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Настоящият актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие 

(АДИОСР) на област Шумен е създаден в отговор на комплексните промени в контекста 

на регионалното планиране и развитие: 

- В правната рамка – нови регламенти в ЗРР и правилника за прилагането му1; 

- В политическата рамка – новата стратегия на ЕС – „Европа 2020”2 и поетите 

национални ангажименти по прилагането й; 

- В стратегическите планови документи от по-високите нива – РПРСИРП и НСРР; 

- В социално-икономическата среда – период на очаквана стабилизация и 

възстановяване след криза; 

Конкретните промени/допълнения в актуализацията са повлияни и от 

констатациите/препоръките на проведената МО на ОСР. В резултат на анализ и оценка на 

реализацията, съгласуваността и координацията при прилагането на ОСР за периода 2007 

– 2010 г., са изведени следните 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); 

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 среда. 

9. Да се задейства системата за мониторинг към ОСР 
Тези препоръки са приети като задание за настоящата актуализация на ОСР.  

Следвайки методическите указания на МРРБ3, АДИОСР се мотивира от „актуализиран 

социално-икономически профил на областта”. Вместо класическата структура на подобни 

анализи (заемащи над 80% от обема на стратегическите планови документи), тук са 

проследени само най-динамичните компоненти – макроикономически показатели, 
                                                
1 Нов териториален обхват на районите за планиране от нива 1 и 2; Съкратен срок на действие на ОСР до 
2013; Нови структурни части на ОСР – финансови разчети; стратегически насоки за ОПР; действия по 
прилагане на принципа за партньорство, публичност и информираност; Отпадане на устройствените схеми 
към ОСР. 
2 Балансиран пакет от три 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, водеща до социално и териториално сближаване. 
3 Методически указания за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно 
развитие – 2009 г. 
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население, екологична обстановка. Останалите са пренесени с проблемните си 

характеристики и потенциалите си. Съзнателно ограничената статистическа информация е 

компенсирана с оценки на тенденциите и потребностите към настоящия момент. 

Изключително краткият остатъчен срок на действие (2011 - 2013) изисква реалистични 

прогнози и целеви стойности по основните показатели. Все пак, за 3 години „чудеса” не 

могат да се случат, не може да се навакса изоставането на публични инвестиции с 

десетилетия, не могат да се обърнат демографски тенденции, нито да се догонят 

европейски стандарти в жизнената среда. Това, което може и трябва да се постигне, е 

максимално оползотворяване на наличните ресурси при добра координираност и 

концентрация на инвестирането им в адекватни цели и подходящи локализации. 

Ключова цел на АДИОСР на област Шумен е да се подобри ефективността й чрез: 

- подобряване на координацията между изпълнителите4 – общини, ведомства, 

партньори; 

- привеждане в съответствие с новите цели на регионалното развитие; 

- подобряване на съответствието (тематично и финансово) с потенциалните източници 

за финансиране; 

- въвеждане на работеща система за мониторинг. 

Като нов елемент в съдържанието на ОСР е включен индикативен разчет на необходимите 

финансови ресурси за реализация на целите на ОСР. Отчитайки огромната разлика между 

разкрити/заявени потребности5 и прогнозируеми ресурси6, повечето цели ще останат за 

изпълнение и през следващия планов период (2014 – 2020 г.). 

 

 

 

 

1. Актуализиран социално-икономически профил на областта 

                                                
4 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 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. 
5 По десетте ОПР, секторни общински програми и ведомствени програми с адресирани в областта проекти 
6 Донорски фондове, бюджетни средства, частни инвестиции 
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Актуалният социално-икономически профил на областта е представен по нетрадиционен 

начин. Избегнато е преповтаряне на фактологията от ОСР ‘2005. С подбран пакет от 

макроикономически показатели са отразени основните тенденции в социално-

икономическите процеси. Секторните/тематичните раздели на класически анализ са 

представени само с актуалните си проблеми/потребности и потенциали. Актуалният 

профил на областта съдържа два условно обособени раздела: 

- Макроикономически тенденции; 

- Секторни/тематични проблеми, потребности и потенциали. 

