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Въведение  

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Договор от 30.11.2010 г. между Областна 

администрация - гр. Шумен и НЦТР ЕАД за „Изготвяне на междинна оценка (МО) на 

Областната стратегия за развитие (ОСР) на Област Шумен 2007 – 2013 г.”2. 

Целта на междинната оценка е да подпомогне актуализацията и изпълнението на ОСР 

чрез предлагане на мотивирани корективи за нейното цялостно управление, в т.ч.: 

- подобряване на координацията между ангажираните партньори/изпълнители; 

- привеждане в съответствие с новите цели на регионалното развитие (стратегия 

„Европа 2020”) – осигуряване на по-голяма приложимост и принос към националните 

и общоевропейските цели на развитието; 

- преструктуриране на стратегическия пакет, ако промененият контекст и тенденции го 

изискват; 

- въвеждане на адекватни показатели за мониторинг и оценка на изпълнението. 

Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в ОСР 

Шумен, създадена през 2005 г. Оценката е адресирана към три основни аспекта: 

реализация, съгласуваност/адекватност и координация при прилагането. 

Основният подход в изготвянето на МО е съчетание от външна експертна оценка и 

консултиране с областната и общински администрации. Оценката се формира от 

класически инструментариум от методи – сравнителен и причинно-следствен анализ, 

екстраполация, аналогия, критериална оценка, експертна оценка, селекция, синтез, 

индукция. Водещи в работата и избора на съответен метод са изискванията на 

утвърдените методически указания и техническото задание. Поради времеви и 

информационни ограничители, във финалната фаза на оценките се наложи прилагането на 

опростен експертен модел като реализуема възможност за навременна оценка. 

Критериите за оценка на ОСР, както и мотивите за отправените препоръки, са: 

 Състояние и значителни промени в социално-икономическия профил на областта 

(вътрешни и в сравнителен план); 

 Съответствие на стратегическия пакет на ОСР с нуждите и потенциала на областта; 

                                                
2 Съгласно изискванията на Методиката на МРРБ и Техническото задание на Възложителя 
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 Съответствие на стратегическия пакет на ОСР с политиката за регионално развитие 

в страната и в ЕС; 

 Ангажираност с прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие; 

 Капацитет на институциите и партньорите за прилагане на ОСР; 

 Ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на 

целите и приоритетите за регионално развитие; 

 Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще имат ли те „инерционен живот” 

отвъд времевия хоризонт на ОСР. 

Основните източници на информация за МО на ОСР включват: 

 ОСР на област Шумен; 

 ОПР на десетте съставни общини и отчети/справки за изпълнението до 2010 

(Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Венец); 

 Секторни стратегии и програми на областно и общинско ниво3; 

 Актуалните стратегически документи от по-високите нива4; 

 Официалните страници на УО на оперативните програми и единния 

информационен портал на Структурните фондове на ЕС (http://www.eufunds.bg); 

 Текуща статистика на НСИ; 

Резюме на заключенията  

- Отчитайки слабите позиции на областта в предпоставките за растеж5, може да се 

прогнозира по-тежко повлияване от кризата и по-бавно възстановяване в сравнение 

със страната; 

- Основните тенденции в социално-икономическото развитие на областта са се 

запазили, с лека тенденция на влошаване. 

                                                
3 Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.), Област Шумен; Програма 
за опазване на околната среда на Община Велики Преслав, 2007 – 2010 г., Община Велики Преслав – 
Програма за управление на отпадъците, 2008 – 2013 г.; Общинска стратегия за детето, 2008 - 2018. 
4 Регионален план за развитие на СИ район; Национална стратегия за регионално развитие с МО към 2010, 
Стратегия „Европа 2020” с националните цели по нея.  
5 Високи технологии, иновации, сектори с висока добавена стойност, качествен и достатъчен човешки 
ресурс 
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- Човешкият ресурс и по-точно неговото „изтичане”, се очертава като основен проблем 

на областта. От друга страна, наличието на висока безработица (особено в малките 

общини) е блокиращ фактор на развитие; 

- Област Шумен се нуждае от стратегия, подкрепяща секторите на конвенционална 

заетост, но и тези на висока принадена стойност и растеж (иновации, високи 

технологии, НИРД); 

- Макар и с необходимост от преформулиране и надграждане, целите на сегашната ОСР 

продължават да съответстват на нуждите и проблемите на областта. Затова не е нужно 

радикално преориентиране на стратегията; 

- Междурегионалните и междуобластните различия се задълбочават. Гр. Шумен 

изпълнява добре ролята си на „двигател” в областта. За да изпълни и ролята си на 

балансьор в областното пространство, той следва да се ангажира и с изнасяне на 

функции за укрепване периферните си райони чрез създаване на равностойна среда и 

условия за живот; 

- Оценката на изпълнението на целите е незадоволителна (не е възможно да бъде 

количествена поради отсъствието на индикатори с изходни и целеви стойности). 

Важна е констатацията, че е постигнато осезателно/необратимо движение към 

постигане на целите. 

- Оценката на вътрешната съгласуваност на ОСР е сравнително добра. Съответствието 

с по-високите нива (NUTS 2 и национално) е непълно/незадоволително. Конкретните 

цели на „Европа 2020” и поетите национални ангажименти по тях, следва да залегнат 

в актуализирания вариант на ОСР на област Шумен; 

- Оценката на координацията на ОСР е незадоволителна. Процесът на планиране е с 

индикации за формалност. Йерархичната съподчиненост и съответствието със 

сродните стратегически документи са непълни. Координацията със секторни 

политики и програми е частична. На този фон се добавя отсъствието на мониторинг и 

измерими индикатори; 

- Административният капацитет на областната администрация е адекватен6. Съдейки от 

обема на спечелените проекти и изготвени апликации, същото се отнася за 

общинските администрации на Шумен и Велики Преслав. Останалите изпитват остър 

ресурсен дефицит (човешки и финансов).  

                                                
6 Независимо от отсъствието на темата в ОСР, областната администрация оказва системна помощ на 
малките общини при изготвяне на апликации и управление на проекти 
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1. Преглед на предходни оценки на публичните инвестиции на територията на 

областта 

Независими/възложени оценки на публичните инвестиции в областта няма. 

Информацията от получените отчетни доклади/справки за изпълнението на ОПР7 и 

подбрани данни за проекти по РПРСИРП и оперативни програми, позволяват 

сглобяването на следната ориентировъчна картина за приоритетните публични проекти в 

областта и тяхното състояние: 

Икономика 

- Индустриален парк Шумен – подготвена апликация по ОПРР; 

- Бизнес инкубатор в Шумен – подготвена апликация по ОПКБИ; 

- Европейски информационен център – Шумен – проектна готовност за апликация по 

ОПРР; 

Инфраструктури/екология 

- Завършване на АМ „Хемус” – не е включена в ОПТ; малък шанс до 2013; 

- Реконструкция на път I-2 (Рс – Рз – Шумен – Вн” – осигурени само ремонт и текущо 

поддържане; 

- Реконструкция на път I- 7 (Сс – Шумен – Яб – Лесово) - осигурени само ремонт и 

текущо поддържане; 

- Ремонт общински пътища – недостатъчно ресурси – непроменено общо състояние; 

реализирани няколко проекта по ОПРР, ежегодно – по малко от общинските 

бюджети; 

- ВиК – проекти за водния цикъл в Каспичан и Върбица – финансирани по ОПОС; 

- ВиК – реализация на проект за водния цикъл на с. Тодор Икономово, община 

Каолиново, финансиран по ОПОС, пред завършване през 2011; Велики Преслав – 

внесен, чака оценка; Шумен – проектна готовност за апликация; 

- ВиК – ПСОВ – Шумен, II етап – биологично стъпало, проектна готовност за 

кандидатстване по ОПОС през 2011; 

                                                
7 От общините Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, Смядово и Венец 
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- ВиК – МПСОВ и канализация в селата на община Шумен – проектна готовност за 4 

апликации по ОПОС; 

- Отпадъци – финансирани проекти за закриване и рекултивация на депа – Смядово и 

Каспичан; Върбица – финансиран проект за претоварна станция; 

- Отпадъци – разширение на депо за ТБО – Шумен, проектна готовност за апликация по 

ОПОС; 

Интегрирано градско развитие 

- Обновяване на социалната инфраструктура (вкл. енергийна ефективност) – във всички 

общини, без Хитрино – финансирани проекти по ОПРР; 

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие – подготвена апликация на 

гр.Шумен по ОПРР – целеви бенефициент; 

Туризъм 

- Достъп до резерват „Патлейна” – Велики Преслав – финансиран по ФАР; 

- Възстановяване на Шуменската крепост – финансиран по Финансовия механизъм на 

европейското икономическо пространство; 

- Развитие на туристическите атракции – Шумен – изготвена апликация по ОПРР; 

Социални услуги 

- Изготвена областна стратегия – предпоставка за успешно усвояване на средствата по 

ОПРР (жилищна политика), ОПРЧР и ОПАК; 

 
2. Оценка на изпълнението на ОСР 

По изискванията на ЗРР, междинната оценка на ОСР следва да обхваща три основни 

аспекта: 

- оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

- оценка на степента на постигане на съответните цели; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

Тази заявка за МО на ОСР е изпълнима само косвено чрез изпълнението на общинските 

планове за развитие (ОПР), защото областната стратегия съдържа цели, приоритети и мерки, но 

не ги изпълнява пряко. Областният управител и областният съвет за развитие не управляват 

ресурси (освен малки изключения по специфични проекти). Те играят ролята на координатор в 
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процеса на планиране, а не на изпълнител. На практика ОСР се реализира чрез ОПР, проекти 

по оперативните програми с целеви бенефициенти - ведомства и ведомствените секторни 

програми, финансирани от държавния бюджет. За да се оцени изпълнението на ОСР, са 

събрани данни за тяхната реализация, които са систематизирани по целите и приоритетите на 

областната стратегия. 

