465

1

420

1

25

-

-

1

20

-

-

2006

3

505

1

450

1

35

-

-

1

20

-

-

2007

3

510

1

455

1

35

-

-

1

20

-

-

2008

4

535

1

455

1

35

1

25

1

20

-

-

2009

4

535

1

455

1

35

1

25

1

20

-

-

6

555

1

455

1

35

1

25

1

20

2

20

2010

Източник: Община Разград, отдел „Социални дейности”

Броят на услугите, предоставяни в общността е нараснал за периода 2005-2010 г.
(Виж Таблица 13). Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция през
2006 г. е увеличен от 25 на 35 места. През 2008 г. в общината е разкрит Център за
обществена подкрепа с капацитет 25 места, а през 2010 г. са разкрити два Центъра за
настаняване от семеен тип с общ капаците 20 места.
Община Разград е пряко ангажирана в реализацията на различни социални дейности
и натрупа значителен опит.
Изградената система от социални услуги функционира добре и обхваща хора от
различни възрасти и социални групи. Разполага с добра материална база и е обезпечена с
необходимите квалифицирани кадри.
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Добре е развита приемната грижа, като за периода 2007 -2009 г. в приемни семейства
са настанени 34 деца.
През 2008 и 2009 г. по проекти по Национална програма „Асистенти за хора с
увреждания”, финансирана от Министерство на труда и социалната политика, съфинасирани
от общинския бюджет е предоставяна социалната услуга „Социален асистент”, а по
Национална програма „Социални услуги за социално включване” - социалните услуги
„Домашен помощник” и „Домашен социален патронаж”.
През 2009 г. и 2010 г. по Проект „Обществена трапезария”, финансиран от МТСП,
Фонд ”Социално подпомагане” се предоставя социална услуга обществена трапезария на 50
лица.
С цел осигуряване на услуги в общността, с високо качество и отговарящи на
индивидуалните

нужди на рисковите групи, по Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси” за периода 2008 г.- 2010 г. Община Разград е предоставяла социалните
услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
Демографския и социален анализ на общината очертава няколко тенденции:
•

застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура;

•

ниска раждаемост с тенденция към по-силно намаление;

•

висока смъртност и отрицателен естествен прираст и продължение на
тенденцията;

•

прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна
възраст и повишаване на безработицата;

•

устойчива тенденция към миграционно движение и обезлюдяване на
общината.

Анализът на данните показва основните демографски проблеми в общината, имащи
пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги и към
потребностите на населението от социални услуги.
Тенденциите и социално-демографския статус на общината формират следните
стратегически задачи: Разширяване обхвата на социалните услуги сред различните
възрастови и социални групи и повишаване на тяхното качество; Създаване на условия и
предпоставки за дейности, насочени към децата в риск и хората с увреждания; Поощряване
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отглеждането на децата със специални нужди в естествената им семейна среда и създаване
на нови условия за трудова реализация; Оптимизацията и модернизацията на социалната
инфраструктура.
Образование
На територията на община Разград е изградена добра образователна система,
съобразена с изискванията на местната икономиката и бизнес, както и с желанието на
подрастващите за реализация в различните области на обществено-икономическия живот на
общината. През периода функционират общо 22 учебни заведения, от които 11 основни, 1
СОУ, 3 профилирани гимназии, 6 професионални гимназии и 1 специално училище. През
2009 г. в общината се откри Спортно училище. Функционира и филиал на Русенски
университет. Учебните заведения са оборудвани с добра материално-техническа база.
Всички учебни заведения работят по системата на делегирани бюджети от 2008 г.
Поради отрицателния демографски прираст се наблюдава тенденция към намаляване
на учениците. В резултат на това, броят на училищата в община Разград намалява през
анализирания период (Виж Таблица 14). През последните години са закрити 5 учебни
заведения. Намаленият брой учебни заведения се отнася за общообразователните училища.
Броят на професионалните гимназии се запазва постоянен. Закрито е и едно специално
училище - Оздравително училище „Ст. Пандуров”, с. Пороище.
Таблица 14: Училища в община Разград по учебни години (брой)

2009 / 2010

2010 / 2011

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

Професионални гимназии

2008 / 2009

Специални училища

2007 / 2008

Общообразователни училища

2006 / 2007

Общо

27

26

23

22

22

19

19

16

15

15

2

1

1

1

1

6

6

6

6

6

Източник: Община Разград, отдел „Образование”

Редуцираният брой на училищата до голяма степен се дължи на отрицателните
демографски характеристики и намаляването на учениците, както и на оптимизиране на
училищната мрежа и създаване на средищни училища.
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Таблица 15: Учащи в община Разград по учебни години (брой)

2010 / 2011

2009 / 2010

2008 / 2009

2007 / 2008

2006 / 2007

2010 / 2011

2009 / 2010

2008 / 2009

2007 / 2008

(ІХ-ХІІІ клас)

2006 / 2007

(V-VІІІ клас)
2010 / 2011

(І - ІV клас)
2009 / 2010

Средно образование

2008 / 2009

Прогимназиално образование

2007 / 2008

Начално образование

2006 / 2007

2010 / 2011

2009 / 2010

2008 / 2009

2007 / 2008

2006 / 2007

Общо

8712 8456 8031 7282 7064 2163 2127 2040 1981 1947 2413 2229 1966 2134 2166 4004 3924 3753 31672951
Източник: Община Разград, отдел „Образование”

За петте учебни години от 2006/07 до 2010/11 г. броят на учениците в общината е
намалял с 1648. Най-значително е намалението при учениците от IX до XII клас с 26 %.
Учениците от V до VIII клас и децата в начален етап на образование (I-IV клас) намаляват
съответно с по 10 %. Училищната структура и мрежа е съобразена с действащите законови и
подзаконови документи с местните, държавни и европейски стратегии за развитие на
образованието.
Таблица 15а: Брой деца в детските градини за периода 2006 – 2010 г.
2006/2007г.

2007/2008г.

2008/2009г.

2009/2010г.

2010/2011г.

2043

1964

2020
2060
2065
Източник: Община Разград, отдел „Образование”

Децата от общината са настанени в 24 целодневни и 2 полудневни детски градини, 10
от които са в гр. Разград и 16 в селата. От 2003 г. с децата на 6 год. възраст, а от 2010 г. и с
деца на 5 год. възраст се осъществява задължително обучение и подготовка, преди
постъпване в първи клас. Това обучение е организирано в 19 групи към ЦДГ, 2 към
учебните заведения.
Таблица 16: Детски ясли в община Разград (брой)
Година

Детски ясли
Брой

Места

Деца

2005

4

204

107

2006

4

207

135

2007

4

184

157

2008

4

184

141

2009

4

176

168

2010
2
176
168
Източник: Национален статистически институт
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Броят на детските ясли също се запазва постоянен - 2 бр. ясли с по 5 групи и 2
изнесени яслени групи в ЦДГ. Децата в тях се увеличават с 61 за периода 2005-2010 г., но
капацитетът им (брой места) намалява с 28. Броят на детските градини в община Разград е
намалял с 2 за периода 2006-2010 г.
Култура
Обликът на културния живот в Община Разград се определя от богатото културноисторическо наследство; наличието на професионални културни институти; народни
читалища, както и от активната дейност на сдружения с идеална цел и творчески съюзи.
Културното наследство и съвременната култура притежават уникални качества и
богатство, свързани с миналогодишни традиции, простиращи се назад във вековете. Сто
тридесет и пет години са изминали от организирането на първата читалня, с която е
поставено началото на библиотечното дело в Разград. От същото време датира и историята
на театралното дело. В средата на миналото столетие е създаден и първият симфоничен
оркестър. Важен фактор за културния облик на района в годините има развитието на
музейното дело, чието начало поставя акад. А. Явашов само 9 години след Освобождението.
На тази база, поставена по време на българското Възраждане, в годините се
обособяват и развиват големи професионални културни инситути – Библиотека,
Исторически музей, Филхармония, Драматичен театър, Ансамбъл за народни песни и танци.
В общината има около 300 недвижими археологически, архитектурни, художествени
и исторически паметници на културата. Между тях църква, часовниковата кула, джамията
„Ибрахим паша” (от ХVІІ в.), чешми, обществени сгради, мемориални паметници и др. Тук
е археологическият резерват „Абритус” с площ от 1 000 дка., паметник на културата от
национално значение. Селището е от римската епоха /І – ІV в./, проучена е част от южния
некропол с гробове от ІІ – ІV в., крепостна стена от ІІІ в., основи на жилища, сгради и др.
Този комплекс е с голям потенциал за туризъм заедно със специализираните музеи
„Димитър Ненов”, „Станка и Никола Икономови”, „Анание Явашов”, Музейната
експозиция по етнография в отделен музей, който е елемент от възрожденския архитектурен
комплекс „Вароша”. Този комплекс от 6 къщи от ХІХ век с просторни дворове, както и
горепосочените обекти са атрактивно място за туризъм.
Художествена галерия „Проф. Илия Петров” издирва, откупува и съхранява образци
на изобразителното изкуство. Притежава основен фонд от 2 063 творби. Организира редица
изложби и арт базари, както и Международен пленер по живопис.
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Най-големият културен институт за библиотечно-информационно обслужване на
населението в Разградска област е Библиотека “Проф. Боян Пенев”. Библиотеката
притежава универсален фонд с над 300 000 тома библиотечни документи. Създава база
данни, с които участва в националната автоматизирана библиотечно-информационна
система.
Културният живот в общината се определя и от дейността на няколко сценични
професионални формации – Разградска филхармония “Проф. Димитър Ненов”, Драматичен
театър “Антон Страшаимиров”, Професионален капански ансамбъл.
На територията на общината функционират 24 жизнени читалища, от които 3 са
градски. Те поддържат редица форми на любителското творчество и организират много
културни събития. Около 10 са независимите културни сдружения, които със своите
инициативи допълват културната панорама на общината: „Бъдеще за България” организира
детски конкурс за забавна песен и танц; Музикално дружество „Железни струни” – хоров
фестивал; клубовете по народни танци – регулярни надигравания; Клуба на дейците на
културата – литературни и музикални вечери и т.н.
Анализът на културната дейност откроява нейните положителни страни, към които
могат да се отнесат богатото културно-историческо наследство от недвижими и движими
паметници на културата и в тази връзка добрата ресурсна база за развите на туризъм.
Община Разград поддържа един от най-богатите културни календари в страната,
ориентиран към всички възрастови групи и различните вкусове – от камерни изяви и местни
културни инициативи до мащабни няколкодневни фестивали. Културният календар е
обезпечен информационно и е обвързан с нуждите на културния и събитиен туризъм.
Независимо от ограничения финансов ресурс за неговото поддържане, няма отстъпление от
качеството на културния продукт, което е традиционно високо.
Максимално добре е представена професионалната мрежа от институции за култура
и изкуство. Значително е разширен културния обмен, налице са активни творчески контакти
със съседните страни на Балканите. Доброто образование на населението и силните
дългогодишни културни традиции са добра база за усвояване на творчески и изпълнителски
умения.
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Таблица 17: Значими културни събития и изяви в общината
Изяви
Фестивал на народните традиции и художествените занаяти.
Панаир на киселото мляко
Музикални дни “Димитър Ненов”
Национален конкурс за млади пианисти
Национален конкурс за сюжетни и тематични танци “Децата на
България танцуват”
Национален литературен конкурс “Поетични хоризонти на българката”
Международен пленер по живопис „Мистика и реалност”
Младежки симпозиум по скулптура „Среща в Разград”
Традиционен есенен панаир с културни празници
Ден на град Разград, 28 януари
Фестивал на културно-историческото наследство
„Белите нощи на Разград”
Хоров фестивал „Гласовете на Кибела”
Национален детски фестивал „Звезден път”
Фестивал на изпятата поезия „Есенни бардове”
Страшимирови театрални вечери
Майски празници на културата
Източник: Община Разград, дирекция „Култура и туризъм”