Макроикономически тенденции 

Стойностите по основни макроикономически показатели в периода 2005 -2008 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 от услуги в сферата на търговията), но с ниска добавена стойност: 
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Високо нарастване на ДМА и продажби - ниско - на БВП
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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%). Същото се отнася за спада в заетостта и инвестициите. 

Отчитайки слабите си позиции в предпоставките за растеж7, може да се прогнозира и по-

бавно възстановяване. 

Свръх-концентрацията на икономически субекти и дейности в гр. Шумен се запазва. 
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Концентрацията и поляритетът в икономиката се запазват - дялове по приходи от 
продажби 2005-2008 г.

2005 г. 82,4% 5,3% 5,3% 3,9% 0,9% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,2%

2008 г. 82,0% 5,5% 4,9% 4,0% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,2%
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От една страна, тази даденост и поддържана тенденция е необходима предпоставка за 

ролята на гр. Шумен като областен център и „двигател” на развитието. Но за да изпълни и 

ролята си на балансьор в областното пространство, „центърът” следва да се ангажира и с 

изнасяне на функции и ресурси за укрепване на периферните си райони, за задържане на 

изходящата миграция чрез създаване на конкурентна среда и условия за живот в тях. 

                                                
7 Високи технологии, иновации, сектори с висока добавена стойност, качествен и достатъчен човешки 
ресурс 
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Една от целите и критерий за ефективна регионална политика е намаляването на между-

регионалните и между-областните различия. Обработените статистически масиви в 

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

Изключение в СИР е само заетостта. 

 

Източник: МО на НСРР, 2010 г. 

Пренесена в мащабите на областта, горната национална картина разкрива още по-

драстични контрасти между съставните й общини. 

В сравнителен план, позицията на областта по основни показатели остава непроменена, 

независимо от движението й в паралел с останалите от СИР8. Тезата се подкрепя от 

скорошните анализи по повод МО на НСРР и РПРСИРП. По заетост, БВП/човек и доходи, 

областта е под средните стойности на СИРП, а по безработица – над тях (Виж долните 4 

графики от МО на НСРР): 

 

                                                
8 Варна, Добрич и Търговище 
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Забележка: Сигнатурата „България” в графика 11 да се чете „Североизточен район” 

 

Друг източник с актуални оценки по основни показатели е категоризацията на общините 

за определяне на райони за целенасочена подкрепа9: 

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 
Онагледена, горната категоризация представя следната обобщена проблемна картина на 

областта: 

 Райони за целенасочена подкрепа  Показатели за категоризация/проблеми 
к-я ОБЩИНИ площ - ха хора 1 2 3 4 5 6 7 8 
VI Шумен 65200 101597                 
III Велики Преслав 27765 15292                 
III Върбица 41936 10491                 
III Каолиново 29300 12251                 
III Нови Пазар 31800 18476                 
III Смядово 36460 7402                 
II Венец 22256 6905                 
II Никола Козлево 26500 6381                 
II Хитрино 28800 6423                 
I Каспичан 27900 8871                 

 ОБЛАСТ ШУМЕН 337917 194089                 

                                                
9 В „Програма за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа  2010 – 2013 г.” 
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Важната констатация за актуалния макроикономически контекст е факта, че по първите 3 

показателя, областта и всичките й съставни общини изостават спрямо средните 

национални величини. Ако групираме осемте показателя за категоризация по 3 проблемни 

сфери10, можем да поставим следната обобщена диагноза за приоритетни проблеми на 

общините в област Шумен: 

- „Икономика” - община Шумен; 

- „Икономика”, „Демография” и „1/3 Инфраструктура” - общини Нови пазар, Велики 

Преслав, Смядово, Върбица и Каолиново;  

- „Икономика”, „Демография” и „2/3 Инфраструктура” – Венец, Никола Козлево и 

Хитрино; 

- „Икономика”, „Демография” и „3/3 Инфраструктура” – Каспичан. 