Отсъствието на междинни оценки на ОПР, както и непълния набор от доклади за изпълнението 

им, неминуемо понижават прецизността на МО на ОСР. Друг методически проблем за МО е 

фактът, че ОСР съдържа количествени индикатори, но без изходни и целеви стойности. Към 

ОСР е разработена система за мониторинг, но към момента тя е оставена без приложение. 

Оценката на резултатите от изпълнението и степента на постигане на съответните цели се 

адресира към следния пакет от стратегически цели приоритети на ОСР: 

ЦЕЛ 1. СОЦИАЛНО БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА (МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ) 
ПРИОРИТЕТ 1.1. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЕДНОСТТА 
ПРИОРИТЕТ 1.2. БИЗНЕС-КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННА АТРАКТИВНОСТ  
ПРИОРИТЕТ 1.3. СЪВРЕМЕНЕН И КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН АГРОБИЗНЕС  
ПРИОРИТЕТ 1.4. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  
ЦЕЛ 2. ИНФРАСТРУКТУРНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО 
ПРИОРИТЕТ 2.1.(5) ПЪТНА, ЕНЕРГИЙНА И СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРИОРИТЕТ 2.2.(6) ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ  
ЦЕЛ 3. МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ – В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО  
ПРИОРИТЕТ 3.1.(7) ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
ПРИОРИТЕТ 3.2. (8) БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕФЕКТИВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 
ПРИОРИТЕТ 3.3. (9) РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБЕН ТУРИЗЪМ  

 

 

2.1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението 

Метод: Този аспект на оценката се извършва чрез директно съпоставяне на наличната 

информация за изпълнение с планираното. Прилага се опростена тристепенна скала на 

оценяване: 1. „изпълнено” – при завършени стратегически инвестиционни проекти по 

съответна мярка; 2.”в процес на изпълнение” – при наличие на изпълнени или в процес на 

изпълнение проекти/мерки в съответния приоритет и специфична цел; 3.”неизпълнено” – при 

отсъствие на адресиран проект/дейност. Оценката се извършва на три етапа „отдолу – нагоре”– 

в първия се оценява изпълнението на мерките, във втория – на приоритетите и в третия – на 

стратегическите цели. Средно-аритметичната величина от оценките по мерките формира 

оценката по съответния приоритет. Същият механизъм се прилага за оценката по съответната 

стратегическа цел. Колкото по-висока е стойността на оценката за дадена цел или приоритет, 

толкова по-нисък е резултата от съответното изпълнение. 
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Отчетените проекти и дейности по ОПР, систематизирани и адресирани към съответните 

приоритети и специфични цели на ОСР към края на 2010 г. са дадени в Приложение 1.  

Крайната оценка на резултатите от изпълнението на ОСР по цели и приоритети е: 

ЦЕЛ 1. СОЦИАЛНО БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА (МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ) 2,38 
ПРИОРИТЕТ 1.1. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЕДНОСТТА 2,50 
ПРИОРИТЕТ 1.2. БИЗНЕС-КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННА АТРАКТИВНОСТ  2,50 
ПРИОРИТЕТ 1.3. СЪВРЕМЕНЕН И КОНКУРЕТНОСПОСОБЕН АГРОБИЗНЕС  2,50 
ПРИОРИТЕТ 1.4. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  2,00 
ЦЕЛ 2. ИНФРАСТРУКТУРНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО 2,13 
ПРИОРИТЕТ 2.1.(5) ПЪТНА, ЕНЕРГИЙНА И СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 2,25 
ПРИОРИТЕТ 2.2.(6) ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ  2,00 
ЦЕЛ 3. МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ – В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО  2,40 
ПРИОРИТЕТ 3.1.(7) ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  2,20 
ПРИОРИТЕТ 3.2. (8) БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕФЕКТИВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 3,00 
ПРИОРИТЕТ 3.3. (9) РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБЕН ТУРИЗЪМ  2,00 

 

Така най-слаба реализация се оценява по Цел 3 (приоритети 7-9) - 2,40 точки, следвана от 

Цел 1 (приоритети 1-4) - 2,38 точки. Относително най-добро изпълнение имат проектите и 

дейностите по развитие и модернизация на транспортната и техническата инфраструктура 

– Цел 2 (приоритети 5-6) - 2,13 точки. 

Горните оценки могат да служат само за целите на сравнителен анализ, но не и за 

мотивирано преструктуриране на стратегическия пакет на ОСР. 

Долната графика представя изпълнението на целите и приоритетите във финансово 

изражение на адресираните към тях проекти. Тук градацията е различна. На първо място 

по изпълнение излиза Цел 1 – икономика. Този резултат е благодарение на сравнително 

голямата сума на проектите по ОП „Конкурентноспособност”, но повечето от тях са за 

технологично обновяване и покриване на стандарти. Няма реализирани проекти за 

иновативни предприятия, продукти и услуги, т.е не е регистрирано движение към 

постигане на ядрото на целта. Тази констатация е мотив да се занижи точковата оценка и 

Целта да се постави на второ място по изпълнение. 
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Стойност на финансирани проекти по цели и приоритети на ОСР Шумен (2007 - 2010 г.)
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Изпълнените, в процес на изпълнение и финансово осигурени проекти по оперативни 

програми (ОП) в област Шумен за периода 2007-2010 г., са на обща стойност 138 984 

хил.лв. Обобщени по оперативни програми и по общини, финансираните проекти в 

областта възлизат на следните суми: 

ОБЛАСТ ШУМЕН - ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ 2007 - 2010 хил. лв. 
ОБЩИНИ ОБЩО ОПРР ОПОС ОПКБИ ОПАК ПРСР ДРУГИ* 

Велики Преслав 10972 1710 1104 0 0 138 8021 
Венец 2496 988 0 0 0 169 1339 
Върбица 1815 1138 677 0 0 0 0 
Каолиново 25980 971 21953 0 0 0 3057 
Каспичан 8934 7645 1096 0 0 0 193 
Никола Козлево 1982 982 0 0 0 0 1000 
Нови Пазар 17607 13310 0 0 0 0 4297 
Смядово 13261 520 188 0 0 3244 9309 
Хитрино 925 169 0 0 500 0 256 
Шумен 55013 14280 0 25496 1257 0 13980 
ОБЛАСТ ШУМЕН 138984 41711 25017 25496 1757 3551 41451 
Източник: http://www.eufunds.bg, справки от общините 
* - ОПРЧР, ФАР, ПУДООС, СИФ, САПАРД, държавен бюджет, общински бюджет/кредит 
Забележка: По ОПКБИ - няма иновативни предприятия, продукти и услуги 
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Отнесени към населението, регистрираните за периода 2007 – 2010 г. инвестиции в 

областта възлизат на 716 лв./човек8. Условната класация по общини се води от Каолиново, 

където се реализира мащабен проект за водния цикъл. 

Инвестиции 2007-2010 - лв/човек
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лв/човек 2121 1792 1007 953 718 541 361 311 173 144
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8 Тази сума е два пъти и половина по-ниска от аналогичната за София (1760 лв./човек) 
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Макар изпитващи остри ресурсни затруднения (финансови и човешки), повечето съставни 

общини реагират на настоящите и бъдещи схеми по оперативните програми с изготвяне 

на проекти-апликации. По непълни данни, в областта са изготвени проекти за над 384 млн. 

лв. Преобладаващият по стойност дял (80%) е на проекти по ОПОС. От една страна, този 

факт демонстрира огромната нужда от инвестиции във ВиК сектора, но от друга – крие 

опасност от попадане на повечето проекти в графа „нефинансирани поради изчерпване на 

ресурса”. Правенето на мащабни инвестиционни проекти ангажира значителен ресурс от 

общинските бюджети9 и затова поемането на подобни рискови разходи следва да е 

предхождано от обстойни анализи, приоритезиране на потребности и прилагане на 

принципите „интеграция на намесите”, „концентрация на ресурсите”, „синергиен ефект”. 

ОБЩИНИ ОБЩО ОПРР ОПОС ОПКБИ ОПАК ПРСР ДРУГИ* 
Велики Преслав 28412 7042 14000     7369   
Венец 0             
Върбица 0             
Каолиново - 5 пр. 0             
Каспичан - 6 пр. 4006 2748 752   330   176 
Никола Козлево 0             
Нови Пазар 0             
Смядово - 3 пр. 3059 962       2007 90 
Хитрино 0             
Шумен - 16 пр. 348583 52483 294050 450     1600 
ОБЛАСТ ШУМЕН 384060 63235 308802 450 330 9376 1866 
Източник: Справки от общините 
* - ОПРЧР, ПУДООС, СИФ,  държавен бюджет, общински бюджет/кредит 

 

Голяма част от капиталовите разходи на общинските бюджети също могат да се третират 

като инвестиции в постигане на целите на ОСР. За периода 2007-2010 г. те възлизат на 

около 120 млн. лв. Приема се, че 70% от тях са с пряк принос към ОСР – 84 млн. лв. Така 

ориентировъчните финансови ресурси, инвестирани пряко и косвено в изпълнение на ОСР 

за периода 2007-2010, възлизат на около 220 млн. лв. Отсъствието на предварителни 

разчети за необходимите средства по изпълнението на ОСР не позволява сравнение и 

оценка. Това е мотив за включването на такива разчети при актуализацията. 