Периодичност
ежегодно
на 2 г.
на 2 г.
на 2 г.
на 5 г.
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
на 2 г.
на 2 г.
ежегодно
ежегодно
ежегодно

Проблемите в областта на културата произтичат от недостига на финансови средства,
както за поддръжка на многото паметници на културата и базите на културните институти,
така и за тяхната издръжка и обезпечаването на богатия културен календар. Липсват
достатъчно средства за мащабни разкопки в АР „Абритус”, за реставрация и консервация на
проучените вече обекти. Общината съумява да привлече допълнителен ресурс по различни
програми и проекти /повече от 4 мил. лв. към момента/, но те не могат да решат всички
проблеми,

свързани

със

съхраняването

на

културно-историческото

наследство.

Ограничените възможности на бизнеса в общината не стимулират интереса му да инвестира
в култура. Средните работни заплати на заетия персонал в културните институти са едни от
най-ниските за страната.
Спорт и отдих
На територията на община Разград развиват дейността си 19 спортни клуба. Водещи
сред тях са тези по футбол, борба, лека атлетика, баскетбол, колоездене, стрелба с лък и
шахмат. С бързи темпове се развиват спортовете: бокс, тенис на маса, тенис, бадмингтон,
волейбол, ориентиране, културизъм, карате, конен спорт, вдигане на тежести и рали крос.
Все по-голям интерес сред подрастващите предизвикват и спортовете: петанка, скейтборд,
бул и рафа. В Разград е изградена добра спортно-материална база, позволяваща развитието
на 20 вида спорт. Наличните спортни обекти включват 1 стадион, 4 затревени игрища, 2
многофункционални зали, 4 зали за индивидуални спортове, 8 тенис корта /единият с
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изкуствено покритие/, 6 басейна /единият закрит/, 1 хиподрум, комплекс за стрелба с лък и
две многофункционални спортни площадки с изкуствено покритие и осветление.
Таблица 18: Структура на спортната дейност в общината
Спортни клубове
Организации развиващи масов спорт
Ежегодно провеждани републикански състезания
Ежегодно провеждани общински масови прояви
Ежегодно провеждани туристически прояви
Ежегодно провеждани международни прояви
Източник: Община Разград, структурно звено „Спорт”

19
3
10
15
12
4

Градът разполага и с обекти за отдих, от които с особено значение са зоните за отдих
в местността "Пчелина" и градски парк. Специфични обекти за развлечение и отдих са
язовирите, предпочитани места за риболов и почивка. Благодарение на добрата материална
база и опита на клубните спортни ръководства в Разград, ежегодно се организират
държавни турнири и състезания по колоездене, футбол, волейбол, борба, баскетбол, стрелба
с лък, ориентиране. Всяка година градът е етапен домакин на Международната колоездачна
обиколка на България. Провеждат се ежегодно международни турнири по борба, стрелба с
лък и шахмат. За деня на Разград, 28 януари по улиците на града се провежда масов зимен
лекоатлетически крос «Освобождение», а в началото на лятото традиционното преплуване
на язовир «Пчелин-2» в местността «Пчелина».

1.3. ИКОНОМИКА
Стопанска дейност и промишленост
Благоприятното

местоположение

на

община

Разград

обуславя

нейното

многоотраслово икономическо развитие. Тя е най-развитата община в Разградска област,
независимо от това, че е сериозно засегната от реформите и преструктурирането

на

икономиката през последните години. Закрити и ограничени са големи производствени
мощности, традиционни за общината и региона.
Икономическото развитие на община Разград през последните години се
характеризира с различна динамика, но все още неблагоприятна в сравнение със средната за
страната и останалите развити общини в СЦР. Икономическите дейности са с доминиращо
значение в областната икономика спрямо тези в другите общини. На територията на община
Разград са разположени 65% от фирмите и 73,6% от производствените мощности в
областта. Те формират 76% от приходите от продажби и в тях работят 67% от заетите.
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Таблица 19: Предприятия (без финансовите) в община Разград по икономически дейности
Икономическа дейност
Селско, ловно, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпред.на ел.и топлинна енергия,
газообразни горива и вода
Доставяне на води; канализационни услуги, управление
на отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за
домакинството
Хотели и ресторанти
Информационни и далекосъобщителни услуги
Транспорт, складиране и съобщения
Операции с недв.имоти, наемод.дейност и бизнес услуги
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Здравеопазване и социални дейности
Култура, спорт и развлечения
Други дейности, обслужващи обществото и личността
ОБЩО
Източник: Национален статистически институт

2005 г.
71
5
183

2006 г.
62
4
184

2007 г.
78
4
189

2008 г.
77
3
189

/брой/
2009 г.
87
4
197

5

5

5

5

5

-

-

-

3

3

74

87

107

115

126

1084

1047

1097

1063

1096

140

155

149
189
12
101
39
2052

169
208
12
100
47
2080

151
153
232
13
94
60
2183

136
31
158
96
149
43
20
86
12
79
2265

148
31
169
113
166
45
26
85
15
87
2403

Броят на предприятията в община Разград нараства през последните 5 години (Виж
Таблица 19). Близо половината от предприятията развиват дейност в областта на търговията
и услугите. Най-голямо повишаване през 2009 спрямо 2005 г. бележи броят на фирмите в
сектор строителство, следват го транспорта, преработващата промишленост и сектор –
селско, ловно, горско и рибно стопанство. Операциите с недвижими имоти, наемодателна
дейност и бизнес услуги нарастват бързо до 2007 г., но следва стагнация в сектора и за две
години до 2009 г. намаляват със 119 предприятия.
Предприятията в промишлеността се запазват относително постоянен брой през
анализирания период. Преработващата индустрия е най-важният сектор на общинската
икономика. Представени са почти всички производства от преработващата промишленост.
В нея са съсредоточени: „Балканфарма – Разград” АД – производство на лекарства за
хуманната медицина, „Биовет” АД, клон Разград – препарати и лекарства за ветеринарната
медицина, „Амилум България” ЕАД – преработка на царевица за производство на нишесте и
подсладители, „Дружба” АД – бутала, болтове и сегменти за автомобили, „Микро 67” АД –
детски играчки, ски-автомати, плажни чадъри, „Млин-97” АД – производство на брашно,
хляб и солети, „Рока – Со“ ООД, Разград – зърнопреработка, „Пилко” ЕООД – прясно и
замразено пилешко месо и др.
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Таблица 20: Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно
правоотношение
/лева/
Област/Община

2005
2006
2007
Област Разград
3264
3603
4202
Завет
2707
3027
3623
Исперих
2992
3382
3979
Кубрат
2948
3210
3700
Лозница
2839
3141
3477
Разград
3547
3893
4495
Самуил
3255
3575
4571
Цар Калоян
2528
2779
3112
Източник: Национален статистически институт

2008
5172
4752
5052
4574
4263
5415
6344
3532

2009
5721
5044
5538
4661
4774
6095
6210
4319

Средната годишна работна заплата в община Разград нараства с 2 548 лева през 2009
спрямо 2005 г. Тенденцията на повишаване е постоянна, като през 2009 г. средната годишна
работна заплата в общината достига 6095 лева. Това е с 1201 лева по-малко от средната
годишна работна заплата в България – 7296 лева. Нивото на средната годишна заплата в
Разград е близко до това в съседните общини и малко под средните стойности за СЦР.
Таблица 21: Наети лица по трудово и служебно правоотношение
/ среден годишен брой/
Област/Община

2005
2006
2007
2008
Област Разград
30794
29851
30444
30410
Завет
1608
1604
1515
1477
Исперих
5493
5211
5157
5048
Кубрат
3540
3466
3379
3260
Лозница
1175
1085
1088
1092
Разград
16666
16293
17202
17448
Самуил
1376
1296
1237
1190
Цар Калоян
936
896
866
895
Източник: Национален статистически институт

2009
28719
1424
4577
2879
1056
16765
1254
764

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение бележи лек спад през
2006 спрямо 2005 г., а след това нараства с около 800 души през 2007 и 2008 г. През
последните две години в резултат на световната финансова и икономическа криза, наетите
лица в община Разград намаляват почти до нивото от 2005 г., като достигат 16 765 души.
Туризъм
Развитието на туризма е един от приоритетите в стратегическото планиране на
общината. През 2004 г. е създаден Консултативен съвет по туризъм на община Разград.
Общинският съвет прие програма за развитие на туризма, която отчита предпоставките за
развитието на туристическите продукти, проблемите и свързаните с тях задачи и оперативни
дейности. Развитието на туристическата индустрия на основата на културно-историческите
и природни дадености на разградския регион е от изключителна важност за общинското
развитие.
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Предпоставки за това са:
•

Сравнителна географска близост до големите морски курорти, старите столици и
пътя по река Дунав;

•

Наличие на паметници на културата от национално и местно значение;

•

Мрежа от достъпни и анимирани исторически музейни обекти и Етнографски
комплекси;

•

Разнообразие от заведения за хранене, минали и действащи традиции и дейности;

•

Наличие на представителна сграда за фестивални и научни форуми – Общински
културен център;

•

Добра база за спорт и екотуризъм – Зона за отдих “Пчелина”;

•

Членство в организации, свързани с развитието на туризма.
Таблица 22: Средства за подслон в община Разград 2006-2010 г.