По обхват на население и площ, горните категории общини се подреждат както следва: 

к-я ОБЩИНИ площ население 
VI Шумен 19% 52% 
III Велики Преслав 
III Върбица 
III Каолиново 
III Нови Пазар 
III Смядово 

49% 33% 

II Венец 
II Никола Козлево 
II Хитрино 

23% 10% 

I Каспичан 8% 5% 
  ОБЛАСТ ШУМЕН 100% 100% 

 

Отдавна констатиран проблем и приоритетно направление в ОСР’2005 е „Намаляване на 

безработицата и ограничаване на бедността”. Независимо от реализираните проекти и 

участия в програмите по ОПРЧР, все още 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: 

                                                
10 1. Икономика (показатели 1,2 и 3); 2. Демография (показатели 4 и5); 3. Инфраструктура и екология 
(показатели 6,7 и 8) 
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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

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

 
Неблагоприятно остава и развитието по показателя „равнище на заетост” – увеличението в 
областта е много по-ниско (0,2%) от средното за страната (6,8%), а изоставането от 
националното равнище вече е 11,6% (при 5% през 2005 г.): 

Равнище на заетост 2005 - 2009
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Общо за страната 55,8% 62,6%

Североизточен 55,7% 59,2%

Шумен 50,8% 51,0%

1 2

 
Алармиращ факт е, че 3 от съставните общини (Никола Козлево, Каолиново и Венец) не 
могат да се измъкнат от „капана” на катастрофална безработица (34 – 56%!). 

 

Безработица по общини 2003 - 2010 г.
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ОБЛАСТТА 20,1% 17,3% 13,8%

Никола Козлево 60,3% 51,0% 55,5%

Каолиново 49,6% 47,9% 46,3%

Венец 38,8% 40,9% 33,8%

Хитрино 34,0% 26,4% 21,3%

Върбица 35,4% 29,1% 20,8%

Каспичан 22,6% 21,2% 14,3%

Нови пазар 20,0% 19,1% 13,5%

Смядово 21,5% 18,0% 11,9%

Велики Преслав 17,5% 15,3% 11,5%

Шумен 10,4% 7,6% 5,4%

2003 г. 2005 г. 2010 г.
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Макар и с все още относително високи нива, други 6 общини11 са постигнали трайна 

тенденция към намаляване. Безпроблемна на този фон е единствено община Шумен. 

Предимно аграрният профил на икономиката на малките съставни общини остава 

непроменен. Силно преобладаващото механизирано отглеждане на слети култури 

ангажира малко ръчен труд. Районът продължава да бъде предимно производител, но не и 

преработвател на суровини. Така се поддържа порочния кръг: ниска заетост (и то сезонна) 

– висока безработица – ниски доходи – свито потребление – натурализирани 

стопанства/оцеляване – неразвит сектор на услуги – лоша среда за бизнес и 

предприемачество – лоши условия за жизнена кариера – миграция.  

Търсенето на работна сила е силно повлияно от глобалната финансово-икономическа 

криза от края на 2008. Формират се отрицателни тенденции в областния пазар на труда – 

масови уволнения, завръщане на хора, работили в други райони на страната и в чужбина 

(в строителство, аграрен сектор и услуги). Разминаването между предлагана и търсена 

квалификация продължава. 

Като естествен резултат се утвърждава влошаваща се демографска структура с 

отрицателен естествен и механичен прираст на населението в областта: 

Население 2003 2005 2009 
2009-
2003 

Област Шумен 200701 198106 194090 -3,3% 
Шумен 102429 101515 101597 -0,8% 
Каолиново 12555 12518 12251 -2,4% 
Върбица 11011 10861 10492 -4,7% 
Велики Преслав 16057 15855 15292 -4,8% 
Нови пазар 19478 19141 18476 -5,1% 
Венец 7416 7260 6905 -6,9% 
Смядово 8000 7818 7402 -7,5% 
Каспичан 9654 9405 8871 -8,1% 
Никола Козлево 6955 6796 6381 -8,3% 
Хитрино 7146 6937 6423 -10,1% 

За последните 6 години е изгубено населението на една от малките общини (6611 човека). 