 

 

 

 

                                                
9 Само община Шумен е изразходила над 4 млн. лв. за проекти по усвояване на ЕС фондовете 
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2.2. Оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната тенденция 

Косвена оценка на степента на постигане на стратегическите цели 

Поради отсъствието на обективна количествена база, оценката и в този аспект се основава 

на опростена експертна методика. Поставя се по-скоро „диагноза”, а не оценка. 

Изпълнените и/или започнати действия/проекти по основните направления за постигане 

на съответната стратегическа цел се „диагностицират” по тристепенна качествена скала: 

- „незадоволителен напредък” – извършеното е незначително малко и не предполага 

осезателен ефект в плановия хоризонт; необходимо е преразглеждане на насоките за 

реализация, както и съставните приоритети и мерки; ако своевременно не се намерят 

реализуеми подкрепящи мерки, целта е застрашена от неизпълнение; 

- „ограничен напредък” – направеното е осезателно, но недостатъчно за постигане на 

по-високо качествено ниво в плановия период; необходими са допълнителни 

подкрепящи/ускоряващи действия/мерки; 

- „значителен напредък” – направеното е достатъчно за постигане на трайни желани 

ефекти и необратимо движение към постигане на целта; не са необходими 

допълнителни мерки, освен гарантиране на настоящия капацитет и темпове; 

Приложена към стратегическите цели на ОСР, описаната методика дава следните 

резултати:  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. СОЦИАЛНО БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА 

(МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ) 

Диагнозата се поставя по всеки от приоритетите/насоките за реализация: 

- Намаляване на безработицата и ограничаване на бедността: Независимо от 

реализираните проекти и участия в програмите по ОПРЧР, не се наблюдават 

осезателни ефекти. Необходими са многократно повече ресурси и усилия. 

Безработицата продължава да бъде много по-висока от средната за плановия район и 

тази за страната: 
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Безработица 2005-2010
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Общо за страната 11,3 9,61 7,75 6,31 7,59 8,92

Североизточен 13,71 11,55 9,35 7,54 8,65 9,71

Шумен 19,17 16,77 14,09 11,44 12,66 13,83
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Неблагоприятно остава и развитието по показателя „равнище на заетост: 

Равнище на заетост 2005 - 2009
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Диагноза - „незадоволителен напредък” 

- Подобряване на бизнес климата, повишаване на инвестиционната атрактивност и 

стимулиране на предприемачеството: Независимо от оправдателните причини 

„глобална криза” и „недостатъчно ресурси”, направеното и в това направление е далеч 

под потенциалните възможности. Преките чуждестранни инвестиции (187 млн. лв. за 

2009 г.) са със символичен дял (0,5%) в общите за страната. Областната икономика 

остава слабо конкурентна. Идеята за създаване на Високотехнологичен парк – 

Шумен10 е оставена без развитие и заместена с реализиращ се проект за индустриален 

парк. Желаните публично-частни партньорства са на фаза „проучване”. Значителният 

                                                
10 Заложена в РПРСИРП 
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брой проекти11 в технологична модернизация и покриване на стандарти в големи, 

средни и малки предприятия, в общия случай не е свързан с прилагане на високи 

технологии. По инициатива на Областния управител са проведени редица срещи с 

бизнес и академични общности с маркетингова цел12, но конкретни резултати все още 

не могат да се отчетат. Диагноза - „незадоволителен напредък” 

- Съвременен и конкурентноспособен агробизнес: Вероятно в подкрепа на този 

приоритет са извършени желани действия, но наличната информация не регистрира 

нито един публичен проект. Причината е в твърде общата и неадресирана 

формулировка на мерките13. Обективните резултати също нямат индикации за 

положително развитие14. Диагноза - „незадоволителен напредък” 

- Развитие на човешките ресурси: Мерките по отношение на образованието и 

културата са фокусирани върху материалната база. Почти всички общини (без 

Хитрино) имат реализирани проекти по ОПРР. Без покритие в ОСР остава проблема 

за несъответствието м/у продукта на образователната система и пазара на труда. 

Независимо от това, общините са реализирали проекти или са участвали в 

централизирани програми за преквалификация. Другите два аспекта, застъпени в този 

приоритет, са здравеопазване и социални услуги. Освен наскоро приетата областна 

стратегия за социални услуги, тук са отчетени и много общински проекти с този 

предмет. Направеното е осезателно, но недостатъчно за постигане на по-високо 

качествено ниво в плановия период. Необходими са допълнителни 

подкрепящи/ускоряващи действия/мерки. Диагноза: - „ограничен напредък”. 

Обобщената оценка/диагноза за напредъка в постигане на Стратегическа цел 1 е 

„незадоволителен напредък”, независимо от наличието и на по-висока оценка по един от 

съставните приоритети. Аргументът е, че основата на целта (иновации/високи технологии, 

повишаваща се заетост и намаляваща безработица и бедност) е все още без движение в 

желаната посока. Относителният количествен „успех” по БВП губи значението си, защото 

се създава в неконкурентна трудово-пазарна среда с преобладаващо търговско обслужване 

и конвенционални производства. Освен това, в ОСР е заложена целта „БВП на жител да 

                                                
11 По ОПКБИ – 31 проекта на обща стойност 25,5 млн. лв. 
12 САЩ, Турция, Германия (инвестиции във ВЕИ), Българска търговско-промишлена палата,  
13 Подкрепа на традиционните и разкриване на нови земеделски производства; Европейски критерии в 
контрола, управлението и търговията на земеделски продукти; Подобряване на вертикалната интеграция с 
хранително-вкусовата промишленост; 
14 Намаляващ дял на обработваемите площи и трайните насаждения, намаляващи приходи от продажби в 
сектора, липса на значителни нови преработвателни мощности 



Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Шумен 

Национален център за териториално развитие ЕАД 

16 

достигне средните за страната стойности”. Дори в периода на икономически подем (до 

2008), темповете в областта са били изоставащи спрямо националните и тези в СИРП. 

БВП/човек 2005 - 2008

0

2000

4000

6000

8000

България 5529 7379

СИ район 4815 6338

Област Шумен 3881 4618

1 2

 
 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ИНФРАСТРУКТУРНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО 

- Пътна, енергийна и съобщителна инфраструктура: Транспортната инфраструктура 

(общински пътища и улични мрежи) е с незначителни инвестиции в доизграждане и 

модернизация. Реализирани са няколко проекта по ОПРР и скромните общински 

инвестиционни програми с по няколко километра годишно. Общото качествено 

състояние не е подобрено. По модернизация на енергийната инфраструктура не са 

засечени публични проекти, но анализите на състоянието й не будят тревога. 

Въвеждането на ВЕИ е с демонстриран инвестиционен интерес (Нови пазар и 

Смядово). Същото се отнася и за развитието на ИКТ15. Независимо от скромните 

резултати, темата е неизменно сред общинските приоритети, което гарантира 

необратимо движение към постигане на целта. Диагноза: - „ограничен напредък”. 

- Водоснабдителни и канализационни системи: Всички съставни общини се вписват в 

критерия16 „над 30% от н.м. са без изградена канализация”. Дори на фона на 

огромната потребност (над 500 млн. лв.), направеното е осезателно. Релизирани са 

инвестиции за около 24 млн. лв., подготвени са инвестиционни проекти за други 270 

млн. лв. Ясно е, че този приоритет ще отчете пълно изпълнение през следващия 

планов период, но подобно на предходния, той не е застрашен от изпадане „извън 

фокуса на внимание”. Диагноза: - „ограничен напредък”. 
                                                
15 Проект за оптично окабеляване на населените места в Община Шумен 
16 От „Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа за периода 2010 – 2013”, 
МРРБ, 2009 г. 
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Обобщената оценка/диагноза за напредъка в постигане на Стратегическа цел 2 – 

„инфраструктура”, е „ограничен напредък”. Предвид огромната разлика между разкрити 

потребности и разполагаеми/прогнозируеми ресурси, следва да се промени стратегията в 

преследването на тази цел. Вместо директно „атакуване”, предполагащо сегашното 

системно заявяване в проекти с мотив „искам, защото нямам”, да се прилага селективен 

интегриран подход с мотив „искам, защото с това ще постигна много други ефекти”. 

Всъщност това е опростено представяне на философията в бъдещите интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ – В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО 

- Опазване на околната среда: С изключение на управлението на отпадъците и 

предпазване от рискове (укрепване на срутище и речни корита), по този приоритет не 

са регистрирани други проекти/дейности (по екологичен мониторинг, информираност, 

биоразнообразие). Предвид необходимостта от ясна адресираност към съответната 

оперативна програма (ОПОС17), този приоритет следва да се изведе към предходната 

цел, където се третира другия основен компонент на екологичната инфраструктура – 

ВиК. Значителният напредък в управлението на отпадъците дава основание за 

диагноза: - „ограничен напредък”.  

- Биологично земеделие и ефективно горско стопанство: По необясними причини, този 

потенциал на областта остава неподкрепен в общинските планове за развитие. При 

актуализацията на ОСР той следва да се ревизира. Диагноза – „„незадоволителен 

напредък”(по-точно – „без никакъв напредък”) 

- Развитие на жизнеспособен туризъм: Реализацията е далеч по-скромна от 

намеренията. До сега е осигурен достъп до резерват „Патлейна” и е започнало 

възстановяването на Шуменската крепост. В подкрепа, Областният управител е 

обявил сектора за приоритет и по негова инициатива е направена важна 

организационна стъпка – създаден е консултативен съвет по туризъм. Ред за внасяне и 

оценка чакат и няколко мащабни проекта – апликации за валоризиране на 

туристическия потенциал на областта. За съжаление, обективните резултати от 

дейността бележат спад18. Диагноза – „незадоволителен напредък”. 