Години

2006
2007
2008
2009
2010

Средства
за
Легла
подслон

Легладенонощия

Реализирани
нощувки
Общо

в т.ч. от
чужденци

7
321
117 165
19 235
1 747
7
364
121 689
21 621
2 553
12
631
215 264
27 230
4 617
15
681
216 209
20 149
3 773
13
383
136 885
17 019
3 234
Източник: Национален статистически институт

Пренощували лица

Приходи от
нощувки - лева

Общо

в т.ч.
чужденци

Общо

в т.ч.
чужденци

13 413
15 515
18 907
-

1 120
1 506
2 634
-

553 945
727 343
1 059 180
-

68 361
115 166
204 657
-

През последните години броят на местата и средствата за подслон в общината
нараства с 6, като легловата база се увеличава до 681 легла през 2009 г. и през 2010
г.намалява с близо 300 легла. Реализираните нощувки се увеличават с близо 8 000 за
периода 2006-2008 г. и след това намаляват, като достигат най-ниски нива през 2010 г. –
17 019 броя.
В Разград е изграден Център за туристическа информация, за чиято дейност е
преструктуриран общински имот в центъра на града. Създадена е база от данни и
разработен програмен продукт за дейността му. Изготвени са пакет промоционни материали
на различни носители /печатни, VHS, DVD/. Издадени са рекламен видеофилм,
пътеводители, дипляни, каталог и Интернет страница. Поддържа се активна информационна
и рекламна политика – инфо турове, участие в туристически борси, регулярно участие в
специализирани списания и каталози, изнесени рекламни презентации на културни събития
в съседни градове – Варна, Русе, Шумен и др.
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Въпреки потенциала за развитие на културен, еко и селски туризъм, община Разград
все още няма продаваеми цялостни туристически продукти. На територията и в близост до
общината съществуват благоприятни условия за развитие на туристическата индустрия на
основата на културно-историческото наследство и природните дадености на разградския
край. Развитието на туризма е основен приоритет в общинското развитие и следва да се
предприемат конкретни стъпки за неговото изпълнение в посока по-добро финансиране и
привличане на бизнеса, вкл. и на национално ниво.
Търговската мрежа в общината е сравнително добре развита. През последните
години в града отвориха врати магазини от големите търговски вериги „Кауфланд”,
„Билла”, „Т-маркет”, „Пени – маркет”. Предстои отварянето на нови магазини ЛИДЛ и
ТЕХНОПОЛИС. Успешна търговска дейност развиват и местните търговски вериги и
магазини.
Селско стопанство
Селското стопанство е доминиращ структуроопределящ отрасъл в икономиката на
община Разград и има голямо значение за местната икономика, като формира близо 40 % от
регионалната БДС. Предпоставка за развитието на селското стопанство са добрите почвеноклиматични условия, особено за производството на зърнени култури и слънчоглед.
Земеделската земя се обработва уедрено от арендатори и земеделски кооперации
(57%) и частни земеделски стопани. Зърнените култури заемат около 62%, техническите 17%, фуражните - 3% и други насаждения - 18%. Определящо значение от
селскостопанските култури имат пшеницата, ечемикът, слънчогледът и царевицата.
Пшеницата и ечемикът имат по-високи добиви от средните за страната. Те напълно
покриват зърнения баланс по изхранване на населението. От техническите култури найразпространено е отглеждането на слънчоглед, рапица и тютюн. Отглеждането на тютюн е
предимно семеен бизнес, особено в големите села на общината - с.Дянково, с.Раковски,
с.Ясеновец и др.
Зеленчукопроизводството е слабо развито поради липса на поливни площи.
Овощарството също не е сериозно застъпено, но се забелязва нарастващ интерес към него.
Преобладаващ дял в земеделието имат зърнените култури, които съставляват 72% от общата
продукция на растениевъдството. Благоприятен фактор и стимул за това е съществуването
на предприятия, свързани с преработка на продукцията, водещи сред които са “АмилумБългария “АД и “Млин 97” АД. Търсят се форми за увеличаване добива от единица площ,
чрез въвеждане на научен подход.
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Към момента животновъдството е съсредоточено предимно в частния сектор.
Преобладава отглеждането в личното стопанство на една до пет крави, 15-30 бр. овце
майки, 5-15 свине майки. Развитието на животновъдството се благоприятства от наличието
на преработвателни предприятия. Връщането на земята на реалните им собственици даде
възможност за развитие на дребния и среден бизнес, което до известна степен ангажира
хората в съживяване на икономиката по населени места. Разкрити са малки преработвателни
предприятия - мандри, кланици и колбасарници в селата Киченица, Липник, Дянково и
Ясеновец, които привличат работна ръка и дават поминък на населението.
През последните години селското стопанство бавно компенсира изоставането си,
използвайки възможностите за субсидиране и финансиране по линия на ПРСР и
Европейския фонд за развитие на селските райони. Отрасълът включва няколко сравнително
големи фирми, обработващи земя под аренда и дребни производители. Производството се
свързва

с

отглеждането

на

зърнени

и

технически

култури.

Овощарството,

зеленчукопроизводството и животновъдството са сред основния поминък на дребните
производители.
Горско стопанство
Горският фонд на територията на община Разград е около 13 000 ха, от които 11 728
ха са общинска собственост. Управлението, стопанисването, възпроизводството и
ползването на общинските гори се извършва от Общинско предприятие „Разградлес”.
Останалите гори са държавна собственост, като управлението, стопанисването и ползването
на същите се извършва от Държавно горско стопанство “Разград”.
Годишното ползване на дървесина на територията на общината възлиза на около 40
000 m³. През 2011 година изтича действието на Лесоустройствения проект на горските
територии в обхвата на ДГС „Разград” и предстои инвентаризация на горския фонд и
проектиране на мероприятията по стопанисване на горите за следващия 10 годишен период
– 2012 -2021 година.

1.4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени и
електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват добра
комуникация и обслужване. Съществуват амортизирани участъци, а други се нуждаят от
реконструкция и доизграждане.
Транспорт
Дължината на пътната мрежа на територията на общината е:
•

Републиканска пътна мрежа :
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първокласен път 1-2 /Е 70/

- 27.3 км;

второкласен път II 49

- 18.7 км;

третокласни пътища

- 74.5 км;

• Общинска пътна мрежа – 88.2 км.
Чрез транспортни артерии общината се свързва с най-близките пристанища и летища,
чрез които осигурява товаропътническо, въздушно и морско карго обслужване.
Увеличената степен на моторизация и намаляване пропускателната способност на
уличната мрежа в централната част на града налагат изграждане на вътрешни обходни
трасета и нови улични връзки. Не достигат и площите за открито паркиране.
В населените места на общината уличната мрежа е достатъчна, но със силно
амортизирана настилка и се нуждае от значителен финансов ресурс за възстановяване.
Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината е
сравнително добро.
Комуникации
Всички населени места на общината са телефонизирани и са включени към
националната съобщителна мрежа за автоматично избиране. Територията на общината има
покритие за ползване на трите български мобилни оператори “Виваком”,” М-тел” и
“Глобул” и попада изцяло в обхвата на националната телевизия и на голям брой сателитни
излъчватели.
Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп
на граждани и фирми от град Разград и околните села.
Енергийни системи
Електроенергийната система в общината е добре развита и оразмерена да поеме поголямо натоварване. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро и
отговаря на нормативните изисквания. Основни сред тях са:
•

Подстанция 110/20 kV “Разград” с инсталирана трансформаторна мощност 80 MW;

•

Подстанция “Абритус” с инсталирана трансформаторна мощност 50 MW;

•

Подстанция 110/6 kV, собственост на “Амилум-България” АД, Разград;

•

Подстанция 110/6 kV, собственост на “Диамант” АД, Разград;

•

Подстанция 110/6 kV, собственост на “Балканфарма” АД, Разград;

•

Тягова подстанция на БДЖ;

•

Възлова подстанция “Лудогорие” 110 кV.
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Потребителите на електроенергия се захранват чрез 80 бр. ведомствени и 264 бр.
трафопоста собственост на “Електроразпределение”, клон Разград. За осигуряване на
надеждно електроснабдяване при екстремални климатични условия е необходимо да се
извърши оптимизация на електроразпределителната мрежа. Отделни райони на населените
места се нуждаят от подмяна на мрежата за ниско напрежение (НН) с по-голямо сечение и
изграждане на допълнителни трансформаторни постове за подобряване качеството на
електроснабдяване на крайните потребители. Това постепенно се извършва от дружествата
експлоатиращи съответните ел.съоръжения и мрежи.
За населените места на общината се изготви проект и през 2002 г. са подменени
старите амортизирани осветителни тела с енергоспестяващи. Оптимизирана е системата за
управление на уличното осветление чрез монтиране на часовници със заложен календар в
кметствата на общината и частично в гр. Разград.
Необходимо е да се завърши оптимизацията на системата за управление на уличното
осветление в гр. Разград чрез въвеждане на система за централизирано управление и
мониторинг и да се подобри осветеността в някои квартали на града.
Топлофикация
На територията на град Разград работят два топлоизточника с гориво природен газ:
ОЦ “Разград” в Западна промишлена зона

Характеристика
Мощност
Брой топлофицирани жилища
Обществено-административни сгради
Брой приведени жилища

Мерна единица
63,5 МWh
4 444
28
2 893 бр.