Масовата емиграция на хора в трудоспособна възраст продължава, т.е. се затвърждава 

стагниращ фактор за развитие и заплаха за кризисни процеси. Намалява и броя на 

децата/учащите – закриват се училища, сливат се паралелки, намалява броят и 

мотивацията на педагогическия персонал. 

Така 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. 

                                                
11 Велики Преслав, Смядово, Нови пазар, Каспичан, Върбица и Хитрино 
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Секторни/тематични проблеми, потребности и потенциали 

В този раздел е приложена схемата: проблемна картина към 2005 - направеното до 2010 г. 

- промяна (осезателна, незначителна, влошено състояние) – настоящи потребности и 

възможности. 

 

Значимост на локализацията  

Запазва се потенциала, който ще се валоризира при реализацията на стратегическите 

инвестиционни проекти: АМ „Хемус” (има осигурено финансиране и вероятност до 2013г. 

да се изгради още една отсечка от 9 км. до разклона за с. Белокопитово); Реконструкция на 

трите лъча – Шумен–Карнобат, Шумен–Върбица и Шумен–Силистра (осигурени средства 

за ремонт и поддържане, но не и за планираната реконструкция); Индустриален парк 

„Шумен” (създадено АД, изготвен ПУП – ПРЗ, проведен конкурс за изпълнител на 

инфраструктурата в Зона А, изготвена апликация по ОПРР). 

 

Природни ресурси  

Основният природен ресурс на областта (плодородната земя) е съхранен. Изостава 

възстановяването на мелиорациите, развитието на интензивно земеделие и биоземеделие. 

Това е и национален проблем, който има планови решения12, но не и реализация. 

Суровинните ресурси на добивната индустрия (каолин, пясъци, мергелни глини и скални 

материали) са с достатъчен потенциал, но изостава рекултивацията на нарушените от 

добива им терени. 

 

Биологично разнообразие 

Защитените територии13 , включително обхванатите по НАТУРА 2000, покриват 26% от 

територията на областта (близо 88000 ха). Създадени са достатъчно природни 

„инкубатори” за съхраняване на биоразнообразието, но почти нищо не е направено за 

валоризирането му като туристически ресурс и масовото му третиране от хората като 

ценност. 

 
                                                
12 Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2006-2013 г. 
13 4 поддържани резервата, природен парк и множество защитени местности 
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Околна среда  

В областта няма „горещи екологични точки”. Общото състояние на околната среда не е 

влошено. Основните замърсители на въздуха (ТЕЦ и промишлени пароцентрали) са 

намалели емисии поради намалелите им функции. Същото се отнася за замърсителите на 

водите. Приоритетните нужди от канализационни мрежи и ПСОВ14 отдавна са 

установени, има изготвени инвестиционни проекти и частично осигурено финансиране 

(виж т.2). ПСОВ гр. Нови Пазар –Каспичан вече е с просрочено изпълнение. 

Управлението на ТБО е с осезателен напредък по отношение на депата, но обхватът на 

организираното сметосъбиране е незадоволителен. Не са предприети действия по 

рекултивация на нарушените от добивната индустрия територии (над 230 ха). На фона на 

огромните ресурсни дефицити, този проблем търпи отлагане за следващия планов период. 

Не търпи отлагане обаче, депонирането и обезвреждането на складираните негодни 

пестициди. Потенциалът за екологично и биоземеделие е съхранен, но още 

неоползотворен. Същото се отнася и за алтернативните форми на туризъм. Наред с 

другите условия, развитието им предполага съхранени и визуално чисти ландшафтни 

среди15. Необходимо е да се акцентира върху повишаването на екологичната култура на 

населението, екологичното му образование и възпитание. 