                                                
17 ПО1. Питейни и отпадни води, ПО2. Отпадъци, ПО3. Биологично разнообразие, ПО5. Техническа помощ 
18 От 62 хил. нощувки през 2005, до само 41 хил. – през 2008 г. 
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Логичната обобщена оценка и по тази Стратегическа цел 3 е „незадоволителен напредък”. 

Освен изведените по-горе препоръки за ревизиране на съставните приоритети и мерки, 

има основания за промяна и на формулировката на самата цел. Посочените недостатъци 

следва да се визират при актуализацията на ОСР. Освен това, би било уместно към 

стратегическата цел за устойчиво развитие на областта да се интегрират глобалните цели 

по околна среда и съответните индикатори: 

1. Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени 
обекти);  
2. Съотношение между горски, земеделски и урбанизирани територии;  
3. Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението;  
4. Разходи за ДМА с екологично предназначение;  
5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението;  
6. Дял от територията с висок риск от ерозия; 
7. Степен на постигане на националните цели за използване на ВЕИ и енергийна ефективност 

Обща препоръка е извеждането на специфичните цели и мерки/проекти с пряк и косвен 

принос към постигане на тази цел. В сегашния си вид тя изглежда „неприземена”, 

осигурена с достатъчно идеи, но не и с достатъчно реализуеми мерки/проекти. 

Накрая, агрегираната оценка за степента на постигане на пакета от стратегически цели на 

ОСР е „незадоволителен напредък”. Аргументацията на тази слаба оценка се корени в 

непроменената позиция на областта по основни показатели, независимо от движението й в 

паралел с останалите. Тезата се подкрепя от скорошните анализи по повод МО на НСРР: 

По заетост, БВП/човек и доходи, областта е под средните стойности на СИРП, а по 

безработица – над тях (Виж долните 4 графики): 
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При тестване по показателите за определяне на райони за целенасочена подкрепа през 

2005 г., съставните общини на областта бяха дефинирани като „изостанали селски и 

планински” (без община Шумен, която не влизаше в категоризацията). Четири години по-

късно, резултатите по променена методика са: 

І категория - Каспичан – по 8 показателя; 
ІІ категория - Венец, Хитрино, Н. Козлево – по 7 показателя; 
ІІІ категория - Върбица, Каолиново, Н.пазар, В. Преслав, Смядово – по 6 показателя; 
VІ категория – Шумен – по 3 показателя; 
Показатели за категоризация: 
1: Нетни приходи от продажби/жител - под 70% от средната стойност за страната (БГ – 19,84 хил.лв.) 
2: Средната работна заплата - по-ниска от средната за страната (БГ – 4459 лв.) 
3: Равнище на безработица над 105% от средната стойност за страната (БГ - 10,73; 9,12; 6,91; 8,92) 
4: Коефициент на възрастова зависимост над 120% от средната стойност за страната; 
5. Гъстота на населението под 70 ч./км2 
6: Над 30% от н.м. нямат асфалтиран път помежду си или с общинския център 
7: Над 30% от н.м. са без изградена канализационна мрежа; 
8: Над 30% от н.м. ползват питейна вода с отклонение от стандарта или с режим във водоснабдяването 
 

2.3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси  

Отсъствието на индикативни разчети за ресурсите, необходими за изпълнение на ОСР, не 

позволява директна оценка на ефективността.  

Отчетеното в предходните раздели изпълнение към 2010 г. на база „осигурено 

финансиране” (а не „разплатени средства”) показва, че по източник „оперативни 

програми” са 70% от инвестициите (Виж долната таблица). Това съотношение доказва 

тезата, че развитието на областта е тясно зависимо от отворените схеми по оперативните 

програми и спечелените проекти. Този факт е предпоставка за разминаване на 

планираните спрямо реализираните намеси както във времето, така и в пространството. На 

тази база може да се постави оценка за ниска ефективност на вложените средства. Очаква 
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се необходимата радикална промяна в планирането да се наложи през следващия 

програмен период19. Що се отнася до баланса на финансовите източници, присъствието на 

привлечени средства по линия на ПЧП е само пожелание за ОСР и ОПР на съставните 

общини. Констатираният дисбаланс в планираните източници е повод да се предложи за 

проучване и реалистично включване в разчетите при актуализацията на ОСР. 

Стратегическата важност на ПЧП (не само като планиран финансов източник) налага 

включването на допълнителни оперативни мерки за създаването и развитието им в 

оставащия планов период до 2013 г.  

ОБЛ ШУМЕН ОПРР ОПОС ОПКБИ ОПАК ПРСР ДРУГИ* 
Хил. лв. 41711 25017 25496 1757 3551 41451 
Дял 30% 18% 18% 1% 3% 30% 
* -  ФАР, ПУДООС, СИФ, САПАРД, държавен бюджет, общински бюджет/кредит 

 

По отношение на постигнат ефект от използваните ресурси, относително най-голям е 

той по Цел 2 – ТИ, независимо от огромната разлика между разкрити потребности и 

реализация. 

Друга важна констатация, кореняща се в съдържанието на стратегическия пакет на ОСР е 

факта, че само 64% от регистрираните инвестиции са адресирани към стратегията. 

Останалите 36% (над 50 млн. лв.) са инвестирани по направленията „градско обновяване” 

на ОПРР, „обновяване на селищната среда” на ПРСР, ОПАК и ОПТП, които не 

кореспондират с ОСР. Този структурен дефект на ОСР допълнително понижава 

ефективността от изпълнението й. 

ОСР ШУМЕН хил.лв. дял 
Ц1. ИКОНОМИКА 51268 58% 
П1. БЕЗРАБОТИЦА 1037 1% 
П2. БИЗНЕС/ИНВЕСТ. 26427 30% 
П3. АГРОБИЗНЕС 0 0% 
П4. ЧОВЕШКИ Р-СИ 23804 27% 
Ц2. ИНФРАСТРУКТ. 33071 37% 
П5. ПЪТИЩА 9252 10% 
П6. ВиК 23819 27% 
Ц3. М.РЕСУРСИ 4050 5% 
П7. ОКОЛНА СРЕДА 3237 4% 
П8. БИОЗЕМЕДЕЛИЕ 0 0% 
П9. ТУРИЗЪМ 813 1% 
АДРЕСИРАНИ ПО ОСР 88389 100% 
НЕАДРЕСИРАНИ  50595  

 

                                                
19 Чрез прилагането на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 
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Оценка за ефикасността е трудно да се направи на този етап, заради силното 

преобладаване на потенциалите пред реализацията. Данните за досегашното изпълнение 

очертават тенденция на концентрация на ресурсите за изпълнение на мерки и дейности по 

Приоритети 4 (човешки ресурси) и 6 (ВиК). Именно в тях може да се очаква постигане на 

висока ефикасност. 

3. Оценка на стратегията на ОСР 

В този раздел е ревизирана и оценена съгласуваността и релевантността на ОСР. Отправна 

база е актуалния контекст – промени в тенденциите и потребностите на развитието, както 

и в политиката/целите на регионалното развитие. 

Една от целите и критерий за ефективна регионална политика е намаляването на 

междурегионалните и междуобластните различия. Обработените статистически масиви в 

доклада за МО на НСРР сочат обратна тенденция – общо задълбочаване на тези различия. 

Изключение в СИР е само заетостта. Гр. Шумен изпълнява добре ролята си на „двигател”. 

За да изпълни и ролята си на балансьор в областното и регионалното пространство, 

областният център следва да се ангажира и с изнасяне на функции за укрепване на 

периферните си райони, за задържане на изходящата миграция чрез създаване на 

конкурентна среда и условия за живот в тях. 

 

Източник: МО на НСРР, 2010 г. 
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3.1. Оценка на промените в социално-икономическите тенденции 

Изходните (2005) и крайните (2007/2008) стойности по основни макроикономически 

показатели очертават паралелни положителни тенденции на промяна: 

  2005 2008 ПРОМЯНА 
България 

БВП - млн. лв. 42797 56520 32,1% 
БВП/човек - лв. 5529 7379 33,5% 
Приходи от продажби - млн. лв. 123110 209257 70,0% 
ДМА - млн. лв. 49552 97287 96,3% 
Предприятия - бр. 252519 307831 21,9% 
Заети лица - бр. 1945492 2266485 16,5% 

СИ район 
БВП - млн. лв. 4800 6292 31,1% 
БВП/човек - лв. 4815 6338 31,6% 
Приходи от продажби - млн. лв. 14911 22420 50,4% 
ДМА - млн. лв. 6741 11444 69,8% 
Предприятия - бр. 43266 42027 -2,9% 
Заети лица - бр. 275117 275836 0,3% 

Област Шумен 
БВП - млн. лв. 772 910 17,9% 
БВП/човек - лв. 3881 4618 19,0% 
Приходи от продажби - млн. лв. 1517 2529 66,7% 
ДМА - млн. лв. 645 1148 77,9% 
Предприятия - бр. 5497 6185 12,5% 
Заети лица - бр. 38271 41971 9,7% 
Източник: НСИ - текуща статистика   
Забележка: Последната налична информация за БВП е от 2007 г. 

 

Съпоставянето между увеличенията в „приходи от продажби” и „ДМА” с тези в „БВП” и 

„БВП/човек” доказва екстензивно развитие на областната икономика. Голям обем 

инвестиции (предимно в търговско-логистични структури, офиси и жилища) и продажби 

(предимно търговия), но с ниска добавена стойност: 
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Промяна по избрани показатели 2005-2008
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Отсъствието на статистически данни от годините на криза (2009 - 2010) позволява 

формулирането само на хипотеза, че Шумен има спад в икономиката си, по-голям от 

средния за страната (5%) . Отчитайки слабите си позиции в предпоставките за растеж, 

може да се прогнозира и по-бавно възстановяване.  