ТЕЦ “Балканфарма” АД в Източна промишлена зона

Характеристика
Мерна единица
Работна инсталирана мощност
100 т пара/час
Инсталирана, невъведена в експлоатация мощност
150 т пара/час
Мощност на частично въведената в експлоатация бойлерна уредба
35 МWh
Брой топлофицирани жилища
525 бр.
Относителният дял на топлофицираните жилища е 31%. С постепенното привеждане
цената на топлоенергията към нейната себестойност голяма част от потребителите се
отказват от тази услуга, което води до прекомерно увеличение на топлинните загуби. По
този начин през последните години ползването на системата, която е предназначена да
захранва голям брой абонати, става нерентабилно.
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Газификация
През 1997 г. бе създадено „Газоснабдяване Разград” АД, в което първоначално
Община Разград беше акционер. До 2008 г. бяха газифицирани повечето социални обекти и
значителен брой битови абонати.
През 2008 г. дружеството бе трансформирано в „Дунав-газ” ООД, а след създаването
на региони с лицензионен режим на газификация, носител на тридесет и пет годишна
лицензия за регион „Дунав” стана наследникът на газоснабдителното дружество – „Овергаз
север” ЕАД със седалище в гр. Русе, в което Община Разград няма участие.
На територията на Общината има изградена 56 км. газопроводна и газоснабдителна
мрежа. Газифицирани са 49 обекта от социалната сфера в областта на здравеопазването,
образованието, културата, административното обслужване и спорта, като по този начин се
смени горивната база на общинските обекти, отоплявани с локални котелни от течно гориво
на гориво ”природен газ”. Газифицирани са и 1308 абонати от битовия сектор в гр. Разград.
Водоснабдителни мрежи
Водоснабдяването на град Разград е осъществено през периода 1929 – 1985 г., като
довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа (ВВМ) са изпълнени от
етернитови, стоманени и поцинковани тръби, а през последните години се осъществяват
частични реконструкции на водопроводи с полиетиленови тръби ВВМ на гр.Разград е
изградена напълно. С цел намаляване на загубите на вода и оптимизиране на налягането във
водопроводната мрежа, в гр.Разград са обособени 25 зони. Подаваната вода за гр.Разград е
около 5 000 хил. куб.м годишно.
Питейната вода за населените места на общината се осигурява от местни
водоизточници и водоснабдителната система “Дунав”. При средно годишно потребление от
6 600 хил. куб. метра, капацитетът за водоподаване от действащите водоизточници е около
20 000 хил. куб. метра. Големият резерв се дължи на отпадането на голям брой потребители
от други общини, предвидени за захранване от система “Дунав”.
ВВМ е изпълнена основно от етернитови и стоманени тръби, а част от нея, изградена
през последните години – от полиетиленови тръби с висока плътност.
Основният проблем е, че поради износеност на водопроводните мрежи, се
разхищават неоправдано големи количества вода и се завишават разходите за поддържане.
Загубите на вода във ВВМ са 60 % - 70 %. Извършените реконструкции на водопроводи са
едва 5% от общата дължина на разпределителна водопроводна мрежа. С цел намаляване
загубите на вода и подобряване качеството й, е необходима рехабилитация на всички
етернитови и поцинковани водопроводи и на голяма част от стоманените.
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Таблица 23: Водоизточници

Каптажи
Дренажи
Шахтови кладенци
Тръбни кладенци
Помпени станции
Брой и обем водоеми
Външни водопроводи
Улична водопроводна мрежа
в т. ч. гр. Разград

14 бр.
3 бр.
35 бр.
11 бр.
22 бр.
40 бр. (58 300 м3)
219 км.
347 км.
167 км.

Източник: ОПР на община Разград 2007-2013 г.

Основният проблем е, че поради износеност на водопроводните мрежи, се разхищават
неоправдано големи количества вода и се завишават разходите за поддържане. Така
например само във вътрешните мрежи, поради амортизираност загубите са почти 60% от
общото количество вода.
С набавянето на основните количества вода, чрез водоснабдителна система “Дунав”
/основен доставчик на услугата е ”Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград, а за селата
Топчии и Просторно - ”Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе/, относително малкият
дял на местните водоизточници и високият процент загуби в разпределителната мрежа,
предопределят една от най-високите цени на водата за страната (1,95 лв./м3 без ДДС или
2,34 лв./м3 с ДДС).
За осигуряване на пестеливо и рационално използване на водните запаси, особено на
малките водоизточници, както и за снижаване себестойността, а оттам и на цената на водата,
е необходимо разработване на експертно равнище на програма насочена към:
•

максимално използване възможностите на местните водоизточници;

•

усъвършенстване на системите за контрол и регулиране на рационалното
използване на водоснабдителната система;

•

рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа с цел намаляване
на загубите от течове и аварии.

Мрежи и системи за отпадни води
На територията на общината съществува канализационна мрежа /КМ/ само в гр.
Разград. Изграждането й започва през 1934 г. Общата й дължина е 64,7 км.
Преобладаващият материал е бетонови тръби, а останалата част от нея е от напорни муфени
тръби, монолитни стоманобетонови канали и от полиетиленови тръби, като диаметрите
варират от ø 200 до ø 1 200 см. Към настоящия момент са изградени 93% от
канализационната мрежа на гр. Разград. Отделни улици и райони с индивидуална застройка
не са присъединени към мрежата. За окончателно доизграждане на КМ на гр.Разград е
необходимо строителство на нови 4820 м канализации. Участъци с обща дължина около
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2530 м от вече изградената КМ се нуждаят от реконструкция, поради недостатъчен
диаметър, обратен наклон, пропадане или инфилтрация.
В гр. Разград функционират: градска пречиствателна станция за отпадни води
(ГПСОВ), три пречиствателни станции за промишлени отпадни води (ПСПОВ) на “АмилумБългария” АД, “Пилко–БС” ЕООД и “Балканфарма” АД, като последната е в процес на
доизграждане, локални пречиствателни станции.
ГПСОВ е въведена в експлоатация през 1974 г., като е проектирана и изпълнена да
пречиства отпадните води от населението и промишлеността на гр. Разград до степен
съгласно изискванията за заустване в р. Бели Лом, която към момента на проектиране е била
категоризирана като приемник III категория, и е в процес на поетапно разширение и
реконструкция.
Приемник на третираните отпадни води е река Бели Лом.
С преструктурирането на икономиката и потреблението и промяна в нормативната
уредба се налага изготвянето на нови проектни разработки, с които да се даде решение за
пълната реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ - Разград, с цел
достигане на емисионните ограничения за заустване на отпадни води във водоприемник
„чувствителна зона” и постигане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно
пречистване на отпадъчните води в населените места.
Понастоящем в ПСОВ постъпват отпадъчните води от населението и почти цялата
промишленост на град Разград (44689 жители, 78200 еквивалент жители). От направени
анализи е установено, че постъпващото отпадъчно водно количество се разпределя както
следва: 65% от население, 24% от промишленост и 11% от инфилтрация.
Основните насоки за развитие на канализационната система са:
•

завършване на разширението и реконструкцията на ГПСОВ;

•

реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа в града;

•

изграждане на канализационни мрежи в селата и пречиствателни станции.

Във връзка с решаването на горните проблеми, по Процедура с референтен №:
BG161PO005/10/1.11/03/19 на Оперативна програма „Околна среда” е подаденият от
Община Разград проект„ Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна
и водопроводна мрежи и пречиствателна станция за отпадни води гр. Разград». Решаване на
проблеми след изпълнението на проекта: Реконструкция и модернизация на съществуващата
ПСОВ – Разград, с цел достигане на емисионните ограничения за заустване на отпадъчни
води

във

водоприемник

„чувствителна

зона”

и

постигане

на

изискванията

на

разрешителното за заустване на отпадъчните води във воден обект; Увеличаване дела на
населението обхванато от канализация до 98%, както и увеличаване способността на
съществуващата канализация да поеме водните количества и товари през проектния
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хоризонт; Намаляване на загубите на вода чрез намаляване на инфилтрацията към
канализационната система; Осигуряване на необходимите количества качествена питейна
вода при поносими икономически параметри.
1.5. ОКОЛНА СРЕДА
Въздух
Качеството на атмосферния въздух в общината се следи от две мониторингови точки,
които са включени към Националната мрежа за контрол на качеството на въздуха.
Измерванията се извършват два пъти в годината от Регионалната лаборатория – Русе към
Изпълнителната агенция по околна среда - София. От направените измервания за
състоянието на въздуха в града е установено, че липсват замърсявания с прах, серни и
азотни оксиди. Постигането на добри резултати за качествените показатели на въздуха
допринасят високата степен на централизирана топлофикация на жилищно-битовия и
обществено-административния сектор на гр. Разград, газификацията на промишлените
предприятия и домакинствата, в това число и на топлофикационното дружество, липсата на
натоварен автомобилен трафик в града и съществуващата добра зелена селищна система.
На територията на общината липсват проблемни обекти влияещи на чистотата на
атмосферния въздух. Отделни предприятия в града отделят залпови емисии в атмосферния
въздух. Концентрацията на тези емисии са под пределно допустимите норми, но създават
дискомфорт за жителите на града.
За опазване чистотата на атмосферния въздух е необходимо:
•

облекчаване на процедурите и съдействие на инвеститори и граждани, които
предприемат действия за газификацията на промишлени обекти и домакинства;

•

поддържане и доизграждане на зелената селищна система в населените места;

•

осъществяване на ефикасен контрол и рационално ползване на общинския горски
фонд.