Човешкият ресурс и по-точно неговото „изтичане”, се очертава като основен проблем на 

областта. От друга страна, наличието на висока безработица (особено в малките общини) е 

блокиращ фактор на развитие. 

На този фон е необходима разнопосочна и балансирана стратегия. Стратегия, подкрепяща 

секторите на конвенционална заетост, но и тези на висока принадена стойност и растеж 

(иновации, високи технологии, НИРД). Макар и с необходимост от преформулиране и 

надграждане, целите на сегашната ОСР продължават да съответстват на нуждите и 

проблемите на областта. Основните тенденции в социално-икономическото развитие на 

областта са се запазили, с лека тенденция на влошаване. Затова не е нужно радикално 

преориентиране на стратегията. Изведените до тук предложения са по-скоро за нейното 

надграждане и подобряване на координацията по реализацията й. 
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3.2. Оценка на вътрешната и външна съгласуваност на ОСР 

Оценката на вътрешната съгласуваност на ОСР е сравнително добра. Обстоен и богато 

илюстриран анализ синтезира проблемите и възможностите, но предложеният пакет от 

цели, приоритети и мерки е „сервиран” без обосновки и логически връзки. Освен това, 

ОСР няма формулирана Главна стратегическа цел и специфични цели. Отсъствието на 

тези структурни елементи е недостатък на плановия документ и пречка за съпоставимост с 

аналозите от по-ниските и по-високите нива: 

  ПРСИРП ОПР ОСР 
I СТР. ЦЕЛ ПРИОР/ЦЕЛ СТР. ЦЕЛ 
II ПРИОРИТЕТ СПЕЦ. ЦЕЛ МЕРКИ 
III СПЕЦ. ЦЕЛ МЕРКИ ДЕЙНОСТИ 
IV МЕРКИ ДЕЙНОСТИ   

 

Съответствието с по-високите нива (NUTS 2 и национално) е изследвано в долната 

сравнителна таблица: 

НСРР ОСР РПРСИРП 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

1: Прелом в развитието -доближаване до равнищата на ЕС - 27   Ц1 
2: Намаляване на междурегионалните и вътрешнорег. различия  Ц1 Ц2 
3: Териториалното сътрудничество - кохезия и партньорство с ЕС    Ц3 

ПРИОРИТЕТИ 
1: КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ИКОНОМИКА НА 
ЗНАНИЕТО П1.2 Ц1, П2 

2: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА  Ц2 Ц2 
3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ  Ц3, П1.4, П3.3 Ц2 
4: ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ    П5 
5: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТ. СБЛИЖАВАНЕ   П7 
6: ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ   П6 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 
1.1: Изследователска дейност, технологично развитие и иновации  М1.2.1 
1.2: Изграждане на бизнес мрежи и клъстери   
1.3: Достъпа и развитието на ИКТ в публичните услуги и тези за МСП М1.2.4, М1.2.3 
2.1: Транспортна инфраструктура - ЕТК, национална, общинска П2.1. 
2.2: Екологичната инфраструктура - ВиК, отпадъци, ВЕИ, рекулт., 
рискове П2.2, М2.1.3, П3.1 
2.3: Достъп и изграждане на бизнес инфраструктура   
3.1: Повишаване на атрактивността чрез инвестиции в образованието М1.1.1, М1.4.1 
3.2: Интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда М1.1.2 
3.3: Подобряване на здравните услуги М1.4.2 
3.4: Опазване и валоризиране на природното и културното наследство П3.3 
4.1: Стратегии за интегрирано градско развитие    
4.2: Възстановяване и обновяване на градски райони    
4.3: Град-регион - подобряване на социално-икономическата интеграция   
4.4: Насърчаване на екологично чист градски обществен транспорт   
5.1: Развитие на трансгранично сътрудничество   
5.2: Развитие на транснационалното сътрудничество   
5.3: Работа в мрежа и обмен на опит с европейските региони   
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6.1: Капацитет и координация за управление на средствата от ЕС 
фондове   
6.2: Регионални и местни партньорства за развитие   
6.3: Подобряване на услугите от областна и общинските администрации   
6.4: Нови подходи за насърчаване/насочване на рег. и местното развитие   

На ниво „стратегически цели”, ОСР има само едно „попадение”. Целите за териториално 

сътрудничество и доближаване до нивото на аналогични административно-териториални 

единици на ЕС-27, остават непокрити. На ниво „приоритети”, ОСР няма кореспонденция 

към три важни сектора на НСРР – интегрирано градско развитие, териториално 

сближаване и институционален капацитет. Условно приравнявайки специфичните цели на 

НСРР към мерките на ОСР20, откриваме още повече „бели полета”.  

Кореспонденцията на ОСР с оперативните програми е основен фактор за реализацията й. 

Долната таблица илюстрира пълно покритие на приоритетните оси по ОПРР, ОПОС и 

частично – по ОПКБИ и ПРСР. Няма кореспонденция с ОПАК. 

ОСР ШУМЕН ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

ОПРР 
ПО1. Устойчиво и интегрирано градско развитие                   
ПО2. Регионална и местна достъпност                   
ПО3. Устойчиво развитие на туризма                   
ПО4. Местно развитие и сътрудничество                   
ПО5. Техническа помощ                   
ОПОС 
ПО1. Питейни и отпадни води                   
ПО2. Отпадъци                   
ПО3. Биологично разнообразие                   
ПО5. Техническа помощ                   
ОПКБИ 
ПО1. Икономика на знанието и иновациите                   
ПО2. Ефективност на предприятията, бизнес среда                   
ПО3. Финансови ресурси за  предприятията                   
ПО4. Международни пазарни позиции на бълг. иконом.                   
ПО5. Техническа помощ                   
ОПРЧР 
ПО1. Икономич. активност, пазар на труда, включване                   
ПО2. Производителност и адаптивност на заетите                   
ПО3. Образование/обучение - съотв. с пазара на труда                   
ПО4. Достъп до образование/обучение                   
ПО5. Социално включване, социална икономика                   
ПО6. Ефективност институции - труд, соц. и здр. услуги                   
ПО7. Транснац. и междурег. сътрудничество                   
ПО8. Техническа помощ                   
ОПАК 
ПО1. Добро управление                   
ПО2. Управление на човешките ресурси                   
ПО3. Административно обсл., електронно управление                   

                                                
20 Поради липса на специфични цели в ОСР 
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ПО4. Техническа помощ                   
ПРСР 
ПО1. Конкурентноспособност - земед. и горски с-р                   
ПО2. Околна среда и природа                   
ПО3.Селски райони - к-во на живот и селска икономика                   
ПО4. Лидер                   

Ако съпоставката се направи на ниво „мерки/действия”, се разкрива още по-голямо 

несъответствие.  

В посока „надолу”, е изследвано и съответствието на десетте общински плана за 

развитие с ОСР. Тази проверка установява почти пълно и равномерно покритие, с 

изключение на Приоритет 3.2 (7) – биоземеделие и горско стопанство. 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Ц1. БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА Ц2. 
ИНФРАСТРУКТУРИ Ц3. МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ 

ОБЩИНСКИ 
ПЛАНОВЕ 

ЗА 
РАЗВИТИЕ 

П1.Безраб./бедност 

П2. 
Бизнес/ 
инвест. 
атракт. 

П3. 
Агробизнес 

П4. 
Човешки 
ресурси 

П1. 
Пътна, 
енерг., 

съобщит. 

П2. ВиК 
П1. 

Околна 
среда 

П2. 
Биоземед., 

горско 
стоп.  

П3. 
Туризъм 

Велики 
Преслав П2/Ц1 П1 П5 П2 П3/Ц2 П3 П3/Ц3  - П4 

Венец П1/Ц1 П1/Ц1  -  П2 П1/Ц2 П1/Ц2  -   -   -  

Върбица СЦ1.3 СЦ3.3,4,6 СЦ3.1,2 СЦ1 СЦ2 СЦ2 СЦ4 СЦ3.1 СЦ3.5 

Каолиново  -  П2/Ц2, 
П3/Ц4 П2/Ц1 П4, 

П3/Ц5  П2/Ц1, 3,  П2/Ц2 П3/Ц2  -   -  

Каспичан П1/Ц4 П3/Ц9, 
12, 13 П3/Ц11 П1 П2/Ц7 П2/Ц7 П2/Ц8 П3/Ц11 П3/Ц9 

Никола 
Козлево П4/Ц3 П2/Ц1-3, 

П3/Ц1 П1 П4 П3/Ц3 П3/Ц3 П3/Ц5   П2/Ц4 

Нови Пазар  - П1 П1/Ц2 П3 П2/Ц1 П2/Ц1 П2/Ц3  - П1/Ц3 
Смядово П4 П1/Ц3 П1/Ц1, 2 П4 П2/Ц2 П2/Ц1 П2/Ц3, 4  -  П4 
Хитрино П2/Ц2 П1/Ц1 П1/Ц1 П2/Ц1,3 П1/Ц2 П1/Ц2  -   -   -  
Шумен П5 П2 П3 П5 П1 П1 П1/Ц3  - П4 

Непокрити от ОСР приоритети на общински планове:      
Административен и проектен капацитет, партньорство м/у общини - Велики Преслав (П6), Венец (П3),  
Върбица (СЦ 1.6), Каолиново (П1), Нови Пазар (П4), Н.Козлево (П5)Шумен (П6), Хитрино (П3) 
П2/Ц3 Намаляване на териториалните и социални дисбаланси - Велики Преслав  

 

В заключение, ОСР съдържа адекватни на актуалния социално-икономически контекст 

цели и приоритети с относително добра вътрешна съгласуваност, но със структурни липси 

и един неподкрепен приоритет (биоземеделието). Външната й съгласуваност е непълна. 