Почви
В природогеографско отношение, територията на общината, попада в източната
подобласт на областта Дунавска равнина (това е в централната част на Лудогорското плато),
а в агроекологическо - около границата на Русенско-Силистренския агроекологичен район
на черноземите и Поповско-Разградския агроекологичен район на сивокафявите горски
почви. Почвената покривка на района е представена от 4-ри основни типа почви:
черноземни, тъмно сиви горски, наносни и антропогенни, от които общо фиксирани са 14
почвени различия. Около 90% от площта на общината е заета от черноземните почвени
различия и под 10% - от всички останали почви в района.
Мерките за опазване на почвите са пряко свързани с дейностите по третиране на
отпадъците. През 2007 г. и 2008 г. чрез, съфинансиране от Национален доверителен
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екофонд и Община Разград са закрити сметищните площадки във всички населени места.
Изградено е ново регионално депо за неопасни отпадъци в гр.Разград и е въведено в
експлоатация през 2009 г. Към момента на актуализирането на ОПР (м. юли 2011 г.) са в
ход други два проекта – „Техническа помощ за подготовка на проект за управление на
отпадъците на територията на регион Разград”, включваща изготвяне на проектна
документаци за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на
неопасни отпадъци от територията на регион Разград и „Рекултивация на старото общинско
депо за битови отпадъци”.
Води
На територията на общината и в близост до нея има сравнително малко природни
повърхностни потоци. Речната мрежа основно се състои от р. Бели Лом и многобройните й,
но маловодни притоци. Река Бели Лом е в Черноморската водосборна област, в подобласт с
директен отток към р. Дунав. Началото й е над с. Островче, тече на изток и пълни язовир
"Бели Лом" и се влива в р.Русенски Лом преди с. Иваново. Река Русенски Лом, с дължина 13
км.., е десен приток на р. Дунав и се влива в нея преди гр. Русе. Речната тераса е заливна,
заблатена, мочурлива. На някои места са образувани къси каньоновидни участъци. По
склоновете в тази част от поречието на р. Бели Лом се разкриват почти хоризонтални
долнокредни баремски варовици от мезозойската ера на Мизийската плоча. Скалите са
силно окарстени и в тях има образувани много пещери, понори, дупки, пукнатини и скални
ниши. Дължината на реката от извора е 70.38 км., със среден наклон 4.4%. За
водоснабдяване на с. Гецово, с. Дряновец и др. и частично на Разград, в терасата на реката
под Разград са изградени 19 броя шахтови кладенци. Водите са с питейни качества и не
създават здравен риск за населението.
Шум и радиация
В населените места на общината не са констатирани високи нива на шум. Тъй като
единственият съществуващ фактор влияещ на шума е автотранспортът, чрез изградените
околовръстни пътища, отклоняващи автомобилният трафик на преминаващите пътни
превозни средства от гр. Разград и обслужващи крайните жилищни квартали влиянието на
този фактор е сведено до минимум.
Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на
радиационно замърсяване не са установени.
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ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ
SWOT анализът на община Разград e обективно следствие от социално–
икономическия анализ. Включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се
идентифицират силните и слабите страни на общината, и оценка на външните фактори на
обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални
заплахи пред общинското развитие.
Силни страни
1. Административен център с благоприятно
географско местоположение: незначителна
отдалеченост от пристанища на Дунав и
Черно море;
2. Добре развита пътна мрежа, с гъстота над
средната за страната;
3. Екологично чист район със съхранена
природна среда и богато биоразнообразие;
4. Суровинна и кадрова обезпеченост на
структуроопределящите производства;
5. Утвърдени позиции във фармацевтичната
промишленост с възможност за
прерастване в клъстер;
6. Започнат процес на битова и промишлена
газификация;
7. Изградена ПСОВ;
8. Конкурентна цена на работната сила;
9. Добри условия за развитие и традиции в
селското и горско стопанство;
10. Богато културно-историческо наследство с
възможности за развитие на туризъм.

Слаби страни
1. Нисък стандарт на живот;
2. Ограничени местни финанси и липса на
достатъчно инвестиции;
3. Липса на иновативни малки и средни
предприятия;
4. Недостатъчно развити публично-частни
партньорства;
5. Амортизирана транспортна и комунална
инфраструктура;
6. Миграция на населението;
7. Ниско образователно равнище, ниска
професионална квалификация, висока
неграмотност поради ограничен достъп до
образование на голяма част от населението;
8. Висок дял на безработни жени, лица с ниско
образование и ниска квалификация;
9. Бавен процес на преструктуриране на
икономиката;
10. Липсват нови високотехнологични
производства;
11. Скъпа питейна вода и недоизградена
канализационна мрежа;
12. Недостатъчна активност на обществеността,
НПО и бизнеса за развитието на областта.
13. Забавяне ремонта на амортизираната
водопроводна мрежа и увеличаване на
загубите.
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Възможности
1. Насочване на инвестиционни потоци, чрез
прилагане на Структурните фондове на
ЕС;
2. Доближаване на Европейските стандарти в
икономическата и социалната сфери;
3. Конкурентоспособно развитие на малките
и средни предприятия /МСП/;

Заплахи
1. Отрицателен прираст на населението и
миграционни процеси;
2. Образователната система да започне да
изостава от потребностите на бизнеса;
3. Слабо развит капиталов пазар;
4. Незаинтересованост на местното население
по отношение на културното наследство;

4. Инвестиции в инфраструктура, недвижими 5. Задълбочаващи се икономически и
имоти и екологични производства;
5. Активно използване на концесиите, като
форма за привличане на външен капитал;

социални различия между града и селото;
6. Липса на инвестиционен интерес от
стратегически инвеститори.

6. Регионално сътрудничество за развитие на
туризма;
7. Създаване на мрежа от преработвателни
предприятия (клъстери) с утвърдена
търговска марка;
8. Създаване на система за научно и
информационно обслужване на
селскостопанските производители;
9. Внедряване и използване на ВЕИ.
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ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО
МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Визията, целите и приоритетите на Общинския план за развитие на Разград за
периода 2007-2013 г. са формулирани при неговото изготвяне въз основа на анализ на
социално-икономическото развитие на общината, процесите на интеграция на страната в ЕС
и в съответствие с целите на националната политика за регионално развитие на РБ.
Основополагащи при дефинирането им са били Националната стратегия за регионално
развитие и Областната стратегия за развитие, в съответствие с целите и принципите на
кохезионната политика на ЕС, насочена към намаляване на регионалните различия.
Съгласно препоръките от Междинната оценка на ОПР и с оглед промените в
социално–икономическото развитие на общината и външната среда, визията на
актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие на община
Разград за периода 2011-2013 г. е променена. Стратегическите цели, приоритетите и
специфичните цели са запазени, тъй като на този етап те не се нуждаят от актуализация и
редакция.
При актуализацията на стратегическата част на ОПР са съобразени някои нови
моменти въз основа на актуализирания социално-икономически профил и SWOT-анализ,
като е отчетен Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на
Северния централен район за периода 2010-2013 г., Актуализирания документ за
изпълнение на областната стратегия за развитие на област Разград - Националната стратегия
за регионално развитие за периода 2009-2015 г., оперативните програми за периода 20072013 г., финансирани от фондовете на ЕС и новите цели и приоритети на кохезионната
политика на ЕС.
Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Разград се нуждае от
значително ускоряване на социално-икономическото си развитие. Общината следва да
мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и така да
насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори възможностите за
финансиране национални и европейски.
Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това
означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху
инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал. Това налага
прилагането на подход, който от една страна да концентрира комплексно въздействие върху
основни приоритети, а от друга – да води до изграждане на материални и социални
предпоставки за балансирано развитие на територията.
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Последните тенденции в развитието на общината показват (макар и колебливо)
подобрение на икономическите дейности като цяло. Потребностите от “коригиращи” и
подкрепящи публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните
години. Необходимо е преосмисляне на приоритетите, териториално насочване на мерките
и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки
и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013
г.
На тази основа стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г.
следва да бъде подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на
основните икономически сектори, агресивна – по отношение на желания териториален
баланс и протичането на демографските процеси и стабилизираща - по отношение
изграждането и обновяването на инфраструктурите.

3.1. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Общинския план за развитие е инструмент на общинската политика за постигане на
устойчиво и балансирано развитие на общината. Дългосрочната политика на общината
играе ключова роля за устойчивото развитие посредством постигане на баланс между
различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и териториален).
Акцентира върху развитието и експонирането на основните фактори за растеж и
сравнителните предимства на общината - суровинна и кадрова обезпеченост на
структуроопределящите производства, човешки капитал, богато културно–историческо
наследство и качествена природна среда.
Политиката на община Разград за дългосрочно общинско развитие намира израз
в следната ВИЗИЯ:

“Община Разград – привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и
туризъм в българския Североизток, с конкурентна икономика, чиста
околна среда, съхранени традиции и култура.”
Постигането на целта ще позволи доближаване до основната цел на политиката за
социално-икономическо сближаване на ЕС, определена като намаляване на различията
между равнищата в развитието на различните региони и изостаналостта на слаборазвитите
региони.
Изпълнението на генералната цел се обуславя от постигането на следните три
стратегически цели:
•

Повишаване на местната конкурентноспособност
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•

Подобряване качеството на живот в общината

•

Развитие на човешките ресурси

Реализирането на първата цел предполага провеждането на комплекс от мерки,
които да доведат до увеличаване равнището на социално-икономическо развитие на
общината и доближаване с местните общности от ЕС. Това ще се постигне чрез подобряване
на условията за ускорен растеж и повишаване на регионалната конкурентоспособност, чрез
увеличаване на производителността и подобряване качеството на произвежданите продукти.
Постигането на високи равнища на растеж ще допринесат за повишаване на жизнения
стандарт и генериране на ресурси, необходими за развитие на инфраструктурата,
социалните услуги и др.
Реализирането на втората цел

включва подобряване качеството на местните

услуги и на жизнената среда, както и облекчен достъп до предоставяните в общината
публични услуги. Постигането на целта ще превърне общината в привлекателно и сигурно
място за гражданите, чрез удовлетворяване на техните социални и духовни нужди. Акцент в
планираните мерки за постигането на целта ще бъде поставен върху потребностите и
личностната реализация на младите хора.
Реализирането на третата цел ще доведе до преодоляване на местния дефицит в
качеството на човешките ресурси, чрез квалификация и професионална реализация. Ще бъде
стимулирана заетостта и преустановени негативните тенденции на откъсване на
образованието от местната икономическа среда и потребностите на местния пазар на труда.
Постигането на целта ще спомогне за преодоляване на негативните демографски тенденции
в общината и региона.

3.2. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
Изпълнението на стратегическите цели изисква определяне на приоритетни области
за общинското развитие.