Освен Главна стратегическа цел и специфични цели, актуализацията на ОСР следва да 

добави цели по „административен капацитет” и „териториално сътрудничество”. 

Кореспонденцията с оперативните програми е незадоволителна. Покритието на ОСР от 

ОПР е сравнително добро и равномерно (изключение отново е приоритета за 

биоземеделие).  
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3.3. Оценка на промените в политиките за развитие на национално, регионално и 

местно ниво 

Основната промяна в политическата рамка на регионалното развитие е внесена от 

приетата през лятото на 2010 г. стратегия „Европа 2020”. Тя включва три взаимно 

подкрепящи се приоритета: 

 Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации; 

 Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 

 Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване. 

За първи път стратегическите цели на глобален планов документ са ясно, еднозначно, 

времево и стойностно дефинирани: 

1. Увеличаване на заетостта на населението на възраст 20-64 години на поне 75%; 

2. Постигане на дял от 3% в БВП на инвестициите в научно-изследователска и развойна 

дейност (НИРД); 

3. Постигане на т.нар. цели „20/20/20“ по отношение на климата/енергията:  

- съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г., 

или при наличие на подходящи условия, с 30%;  

- увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в крайното енергийно 

потребление до 20%;  

- постигане на увеличение с 20% на енергийната ефективност; 

4. Намаляване дела на преждевременно напусналите училище на 10%; нарастване дела на 

населението на възраст 30-34 г. със завършено висше образование на поне 40%; 

5. Намаляване на броя на европейските граждани, които живеят под националните прагове 

на бедността с 25%, с което над 20 млн. души ще бъдат извадени от ситуацията на 

бедност. 

Стратегия „Европа 2020” включва 7 инициативи за реализация на приоритетите. 
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По приоритет “Интелигентен растеж”: 

 „Съюз за иновации” - фокусиране върху научноизследователската дейност и 

иновациите за подобряване взаимодействието между науката и бизнеса; 

 „Младеж в движение“ - цели подобряване постиженията на образователните 

системи и улесняване навлизането на млади хора на пазара на труда; 

 „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ - цели ускоряване 

развитието на високоскоростен достъп до интернет; 

По приоритет “Устойчив растеж”: 

 „Европа за ефективно използване на ресурсите“ – има за цел да подкрепи 

преминаването към нисковъглеродна икономика, да увеличи приложението на 

ВЕИ, да стимулира енергийната ефективност; 

 „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ – насочена е към 

подобряване на бизнес средата (особено за МСП) и към насърчаване на 

предприемачеството; 

По приоритет “Приобщаващ растеж”: 

 „Програма за нови умения и работни места“ – има за цел да модернизира 

пазарите на труда и да повиши участието на гражданите в трудовия живот; 

 „Европейска платформа срещу бедността“ – насочена е към икономическо, 

социално и териториално сближаване, с цел бедните и социално изолираните хора 

да получат активна роля в обществото. 

България вече пое ангажимента си по изпълнение на стратегията. Осъзнавайки ниското си 

изходно ниво в подкрепата на научноизследователската и развойна дейност, националният 

ни ангажимент е да постигнем 50% от целевото ниво на инвестиции в ЕС-27. България 

изпитва затруднение и по съкращаване на емисиите на СО2 (не се ангажира с конкретни 

проценти), като в замяна, предлага да намали енергопотреблението си на единица БВП с 

50%. Бедността е също голямо предизвикателство за нас и целевото редуциране е с по-

скромен дял. В сравнителен план, целите на „Европа 2020” и съответните национални 

ангажименти са представени в следната таблица: 
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N ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” ЕС БЪЛГАРИЯ 
1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. Мин. 75% Мин. 76% 
2 Инвестиции в научно-изслед. и развойна д-ст (НИРД) - % от БВП 3% 1,5% 
3 Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 

- съкращаване на емисиите на СО2 
- дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 
- повишаване на енергийната ефективност 
- намаляване на енергийната интензивност на БВП 

 
20%/30% 

20% 
20% 

- 

 
- 

16% 
25% 
50% 

4 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 
Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. 

10% 
40% 

11% 
36% 

5 Намаляване на хората под националните прагове на бедност с 25% - 20 
млн. 

с 16% - 260 
хил. 

 

Съпоставяйки приоритетите на ОСР с тези на „Европа 2020”, се разкрива необходимост от 

формулиране на количествено измерими цели и приоритета „приобщаващ растеж”. Наред 

с икономика на иновации и високи технологии, следва да се подкрепя и конвенционалната 

сфера, осигуряваща високи нива на заетост. Това е основното средство за борба с 

бедността (петата цел на „Европа 2020”). 

 

4. Оценка на координацията на ОСР 

Оценката на изпълнението на ОСР е естествено свързана с процеса на координация на 

областно ниво. В този раздел се оценяват: 

 Процесът на планиране и на изпълнение: Представеният в текста на ОСР процес 

по изработването включва широка професионална и институционална база21. 

Активността на партньорите, въвлечени в процеса на планиране, не е 

илюстрирана с очакваните мотивирани предложения, което буди съмнения за 

формалност; 

 Съответствие на ОСР с аналозите от по-горни нива22: В анализа от предишния 

раздел е разкрито непълно съответствие, налагащо структурно допълване при 

актуализацията на ОСР; 

 Координираност на секторните политики на територията на областта: В 

планирането се наблюдава добра координираност на секторните политики 

„социални услуги” и „екология”. Същото не може да се каже по отношение на 

секторите „техническа инфраструктура”, „градско развитие” и „енергийна 

ефективност”. Проблем в прилагането е очертаващото се изоставане на 

                                                
21 Обсъждания в областна администрация и областния съвет за развитие, съгласуване с ведомства, 
организации на бизнеса и НПО 
22 Регионален план за развитие на СИ район за планиране и Национална стратегия за регионално развитие 
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техническата инфраструктура (пътни, улични и ВиК мрежи). Тревога буди 

почти пълното отсъствие на иновативни предприятия, продукти и услуги; 

 Партньорството между областта, общините и другите 

заинтересовани/ангажирани страни (вкл. ведомства): Наскоро са изпълнени 

три проекта по ОПАК: „За прозрачни и открити областни и общински 

администрации”, “Гражданите и общината – партньори за прозрачна и 

ефективна местна администрация” (съвместно с НСОРБ), „Община Шумен - 

модерна администрация с мисъл за хората”. Тези проекти увеличават 

предпоставките за информираност, активен диалог, партниране и координация в 

изпълнението на ОСР. Първичната информация, набрана от консултанта, сочи, 

че отношенията на областта с общините са градивни и от взаимна полза; 

 Информация, индикатори, мониторинг: В резултат на косвеното, а не пряко 

изпълнение на ОСР, тези три аспекта са останали неразвити и затова получават 

най-слаба оценка по този раздел. 

 Публично – частни партньорства: С изключение на мащабното ПЧП 

„Индустриален Парк Шумен” АД и един скромен проект23, тази сфера не отчита 

други активни действия. Тепърва е необходима подготовка на местните 

администрации за идентифициране и реализиране на ПЧП. Макар и с 

изоставане, вече има реални възможности за скорошно създаване на още ПЧП в 

гр. Шумен24. 

В заключение, оценката на координацията на ОСР е незадоволителна. Процесът на 

планиране е с индикации за формалност. Йерархичната съподчиненост и съответствието 

със сродните стратегически документи са непълни. Координацията със секторни политики 

и програми е частична. В ОСР липсват направления „териториално сътрудничество” и 

„административен капацитет”. На този фон се добавя отсъствието на мониторинг и 

измерими индикатори. 

 

 

 

 
                                                
23 Ефективно ПЧП при управление на отпадъците, община Велики Преслав, ФАР 
24 В процеса на изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие по настояща отворена 
схема на ОПРР 
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5. Основни изводи  

 Отчитайки слабите позиции на областта в предпоставките за растеж, може да се 

прогнозира по-тежко повлияване от кризата и по-бавно възстановяване, в сравнение 

със страната; 

 Основните тенденции в социално-икономическото развитие на областта са се 

запазили, с лека тенденция на влошаване; 

 Човешкият ресурс и по-точно неговото „изтичане”, се очертава като основен проблем 

на областта. От друга страна, наличието на висока безработица (особено в малките 

общини) е блокиращ фактор на развитие; 

 Област Шумен се нуждае от стратегия, подкрепяща секторите на конвенционална 

заетост, но и тези на висока добавена стойност и растеж (иновации, високи 

технологии, НИРД); 

 Макар и с необходимост от преформулиране и надграждане, целите на сегашната ОСР 

продължават да съответстват на нуждите и проблемите на областта. Затова не е нужно 

радикално преориентиране на стратегията; 

 Междурегионалните и междуобластните различия се задълбочават. Гр. Шумен 

изпълнява добре ролята си на „двигател” в областта. За да изпълни и ролята си на 

балансьор в областното пространство, той следва да се ангажира и с изнасяне на 

функции за укрепване периферните си райони чрез създаване на равностойна среда и 

условия за живот; 

 Оценката на изпълнението на целите е незадоволителна (не е възможно да бъде 

количествена поради отсъствието на индикатори с изходни и целеви стойности). 