Община Разград

трябва да продължи

дейностите по

усъвършенстване на техническата и социална инфраструктура, опазването на околната
среда, изграждането на съвременна институционална среда и развитие на икономическия
потенциал.
Основавайки се на дефинираните в Националната стратегия за регионално развитие
цели и приоритети, и в съответствие с целите и принципите на структурната и кохезионна
политика на ЕС, при разработването на ОПР са дефинирани четири приоритета за развитие
на община Разград:
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1. Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската
икономика
2. Планово изграждане, рехабилитация и модернизация на общинската
инфраструктура
3. Подобряване на условията за живот в общината
4. Развитие и укрепване на институционалната среда и обществени
партньорства
Междинната оценка на ОПР показва, че най-добро изпълнение към 2010 г. бележи
приоритет 1 - Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика
(134%). Най-слабо е изпълнението на приоритет 2 - Планово изграждане, рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура, в който са инвестирани едва 16% от
предвидените средства.
За всяка от приоритетните области в плана за развитие са адресирани специфични
цели, следващи логиката на основната цел. Общинските приоритети съответстват на
националните, дефинирани в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и
включват изпълнението на мерки за постигане на специфични цели.
Приоритет I. Развитие и повишаване конкурентноспособността на общинската
икономика
Специфични цели:
1. Подобряване на бизнес средата
Мерки:
•

Изграждане на бизнес-зона в югозападната част на гр. Разград

•

Предоставяне на подходящи общински терени и сгради за развитие на бизнеса

•

Маркетинг на местния икономически потенциал

•

Повишаване конкурентноспособността на местните фирми чрез усвояване на
нови технологии

•

Разработване на инвестиционни програми в подкрепа на местния бизнес

2. Развитие на туризма
Мерки:
•

Реализация на концепцията за развитие на местността “Пчелина”като зона за
отдих, спорт и туризъм

•

Развитие на туристическата инфраструктура в общината
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•

Маркетинг и промоция на туристически продукт на общината

•

Разширяване на съществуващите и разработка на нови туристически
дестинации и атракции

•

Повишаване квалификацията на заетите в туризма
3. Подпомагане развитието на селското стопанство
Мерки:

•

Увеличаване на площите с трайни насаждения и билки

•

Създаване и развитие на частни животновъдни ферми

•

Създаване на условия за предлагане и изкупуване на селскостопанска
продукция

•

Ефективно използване на общинските земеделски земи
4. Развитие на горското стопанство
Мерки:

•

Разработване и изпълнение на Програма за многофункционално стопанисване
на горите от ОГФ

•

Изпълнение на лесокултурните мероприятия от лесоустройствения проект

•

Изграждане на база за производство на репродуктивен материал от
горскодървесни видове

Целите в Приоритетна област І на ОПР кореспондират със специфичните цели от
първия и втория приоритети от Националната стратегия за регионално развитие във връзка с
повишаване

конкурентността

на

местната

икономика,

създаване

на

условия

за

модернизация

на

икономически растеж и увеличаване на заетостта.
Приоритет

II. Планово

изграждане, рехабилитация

и

общинската инфраструктура
Специфични цели:
1. Планово осигуряване на урбанизираната територия
Мерки:
•

Разработване на Общ устройствен план /ОУП/ и Подробен устройствен план
/ПУП/ за град Разград

•

Актуализиране на ПУП на селищата от общината
2. Поддържане и развитие на транспортната инфраструктура
Мерки:

•

Рехабилитация и реконструкция на уличната пътна мрежа
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•

Реконструкция на общинската пътна мрежа

•

Рехабилитация на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията
на община Разград

•

Изграждане на нови пътни връзки и улици

•

Изграждане на обществени паркинги
3. Рехабилитация и модернизация на техническата инфраструктура
Мерки:

•

Доизграждане и реконструкция на водопреносната и канализационна мрежи

•

Доизграждане на газопреносната и газоразпределителна системи

•

Доизграждане, реконструкция и оптимизиране на уличното осветление

•

Разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност
4. Подобряване на екологичната инфраструктура
Мерки:

•

Реконструкция и доизграждане на градска пречиствателна станция за отпадни
води

•

Изграждане на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/

•

Възстановяване и поддържане на хидротехнически съоръжения и естествени
водоизточници

•

Укрепване и коригиране на речни корита

•

Доизграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци

•

Закриване на депо за строителни отпадъци

•

Изграждане на система за мониторинг и контрол на околната среда
5. Благоустрояване и естетизиране на средата за живот
Мерки:

•

Благоустрояване и естетизиране около жилищните и обществените сгради

•

Изграждане и поддържане на зелената селищна система

•

Реконструкция и изграждане на паркови територии и детски площадки

Целите в Приоритетна област ІІ на ОПР са в пряка връзка със специфичните цели
от втория и четвърти приоритети от Националната стратегия за регионално развитие.
Изпълнението на целите ще доведе до модернизиране на елементите от общинската
транспортна и техническа инфраструктура, обновяване на градската среда и подобряване на
околната среда.
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Приоритет III. Подобряване на условията за живот в общината
Специфични цели:
1. Развитие и оптимално използване на социалната инфраструктура
Мерки:
•

Адаптиране на обществената инфраструктура за лица с увреждания

•

Основен ремонт и поддръжка на сградния фонд в детски и учебни заведения

•

Реконструкция и модернизация на общинската база на културните институти

•

Изграждане на училищни и квартални бази за физкултура и спорт

•

Основен ремонт и поддържане на общинската спортна база

•

Реконструкция, модернизация и газификация на обектите в системата на
социалните дейности и услуги

•

Изграждане на резидентни и съпътстващи услуги в общността на територията
на общината и разширяване обхвата на социалните услуги
2. Създаване на благоприятна среда за реализация на младите хора
Мерки:

•

Развитие на извънучилищни форми на работа с деца и ученици

•

Взаимодействие между учебните заведения и бизнеса за професионална
реализация на младите хора

•

Оптимизация и развитие на образователната мрежа съобразно демографските
процеси и потребностите на местния бизнес
3. Интегриране развитието на човешките ресурси към пазара на труда
Мерки:

•

Създаване на условия за повишаване на квалификацията и преквалификация
на работната сила

•

Привличане на нови академични и университетски структури на територията
на общината
4. Опазване и обогатяване на културно-историческото наследство и
природно богатство в общината
Мерки:

•

Консервационни и реставрационни дейности за паметниците на културата

•

Устойчиво развитие на културните процеси в общината

•

Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и
културни празници
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5. Създаване на условия за стабилен обществен ред и сигурност
Мерки:
•

Усъвършенстване на системите за наблюдение и контрол на обществената
среда

•

Превенция на противообществените прояви

Целите в Приоритетната област ІІІ кореспондират пряко с третия приоритет от
Националната стратегия за регионално развитие - Подобряване на привлекателността и
качеството на живот в районите за планиране.
Приоритет IV. Развитие и укрепване на институционалната среда и обществени
партньорства
Специфични цели:
1. Укрепване на местния административен и управленски капацитет
Мерки:
•

Квалификация

и

преквалификация

на

служителите

от

общинската

администрация и общинските съветници
•

Подобряване на местния капацитет за привличане и управление на средства от
фондове на ЕС и др. източници на финансиране

•

Дейност на обществените и консултативни съвети в подкрепа на местното
развитие

•

Изграждане и въвеждане на информационна система за мониторинг и анализ
на изпълнението на ОПР
2. Разширяване

обхвата

и

подобряване

качеството

на

административните услуги
Мерки:
•

Усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за
населението

•

Дейности по изпълнение на стратегията “Електронно правителство” на
България

•

Предоставяне на интегрирани местни услуги по схемата “граждани/бизнесорганизация/ведомство”
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3. Поддържане и разширяване участието на общината в местни,
регионални, национални и международни мрежи и партньорства
Мерки:
Сътрудничество

•

и

партньорство

с

НПО

на

местно,

национално

и

международно ниво
Интегриране на общината в социално-икономическия живот на областта, на

•

Северния централен район за планиране и европейски регионални мрежи
Развитие на международните връзки и реализиране на съвместни инициативи

•

с побратимени градове
Изграждане и развитие на обществено-частни партньорства в подкрепа на

•

местното и регионално развитие
Разработка на проекти и управление на дейностите за реализиране на ОПР

•

Приоритет ІV е в тясна връзка с Приоритет 6 от Националната стратегия за
регионално развитие - Укрепване на институционалния капацитет на регионално и местно
ниво за подобряване процеса на управление. Реализацията на целите ще доведе до
повишаване на местния институционален капацитет за изпълнение на дейностите по
преодоляване на регионалните различия и сближаване с местните общности от ЕС.
Приоритетите в общинското развитие на община Разград и включените в тях
специфични цели са идентифицирани на основата на социално – икономическия анализ на
общината и остават без промяна след проведената Междинна оценка на ОПР.
Осъществяването на приоритетите в оставащия период на действие на ОПР – Разград
до 2013 г. е развито в актуализирана индикативна финансова таблица по години и
източници за финансиране, като е използвана следната структура:
•

Визия;

•

Стратегически цели;

•

Приоритети;

•

Специфични цели;

•

Мерки.

Разработена е и Програма за реализация на Общинския план за развитие (ПРОПР), с
цел детайлизиране на заложените мерки, дейности и проекти и обвързването им с конкретни
финансови източници, срокове и отговорници.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие /ПРОПР/ е краткосрочен
оперативен документ за осъществяване на основните приоритети и цели в развитието на
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общината. ПРОПР се разработва на основата на ресурсно осигурените мерки за съответната
година.
Всяка програма съдържа:
•

конкретизация на мерките за развитие;

•

проектите за изпълнение на мерките;

•

необходимите финансови ресурси;

•

звената за изпълнение на проектите;

•

дейностите за осигуряване на информация и публичност;

•

дейностите по контрола и оценката на изпълнението на програмата.

ПРОПР се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Тя
представлява механизъм за реализация на всяка конкретна цел, мярка и дейност на
общинския план. Разработването на програмата е обвързано с процедурата по изработвяне
на проекта за бюджет на общината.
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ІV. АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПРИОРИТЕТИ:
Приоритет 1: Развитие и повишаване
конкурентноспособността на
общинската икономика
Специфична цел 1.1.: Подобряване на
бизнес средата

300 861 87 583 213 278 10 161 24790 23387 27 000

147 706 56 216 91 490 1 690

123 950 45 960 77 990

560 5 000

500

855

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено
до 2010. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

(в хил. лева)
Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

2160

1 400

113 590

9 435

2 160

1 400

79 880

800

800

520

2160

74 510

500

500

5000

Мерки:
1.1.1. Изграждане на бизнес-зона в
югозападната част на гр. Разград
1.1.2. Предоставяне на подходящи общински
терени и сгради за развитие на бизнеса
1.1.3. Маркетинг на местния икономически
потенциал
1.1.4. Повишаване конкурентноспособността
на местните фирми чрез усвояване на нови
технологии
1.1.5. Разработване на инвестиционни
програми в подкрепа на местния бизнес
Специфична цел 1.2. Развитие на туризма

10 758

4 758

6 000

2 691

1 791

900

185

45

140

400
20

108 800 38 000 70 800
1 516

1 366

150

18 236

8 336

9 900

550

520 5 000

500

60

60

1600

69000

200

50

100

3 830

Актуализиран документ за изпълнение на ОПР Разград 2007-2013 г.

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

Мерки:
1.2.1. Реализация на концепцията за развитие
на местността “Пчелина” като зона за отдих,
спорт и туризъм
1.2.2. Развитие на туристическата
инфраструктура в общината
1.2.3. Маркетинг и промоция на туристически
продукт на общината
1.2.4. Разширяване на съществуващите и
разработка на нови туристически дестинации
и атракции
1.2.5. Повишаване квалификацията
на заетите в туризма
Специфична цел 1.3.: Подпомагане
развитието на селското стопанство

6 178

3 578

2 600

100

10 860

4 560

6 300

300

500 4300

1 200

877

127

750

100

600

50

261

71

190

50

100

40

60

-

60

3 338

538

2 800

1 000

-

2 500

20
60

40
1 200

1 540

1 000

500

500

500

500

Мерки:
1.3.1. Увеличаване на площите с трайни
насаждения и билки
1.3.2. Създаване и развитие на частни
животновъдни ферми
1.3.3. Създаване на условия за предлагане и
изкупуване на селскостопанска продукция
1.3.4. Ефективно използване на общинските
земеделски земи

1 058

58

1 000

580

480

100

700

-

700

60

40
200

500
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Специфична цел 1.4.: Развитие на горското
стопанство

2 182

1 382

800

560

40

460

360

100

60

40

985

485

500

300

737

537

200

200

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

200

Мерки:
1.4.1. Разработване и изпълнение на Програма
за многофункционално стопанисване на
горите от ОГФ
1.4.2. Изпълнение на лесокултурните
мероприятия от лесоустройствения проект
1.4.3. Изграждане на база за производство на
репродуктивен материал от горскодървесни
видове

Приоритет 2: Планово изграждане,
рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура
Специфична цел 2.1.: Планово осигуряване
на урбанизираната територия

200

110 542 15 905 94 637 4 920 22280 11517 27 000
718

138

580

180

400

538

18

520

120

400

180

120

60

60

25 900

3 020

Мерки:
2.1.1. Разработване на Общ устройствен план
/ОУП/ и Подробен устройствен план /ПУП/ за
град Разград
2.1.2. Актуализиране на ПУП на селищата от
общината
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Специфична цел 2.2.: Поддържане и
подобряване на транспортната
инфраструктура

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

41 311 10 394 30 917 2 200 20700 6017

2 000

Мерки:
2.2.1. Рехабилитация и реконструкция на
уличната пътна мрежа
2.2.2. Реконструкция на общинската пътна
мрежа
2.2.3. Рехабилитация на пътищата от
Републиканската пътна мрежа на територията
на община Разград
2.2.4. Изграждане на нови пътни връзки и
улици
2.2.5. Изграждане на обществени паркинги
Специфична цел 2.3.: Рехабилитация и
модернизация на техническата
инфраструктура

9 356

6 156

4 903

4 103

3 200 1 200
800

200

2 000
600

26 117

-

26117

20 100 6 017

600

-

600

600

335

135

200

200

19 792

2 542 17 250

550

15 000

16 350

1 100 15 250

250

15 000

800

900

Мерки:
2.3.1. Доизграждане и реконструкция на
водопреносната и канализационна мрежи
2.3.2. Доизграждане на газопреносната и
газоразпределителна системи
2.3.3. Доизграждане, реконструкция и
оптимизиране на уличното осветление
2.3.4. Разработване и изпълнение на програми
за енергийна ефективност

1 620

1 120

500

327

207

120

120

1 495

115

1 380

180

500

300

900
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Специфична цел 2.4.: Подобряване на
екологичната инфраструктура

41 396

1 806 39 590

910 1 580

12 000

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

25 100

Мерки:
2.4.1. Реконструкция и доизграждане на
градска пречиствателна станция за отпадни
води
2.4.2. Изграждане на възобновяеми енергийни
източници /ВЕИ/
2.4.3. Възстановяване и поддържане на
хидротехнически съоръжения и естествени
водоизточници
2.4.4. Укрепване и коригиране на речни корита
2.4.5. Доизграждане на регионално депо за
твърди битови отпадъци
2.4.6. Закриване на депо за строителни
отпадъци
2.4.7. Изграждане на система за мониторинг и
контрол на околната среда
Специфична цел 2.5.: Благоустрояване и
естетизиране на средата за живот

8 400

-

25 009

8 400

400

8 000
25 000

9 25 000

205

25

180

80

264

64

200

100

6 917

1 537

5 380

100
100
1 380

250

-

250

250

351

171

180

80

7 325

1 025

5 895

395

4 000

100

6 300 1 080

5 100

120

5 500

5 100

100

Мерки:
2.5.1. Благоустрояване и естетизиране около
жилищните и обществените сгради

300
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2.5.2. Изграждане и поддържане на зелената
селищна система
2.5.3. Реконструкция и изграждане на паркови
територии и детски площадки

1 120

520

600

600

310

110

200

180

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

20

Приоритет 3: Подобряване на условията
за живот в общината

38 269 13 708 24 561 2 736 1 830 6 570

Специфична цел 3.1.: Развитие и оптимално
използване на социалната инфраструктура

32 180 10 320 21 860 1 870 1 380 6 250

805

7 220

5 400

7 060

5 300

Мерки:
3.1.1. Адаптиране на обществената
инфраструктура за лица с увреждания
3.1.2. Основен ремонт и поддръжка на
сградния фонд в детски и учебни заведения
3.1.3. Реконструкция и модернизация на
общинската база на културните институти
3.1.4. Изграждане на училищни и квартални
бази за физкултура и спорт
3.1.5. Основен ремонт и поддържане на
общинската спортна база
3.1.6. Реконструкция, модернизация и
газификация на обектите в системата на
социалните дейности и услуги
3.1.7. Изграждане на резидентни и
съпътстващи услуги в общността на
територията на общината и разширяване
обхвата на социалните услуги

220

120

100

100

7 173

2 173

5 000

750

3 549

3 369

180

120

60

7 243

143

7 100

100

7 000

6 011

711

5 300

300

1 903

1 223

680

200

6 081

2 581

3 500

4 250

5 000
180

300

300 1 200 2 000
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Специфична цел 3.2.: Създаване на
благоприятна среда за реализация на
младите хора

3 411

2 561

850

250

2 320

1 970

350

100

791

491

300

50

100

300

100

200

100

100

1 005

190

815

60

250

705

140

565

60

300

50

250

1 215

525

690

200

300

100

200

50

100

50

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

Мерки:
3.2.1. Развитие на извънучилищни форми на
работа с деца и ученици
3.2.2. Взаимодействие между учебните
заведения и бизнеса за професионална
реализация на младите хора
3.2.3. Оптимизация и развитие на
образователната мрежа съобразно
демографските процеси и потребностите на
местния бизнес
Специфична цел 3.3.: Интегриране
развитието на човешките ресурси към
пазара на труда

505

Мерки:
3.3.1. Създаване на условия за повишаване на
квалификацията и преквалификация на
работната сила
3.3.2. Привличане на нови академични и
университетски структури на територията на
общината
Специфична цел 3.4.: Опазване и
обогатяване на културно-историческото
наследство и природно богатство в
общината

505

250

370

320

58

Актуализиран документ за изпълнение на ОПР Разград 2007-2013 г.

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

Мерки:
3.4.1. Консервационни и реставрационни
дейности за паметниците на културата
3.4.2. Устойчиво развитие на културните
процеси в общината
3.4.3. Съхраняване и обогатяване на народните
традиции, художествените занаяти и културни
празници
Специфична цел 3.5.: Създаване на
условия за стабилен обществен ред и
сигурност

327

67

260

60

550

340

210

210

338

118

220

100

458

112

346

186

60

100

358

78

280

120

60

100

100

34

66

66

4 344

1 754

2 590

815

120

590

215

559

54

505

80

20

200

120

Мерки:
3.5.1. Усъвършенстване на системите за
наблюдение и контрол на обществената среда
3.5.2. Превенция на противообществените
прояви

Приоритет 4: Развитие и укрепване на
институционалната среда и обществени
партньорства
Специфична цел 4.1.: Укрепване на
местния административен и управленски
капацитет

300

500

50

400

5

Мерки:
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4.1.1. Квалификация и преквалификация на
служителите от общинската администрация и
общинските съветници
4.1.2. Подобряване на местния капацитет за
привличане и управление на средства от
фондове на ЕС и др. източници на
финансиране
4.1.3. Дейност на обществените и
консултативни съвети в подкрепа на местното
развитие
4.1.4. Изграждане и въвеждане на
информационна система за мониторинг и
анализ на изпълнението на ОПР
Специфична цел 4.2.: Разширяване обхвата
и подобряване качеството на
административните и други видове услуги

99

39

60

415

15

400

40

-

40

15

5

-

5

5

1 602

1 302

300

100

100

488

388

100

50

50

806

706

100

50

50

308

208

100

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Всичко
2007 - 2013 г.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

60

400

20

5

50

50

Мерки:
4.2.1. Усъвършенстване на съществуващите и
включване на нови услуги за населението
4.2.2. Дейности по изпълнение на стратегията
“Електронно правителство” на Р България
4.2.3. Предоставяне на интегрирани местни
услуги по схемата “граждани/бизнесорганизация/ведомство”

50

50

60
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Специфична цел 4.3.: Поддържане и
разширяване участието на общината в
местни, регионални, национални и
международни мрежи и партньорства

2 183

398

1 785

635

254

154

100

20

75

-

75

45

414

4

410

50

1 000

-

1 000

400

440

240

200

120

100

300

Други
източници,
вкл. ПЧП

Оперативни програми, съфинансирани от
СФ и КФ на ЕС
ОПРР ОПОС ОПАК ОП ОП
ОП
РЧР ТП РКБИ

Др. Фондове и
програми на
ЕС
Частни
средства в т.ч.
бизнес и НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

Всичко
2011 - 2013 г.