Относително най-слабо е изпълнението по Цел 3 – „Местните ресурси в полза на 

обществото”, следвано от изпълнението по Цел 1 – „Социално балансирана 

икономика”. Независимо от по-високата степен на изпълнение по Цел 2 

„Инфраструктура”, заради голямата разлика между остойностени потребности и 

налични/прогнозируеми ресурси, реализацията й ще се пренесе в следващия планов 

период (2014 – 2020). Важна е констатацията, че е постигнато осезателно/необратимо 

движение към постигане на целите. 

 Оценката на вътрешната съгласуваност на ОСР е сравнително добра. Съответствието с 

по-високите нива (NUTS 2 и национално) е непълно/незадоволително. Съпоставена с 

новата стратегия „Европа 2020”, ОСР формално покрива приоритетите й, но в този си 
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вид не предполага измерими резултати. Конкретните цели на „Европа 2020” и поетите 

национални ангажименти по тях, следва да залегнат в актуализирания вариант на ОСР 

на област Шумен; 

 Оценката на координацията на ОСР е незадоволителна. Процесът на планиране е с 

индикации за формалност. Йерархичната съподчиненост и съответствието със 

сродните стратегически документи са непълни. Координацията със секторни политики 

и програми е частична. В ОСР липсват направления „териториално сътрудничество” и 

„административен капацитет”. На този фон се добавя отсъствието на мониторинг и 

измерими индикатори; 

 Административният капацитет на областната администрация е адекватен25. Съдейки от 

обема на спечелените проекти и изготвени апликации, същото се отнася за общинските 

администрации на Шумен и Велики Преслав. Останалите изпитват остър ресурсен 

дефицит (човешки и финансов). Така най-важната предпоставка за ефективна 

координация и изпълнение на ОСР е частично осигурена, независимо, че темата 

„административен капацитет” не е включена в ОСР. Значимостта на този аспект е 

мотив той да се вплете в актуализирания стратегически пакет на ОСР на област 

Шумен. 

 

6. Препоръки  

Своевременно да се направи актуализация на ОСР, в която да се отчетат следните 

мотивирани препоръки: 

1. Да се създаде нова структура на стратегически пакет, покриващ всички нива на 

РПРСИРП и НСРР – главна стратегическа цел, стратегически цели, приоритети, 

специфични цели, мерки; 

2. Да се отразят целите на стратегия „Европа 2020”; 

3. Да се включат нови приоритети „териториално сближаване” и „административен 

капацитет” (за засилване на координиращата роля на областната администрация в 

прилагането на ОПР и ведомствените политики/програми на територията на 

областта); 

                                                
25 Независимо от отсъствието на темата в ОСР, областната администрация оказва системна помощ на 
малките общини при изготвяне на апликации и управление на проекти 
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4. На ниво „приоритети” и „мерки” да се постигне пълно покритие с приоритетните 

оси и мерки по оперативните програми; 

5. Към Цел 1 да се включи реализуема специфична цел и мерки за създаване на ПЧП; 

6. Към Цел 1 да се добави мярка „технологична модернизация”; 

7. Приоритет 3.1 (7) „Опазване на околната среда” да се включи в една стратегическа 

цел с Приоритет 2.2.(6) „ВиК”; 

8. Да се ревизира и предложи нова система от индикатори, съдържащи изходни и 

целеви стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. Да се 

въведат седемте индикатора за наблюдение на глобалните цели по околна среда26. 

9. Да се задейства системата за мониторинг към ОСР 

Забележка: Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия доклад 

представляват експертното мнение на екипа от НЦТР ЕАД и не следва да се приемат 

като становище или официална позиция на Областна администрация на Област Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 1. Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени 
обекти)  
2. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии  
3. Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението  
4. Разходи за ДМА с екологично предназначение  
5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението  
6. Дял от територията с висок риск от ерозия 
7. Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от  2009 г нов - Степен на постигане на националните цели за 
използване на ВЕИ и енергийна ефективност 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Отчетени проекти и дейности по ОПР, адресирани към целите и 

приоритетите на ОСР Шумен – оценка на изпълнението по мерки, приоритети и 

цели на ОСР 

ЦЕЛ 1. СОЦИАЛНО БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА (МЕСТЕН ПОТЕНЦИАЛ) 2,38 
ПРИОРИТЕТ 1.1. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЕДНОСТТА 2,50 
равни възможности за образование и професионална квалификация; 2,00 
стимулиране на предприемачеството и заетостта; 3,00 
ПРИОРИТЕТ 1.2. БИЗНЕС-КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННА АТРАКТИВНОСТ  2,50 
нови технологии, конкурентноспособност; 2,00 
административен и мениджърски капацитет; 2,00 
МСП – стимулиране; 3,00 
банкови, финансови и административни услуги и ограничаване на бюрокрацията; 3,00 
ПРИОРИТЕТ 1.3. СЪВРЕМЕНЕН И КОНКУРЕТНОСПОСОБЕН АГРОБИЗНЕС  2,50 
Подкрепа на традиционните земеделски производства; 2,00 
Европейски критерии в контрола, управлението и търговията на земеделски продукти;  2,00 
Разкриване на нови земеделски производства; 3,00 
Подобряване на вертикалната интеграция с хранително-вкусовата промишленост; 3,00 
ПРИОРИТЕТ 1.4. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  2,00 
Модернизиране на материалната база на образованието и културата; 1,00 
Подобряване на достъпността и качеството на здравните услуги; 3,00 
Модернизация в социалното подпомагане; 2,00 
ЦЕЛ 2. ИНФРАСТРУКТУРНА БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО 2,13 
ПРИОРИТЕТ 2.1.(5) ПЪТНА, ЕНЕРГИЙНА И СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 2,25 
Доизграждане, модернизация и поддръжка на транспортната инфраструктура; 2,00 
Модернизация на съществуващата енергийна инфраструктура; 3,00 
Въвеждане на енергоефективни технологии и използване на ВЕИ; 2,00 
Развитие на съобщителната инфраструктура с постепенна цифровизация; 2,00 
ПРИОРИТЕТ 2.2.(6) ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ  2,00 
Реконструкция и обновление на В мрежи, нови водоизточници; 2,00 
Развитие на системите за отвеждане и пречистване на отпадни води; 2,00 
ЦЕЛ 3. МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ – В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО  2,40 
ПРИОРИТЕТ 3.1.(7) ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  2,20 
Сметосъбиране, съоръжения за преработка на отпадъци, нерегламентираните сметища; 1,00 
Повишаване на информираността на обществото по отношение на околната среда; 3,00 
Управление, мониторинг и контрол на дейностите по опазване на околната среда; 3,00 
Опазване на биоразнообразието- защитените територии и обекти, разширяване; 3,00 
Ограничаване на ерозията, укрепване на свлачища, почистване на речни корита; 1,00 
ПРИОРИТЕТ 3.2. (8) БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕФЕКТИВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 3,00 
Определяне на подходящи територии за биологично производство; 3,00 
Развитие на екологосъобразни земеделски производства; 3,00 
Разширяване и модернизиране на напоителните системи; 3,00 
Ефективно ползване и управление на горските ресурси; 3,00 
ПРИОРИТЕТ 3.3. (9) РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБЕН ТУРИЗЪМ  2,00 
Развитие на туризъм с използване на КИН и природните дадености на региона. 2,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Проекти по общини – финансирани/изпълнени, подадени/чакащи 
оценка, апликации и отхвърлени (на обща стойност 541034 хил. лв.) 
 

Наименование на проекта Програма 
(ОПРР/ФАР/ИСПА) Статус Стойност -

хил.лв. 
ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 39488 

„Реконструкция и енергоспестяващи 
мерки на Основно училище „Св.св.Кирил 
и Методий” - град Велики Преслав” 

ОПРР финансиран 
834 

„Енергоспестяващи мерки на СОУ 
„Черноризец Храбър” и Детски ясли в град 
Велики Преслав” 

ОПРР одобрен/нестартирал 
876 

Modern Infrastructure - Profitable Business ФАР финансиран 675 
Conosolidation and revitakization of Troishka 
River ФАР финансиран 

296 
Рехабилитация на път ІV – 40082 
Надарево – Кочово- Осмар-  Хан Крум ФАР финансиран 

1457 
Пътища за достъп до туристически 
обекти”,  Път І-7 до ІV-70041 Резерват 
Патлейна 

ФАР финансиран 
1054 

Ефективно ПЧП при управление на 
отпадъците ФАР финансиран 

58 
Основен ремонт и реконструкция на улица 
ОК 42-44-45, с.Имренчево САПАРД финансиран 

94 
Ремонт на общински път ІV-74002 
В.Преслав – Кочово, от км 0+000, до 
5+973.78” по програма  

САПАРД финансиран 
813 

„Укрепване на речното корито на р. 
Драгоевска, с. Драгоево, Община Велики 
Преслав” 

ОПРР чакащ оценка 
1042 

„Векът на цар Симеон Велики оживява” ОПРР апликация 6000 
„Грижа в семейна среда на територията на 
Община Велики Преслав” ОПРЧР финансиран 

104 
„Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за териториите на 
потенциални МИГ в селските райони” от 
ПРСР (2007-2013г.) 

ПРСР - 431-2 финансиран 

138 

Интегриран проект ... Спортна зала и 
общинска пътна мрежа ПРСР - 321 чакащ оценка 

5421 
„Рехабилитация, естетизиране и 
достъпност на селищната среда в община 
Велики Преслав” 

ПРСР-322 чакащ оценка 
1948 

Други инвестиционни проекти в 
инфраструктура и ремонти - 37 бр. 