Изпълнено до
2010 г. вкл.

Приоритети/Специфични цели/Мерки/

Всичко
2007 - 2013 г.

Източници на финансиране 2011 - 2013 г.

590

160

Мерки:
4.3.1. Сътрудничество и партньорство с НПО
на местно, национално и международно ниво
4.3.2. Интегриране на общината в социалноикономическия живот на областта, на
Северния централен район и европейски
регионални мрежи
4.3.3. Развитие на международните връзки и
реализиране на съвместни инициативи с
побратимени градове
4.3.4. Изграждане и развитие на общественочастни партньорства в подкрепа на местното и
регионално развитие
4.3.5. Разработка на проекти и управление на
дейностите за реализиране на ОПР

80

30

300

100

30

30

400

100

80
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V. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ОЦЕНКА
Организацията на изпълнението на общинския план за развитие на община Разград
включва следната последователност от действия, свързани с:
•

ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на мерките;

•

функционалната, институционалната и териториалната организация на действията
по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана;

•

оперативното управление и координацията между участниците в процеса на
реализация;

•

мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по
отношение на целите, действията, ресурсите и резултатите;

•

актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ;

•

осигуряването на публичност и прозрачност на процеса на разработване, приемане
и реализация на плана, което пряко се свързва със засилване на демократичността в
управлението.
Всички тези етапи на реализацията следва да бъдат програмно, ресурсово, кадрово

и организационно осигурени.
Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата при реализация на мерките
в рамките на общинския план за развитие на община Разград се осъществява чрез
разработената индикативна финансова таблица. Тя дава числен финансов и времеви израз
на предвидените в плана мерки.
Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности и
проекти са:
•

национални източници, включващи средствата на държавното финансиране –
републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и
общинско участие и финансиране от частни търговски дружества;

•

средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд
на ЕС, чрез българските оперативни програми – ОПРР, ОПОС, ОПАК, ОПРЧР,
ОПТП и др., както и други програми на Общността;

•

безвъзмездни средства от други източници и донорски програми;

•

привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.
Програмата за реализация на АДИОПР и по специално индикативната финансова

таблица следва да се обвържат с процедурата по изработването на проекта на бюджет на
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общината. В индикативната финансова таблица в резултат от извършен мониторинг и
оценка е възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения по
промяна на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както
и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове, приоритети и
конкретни изпълнители на мерки от плана.
Функционалната, институционалната и териториалната организация на действията
по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят от общинския
съвет и кметът на община Разград, като за целта тези въпроси следва да се решат в
рамките на Наредба, приета от общинския съвет, с която да се уредят всички въпроси
свързани с текущото управление на реализацията на общинския план за развитие.
Наблюдението на изпълнението на АДИОПР е задача на Общинския съвет на
община Разград и на Кмета на общината. Това налага съветът да вземе решение за
създаване по предложение на кмета на работна група за наблюдение на плана. На основа
на взетото решение кметът издава заповед за нейното създаване.
Групата за наблюдение следва да включва представители на съвета и експерти от
състава на общинската администрация, като организацията и функционирането й се
регламентира с решение на ОбС /Наредбата за текущо управление на реализацията на
общинския план за развитие/.
Групата за наблюдение:
•

Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на степента
на изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди по
предложение на кмета на общината изготвеното предложение от групата, като
съответно определя техния конкретен набор и стойностите им;

•

Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;

•

Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя
отчет за постигнатите резултати;

•

Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави
предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите
действия;

•

Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако
това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо
внасяне и разглеждане от съвета;
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•

Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на
средствата по мерките, програмите и проектите.
В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни

отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява и прогреса
при реализацията на плана и изпълнението на показателите и индикаторите.
Мониторингът води до засилване потенциалните възможности за реализация на
общинския план за развитие. Чрез прилагането му е възможно да се подобри
сътрудничеството между различните участници и актьори, които си комуникират при
изпълнението на плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност и
партньорство. Внасянето на елементи на обществено обсъждане води до реално
обогатяване на ОПР с участието на населението на общината.
Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите
водещите компоненти. Най общо тук се включва:
•

Определяне на система от индикатори за измерване степента на изпълнение (Виж
Приложение 1);

•

Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;

•

Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите;

•

Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.
От гледна точка информационното осигуряване на мониторинга важен е въпросът

за събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни
/официализирани/, верифицирани, релевантни на заложените цели и прости. Това налага
да се осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между
общинската администрация на Разград, ТСБ, ДБТ, ОДЗ и др. институции за набиране и
анализиране на текущи данни и информационни източници.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за
алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
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VІ.

ПРИЛАГАНЕ

НА

ПРИНЦИПА

НА

ПАРТНЬОРСТВО

И

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които
се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът
за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за
неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, което ще бъде
своевременно изпълнено от Общинска администрация – Разград. В рамките на всеки
проект, предвиден за изпълнение до 2013 г. ще бъдат предвидени мерки и адекватни
действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред
целевите групи.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще се
публикува на страницата на общината в Интернет.
При разработването на АДИОПР на Разград беше приложен принципа на
партньорство, чрез включване на широк кръг заинтересовани страни, както в процеса на
планиране, така и в процесите на обсъждане и консултиране, идеи за финансиране,
изпълнение, наблюдение, оценка и контрол.
Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за АДИОПР на
всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне на
предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг участници,
осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и
чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав,
основан на принципа на партньорството - власти на различните равнища, социални и
икономически партньори, гражданско общество.
Планът е ориентиран основно към дейности в сферата на компетенция на местните
власти, като ключови партньори на местно равнище се явяват НПО, представители и
сдружения на бизнеса, изследователски и научни институции.
Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще
даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи
потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството
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ще допринесе за доизграждане на връзки между различните субекти с влияние върху
местното развитие.
В процеса на изпълнение на АДИОПР на община Разград за периода 2011-2013 г.
следва да бъде широко застъпено публично-частното партньорство като инструмент за
оптимизиране на предоставяните продукти и услуги за обществото.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и
контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и
реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга
гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското
общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в
управлението и процеса на взимане на решения.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за
развитие се осъществява от Кмета на община Разград и общинския съвет в съответствие с
техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица
като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и
екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и заинтересованите
страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ОПР.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение
за успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на
интегрирано устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община
Разград трябва да се стремят да осигурят условия за:
•

Периодични срещи между заинтересованите страни;

•

Участие в съвместни проекти;

•

Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие;

•

Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране
на основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и
мобилизиране на местните ресурси;
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•

Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните
граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната
политика;

•

Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет
за предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на
актуализирания Общински план за развитие;

• Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той
може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се
изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на
адекватна информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и
цялата местна общност.
В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и
своевременна информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и
изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Разград и
Общинския съвет в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на
изпълнението на Общинския план за развитие следва да се осигурява участието на
граждани, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство,
публичност и прозрачност.
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Фиг. 4: Динамика на безработицата в община Разград 2005-2010 г. по регистрирани лица

Фиг. 5: Динамика на средногодишното равнище на безработица в община Разград за 20052010 г.
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Приложение 1

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
•

Равнище на безработица (%);

•

Относителният дял на заетите (в общото трудоспособно население);

•

Относителен дял на наетите (в общото трудоспособно население);

•

Равнище на средната работна заплата в общината (лева);

•

Местни и чуждестранни инвестиции (лева);

•

Брой на предприятията в община Разград;

•

Нетни приходи от продажби на предприятията (лева);

•

ДМА в предприятията (лева);

•

Изградена нова канализационна мрежа (км);

•

Обновени водопроводни и канализационни мрежи (км);

•

Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка (км);

•

Подобрена улична мрежа в лошо състояние в (км);

•

% отпадни води, подложени на пречистване;

•

% на домакинствата/предприятията, обслужвани от нови/подобрени системи за
водоснабдяване;

•

Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %);

•

Дължина (в километри) на построената газопроводна мрежа;

•

Дължина (в километри) на обновена електропреносна мрежа;

•

Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност (кW);

•

Брой на създадените "онлайн" административни услуги;

•

Брой общински служители, преминали курсове за квалификация и обучение;

•

Брой изградени обекти на местната бизнес инфраструктура, в т.ч. бизнес офиси,
изложбени зали, бизнес инкубатори, индустриални паркове, производствени зони и
др.;

•

Брой на малките и средни предприятия, които получават бизнес услуги;

•

Брой на фирмите, разположени в бизнес паркове и/или техно-инкубатори;

•

Брой места за настаняване и/или средства за подслон;

•

Брой реализирани нощувки в местата за подслон и настаняване;

•

Приходи от нощувки в хотели, къщи за гости и др. места за настаняване;

•

Приходи от посетители на туристически и културни обекти и забележителности;

69

Актуализиран документ за изпълнение на ОПР Разград 2007-2013 г.
•

Брой туристи посетили туристически и културни обекти и забележителности;

•

Брой на компютрите на 100 ученика в училищата;

•

Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;

•

Брой сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта;

•

Брой безработни лица включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта;

•

Брой включени безработни лица в квалификационни курсове;

•

Брой социални услуги, предоставяни в общността;

•

Декари обработваеми земеделски площи;

•

Декари поливни земеделски площи;

•

Декари новозалесени площи в горското стопанство;.

•

Декари трайни насаждения и билки;

•

Брой животновъдни ферми;

•

Брой детски площадки и спортни площадки.
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