ОБ, ПУДООС, 
Красива Б-я финансирани 

3573 
Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в гр. Велики Преслав 

ОПОС финансиран 

1104 
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Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в град Велики Преслав 

ОПОС апликация 
14000 

ОБЩИНА ВЕНЕЦ 987 
„Ремонт, внедряване мерки за енергийна 
ефективност в част от образователните 
институции в община Венец, в подкрепа 
на устойчивото местно развитие” 

ОПРР финансиран 

987 
ОБЩИНА ВЪРБИЦА 1815 

„Съдействие за развитието на Община 
Върбица чрез междурегионално 
сътрудничество” 

ОПРР финансиран 
169 

„Осигуряване на подходяща 
образователна инфраструктура чрез 
ремонт на ЦДГ „Славейче” и СОУ 
„Паисий Хилендарски” град Върбица” 

ОПРР финансиран 

969 
Подготовка на инвестиционен проект за 
изграждане на претоварна станция за 
неопасни отпадъци с инсталация за 
сепариране  

ОПОС финансиран 

355 
Интегриран  проект за решаване 
проблемите на водния цикъл на 
гр.Върбица 

ОПОС финансиран 
322 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 22923 
„Енергоефективна реконструкция на ОУ 
Хр. Смирненски” с. Пристое и ОУ „Г. Ст. 
Раковски” с. Климент” 

ОПРР финансиран 
971 

Изграждане на канализационна мрежа и 
МПСОВ и реконструкция на 
съществуваща водопреносна мрежа в с. 
Тодор Икономово 

ОПОС финансиран 

21953 
ОБЩИНА КАСПИЧАН 8741 

„Ремонт и реконструкция на културна 
инфраструктура в община Каспичан” ОПРР финансиран 

3383 
“Изграждане на модерна и рентабилна 
образователна инфраструктура на 
територията на община Каспичан” 

ОПРР финансиран 
3422 

„Рехабилитация на път IV-20058 
„Каспичан-Марково” и IV-20059 „Плиска-
Върбяне” 

ОПРР финансиран 
840 

Изработване на техническа документация 
за закриване и рекултивация на 
общинското депо за битови отпадъци 

ОПОС финансиран 
362 

Технически дейности за комплексно водно 
решение за реконструкция и изграждане 
на водопроводна и канализационна 
инфраструктура и ПСОВ гр. Каспичан 

ОПОС финансиран 

430 
Изработване на техническа документация 
за закриване и рекултивация на 
общинското депо за битови отпадъци 

ОПОС финансиран 
304 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 982 
„Рехабилитация и реконструкция за 
енергийна ефективност на ОУ „Христо 
Ботев” и ЦДГ „Ален Мак” с. Вълнари” 

ОПРР финансиран 
982 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 13310 
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Обновяване и реконструкция на част от 
образователната инфраструктура в 
Община Нови пазар и превръщането и в 
притегателен център за възпитание и 
обучение 

ОПРР финансиран 

5598 
“Рехабилитация и реконструкция на Път 
№ SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови 
Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / 
II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155 

ОПРР финансиран 

4994 
Подобряване на физическата и жизнена 
среда в община Нови пазар ОПРР финансиран 

2717 
ОБЩИНА СМЯДОВО 708 

Енергийна ефективност ОПРР финансиран 520 
Техническа помощ за подготовка на 
инвестиционен проект „Закриване, 
рекултивация и мониторинг на общинско 
депо за битови отпадъци – гр. Смядово” 

ОПОС финансиран 

188 
ОБЩИНА ХИТРИНО 424 

Support to business trough complex 
refurbishment ФАР финансиран 

256 
„Междурегионалното сътрудничеството, 
обмяната на опит, ноу-хау и добри 
практики за развитието на Община 
Хитрино” 

ОПРР финансиран 

169 
ОБЩИНА ШУМЕН 451654 

„Благоустрояване на централна алея в 
Парк „Кьошкьове” „Кр. Б-я” финансиран 200 

“Реконструкция  на улична мрежа” Шумен МРРБ финансиран 1629 
„Рехабилитация на улична мрежа и 
водопровод в населени места с компактно 
ромско население, Община Шумен” 

МРРБ финансиран 1356 

Програми и мерки за насърчаване на 
заетостта МТСП финансиран 306 

Програми и мерки за насърчаване на 
заетостта МТСП  финансиран 306 

„За прозрачни и открити областни и 
общински администрации” ОПАК финансиран 600 

“Гражданите и общината – партньори за 
прозрачна и ефективна местна 
администрация” – съвместно с НСОРБ 

ОПАК финансиран 380 

Община Шумен - Модерна администрация 
с мисъл за хората ОПАК финансиран 277 

„Подобряване на  градската среда в 
Шумен -рехабилитация на ул. Христо 
Ботев, централната пешеходна зона и 
градската градина” 

ОПРР финансиран 7993 

„Модернизация на общинската 
образователна инфраструктура на град 
Шумен” 

ОПРР финансиран 5289 

“Укрепване на срутище по панорамен път 
Шумен към туристически комплекс 
“Създатели на Българската държава от км 
0+060 до 0+430” 

ОПРР финансиран 998 

За по добро бъдеще на децата на Шумен ОПРЧР финансиран 290 
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“Социален асистент и домашен помощник 
в семейна среда” ОПРЧР финансиран 200 

“Социален асистент и домашен помощник 
в семейна среда” ОПРЧР финансиран 116 

„Обичам го това училище” ОПРЧР финансиран 49 
Водоснабдяване и канализация на 
населени места в Община Шумен 5 
проектни предложения 

ПУДООС финансиран 3180 

Водоснабдяване и канализация на 
населени места в Община Шумен ПУДООС финансиран 1570 

Разкриване на домашен социален 
патронаж за възрастни хора, нуждаещи се 
от помощ в села от Община Шумен 

СИФ финансиран 110 

Реинтеграция на възрастни хора от ДВУИ 
с . Лозево чрез предлагане на социална 
услуга „Дневен център” за рехабилитация 
и добиване на опит” 

СИФ финансиран 107 

Община Шумен в партньорство с Община 
Адапазаръ ФАР финансиран 340 

Община Шумен в партньорство с Община 
Адапазаръ Турция ФАР финансиран 340 

Възстановяване на Шуменска крепост - 
люлка на цивилизациите по българските 
земи 

ФМЕИП финансиран 813 

Общински социален комплекс за 
възрастни и хора с увреждания” „Кр. Б-я” финансиран с 

проблем 999 

Адаптиране на недовършена сграда на 
училище „Гео Милев” в Обединено 
Детско Заведение 

СИФ финансиран с 
проблем 482 

Изграждане на захранващ водопровод с 
дължина 1,2 км от съществуващ водоем до 
границата на индустриалната зона 

ФАР финансиран с 
проблем 1588 

Изграждане на канализация на селата 
Мараш и Салманово и ПСОВ ОПОС одобрен, 

нефинансиран 50485 

Ремонт, саниране и подмяна на дограма в 
10 общински училища ОПРР одобрен, 

нефинансиран 6000 

Интегрирано подобряване на общинската 
пътна мрежа за по-добра достъпност и 
мобилност на територията на община 
Шумен 

ОПРР одобрен, 
нефинансиран 4999 

Проект „Подобряване достъпа до 
културни услуги в периферна и 
мултиетническа градска среда. Ремонт и 
рехабилитация на НЧ „Стилиян 
Чилингиров” 

ОПРР одобрен, 
нефинансиран 384 

Проект „Да отгледаш таланта” ОПРЧР одобрен, 
нефинансиран 377 

Светлина и нов живот за деца настанени в 
ДДМУ „Калинка” с. В. Друмев ФМЕИП одобрен, 

нефинансиран 679 

Развитие на туристическите атракции и 
продукта „Оттука започва България” ОПРР отхвърлен 5679 

Ремонт, реконструкция и оборудване на 
Дом за стари хора с отделение за лежащо 
болни „Д-р Стефан Смядовски” - гр. 
Шумен 

ОПРР отхвърлен 5268 
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Проект „Доизграждане водоснабдяване с. 
Салманово от съществуващи шахтови 
кладенци” 

ФАР отхвърлен 811 

Проект „Ремонт VІ ОУ „Е. Марковски” ФАР отхвърлен 323 
„Интервенция върху критична 
инфраструктура на Община Шумен” ОПРР чакащ оценка 1023 

Проект за оптично укабеляване на 
населените места в Община Шумен ОПРР апликация 9560 

Изграждане на канализация и ПСОВ в с. 
Дибич ОПОС апликация 38000 

Изграждане на канализация и ПСОВ в с. 
Ивански ОПОС апликация 36550 

Изграждане на канализация и ПСОВ в с. 
Мадара ОПОС апликация 34500 

Изграждане на канализация и ПСОВ в с. 
Царев брод ОПОС апликация 42000 

Разширение на Депо за ТБО ОПОС апликация 33000 
ІІ етап на Водния цикъл на гр. Шумен ОПОС апликация 110000 
Съвместни проекти на Община Шумен и 
гр. Торне (Белгия)   апликация   

Видео наблюдение на гр. Шумен ОПРР апликация 13000 
Развитие на нови индустриални зони ОПРР апликация 16000 
Развитие на туристически атракции в 
Община Шумен ОПРР апликация 6000 

Модернизация на общинска 
инфраструктура в Здравеопазването ОПРР апликация 6000 

Интегриране планове за градско развитие 
в община Шумен ОПРР апликация 500 

„Европейски информационен център –  
Шумен” ОПРР апликация 400 

Разкриване на център в помощ на бизнеса 
в Индустриален парк Шумен 
(Бизнесинкубатори) 

ОПКБИ апликация 450 

„Бъдеще за всички” МТСП апликация 150 
 