Материализираният израз на областната политика за опазване и възстановяване на 

околната среда са публичните разходи за изграждане на екологична инфраструктура, за 

екологичен мониторинг и контрол. Оценката на национално и регионално ниво „крайно 

недостатъчни” е валидна и за област Шумен, независимо от двойното нарастване на 

разходите в проследения период: 

Разходи за опазване на ОС Млн. лв. 
  2005 2008 
БГ 630 1686 
СИРП 138 131 
Шумен 11 25 

 

Икономика  

Макроикономическият контекст и тенденции бяха представени в предходния раздел. 

Секторната структура се запазва – превес и увеличаващ се дял на услугите, почти 

изравнени и константни дялове на индустрията и аграрния сектор. Надеждите за 

стабилизиране, излизане от кризата и постигането на „догонващ” растеж са заложени в: 

                                                
14 До 2010 г. – за селища над 10000 екв. жит. и до 2014 г. – за тези между 2 и 10 хил. екв. жит. 
15 Явлението „нерегламентирани сметища” следва да изчезне от битовата „култура” на шуменци 
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- Изграждане на индустриален парк „Шумен” и стартиране на нови производства с 

високи технологии (наред с конвенционални производства и логистика); 

- Максимално оползотворяване на ресурсите по ОПКБИ, особено тези за технологично 

обновяване; 

- Въвеждане в експлоатация на новия керамичен завод в гр. Нови Пазар; 

- Нарастване на достъпността и търговско-логистичните функции с изграждането на 

областните отсечки на АМ „Хемус” и реконструкцията на „трите лъча”16; 

- Привличане на инвестиции в мощности за преработване на селскостопански суровини 

(в обособен сектор на индустриалния парк); 

- Създаване на продаваеми продукти за алтернативен туризъм; 

„Модерното оръжие” за икономически растеж (иновации и НИРД) не се отрича за 

областта, но предвид ниския настоящ потенциал, не е реалистично да се залага 

приоритетно на него за следващите три години. Основният икономически „инкубатор” за 

областната икономика ще бъде индустриалния парк. Реалистичното очакване е до 2013 г. 

да се изгради и стартира Зона А. Ускореното развитие на това публично-частно 

акционерно дружество следва да стане политически приоритет за областта. 

 

 
 

 

 

                                                
16 От Шумен към Върбица, към Силистра и към Карнобат 
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Техническа инфраструктура 

Пътната инфраструктура остава с незадоволително качество, няма осезателно 

подобряване. Общините имат остра нужда от допълнително финансиране и помощ от 

държавата за поддържане на пътната си мрежа (преасфалтиране, ремонт на пътни 

съоръжения, подмяна на знаково стопанство, хоризонтална маркировка). Приоритет са 

общинските пътища до туристически обекти. Твърде скромни са привлечените средства за 

рехабилитация на общински пътища по ОПРР. Закъснява прилагането на мерките за 

подобряване на инфраструктурата в селата по ПРСР, но в следващите 3 години те ще 

бъдат достъпен ресурс. 

ВиК: Въпреки реализираните проекти, проблемната ситуация не се е променила. 

Канализационните мрежи имат основна диагноза „неизграденост”, а водоснабдителните – 

„амортизираност - загуби”.  

По Директива 91/271/ЕЕС, всички селища над 10000 е.ж. до края на 2010 г. трябва да имат 

ПСОВ, а тези между 2 и 10 хил. е.ж. – до 2014. Вече с просрочване е ПСОВ Нови пазар – 

Каспичан. Общата необходима сума за шестте планирани проекта от долната таблица е 

200 млн. лв. (разчита се на ресурсите по ОПОС): 

Необходимост от ПСОВ и канализация хил. лв. 
Селища  население до 2010 до 2014 
гр. Шумен 86824 110000   
гр. Нови пазар и Каспичан 15933 25000   
гр. Велики Преслав 8951   14000 
гр. Смядово 4036   4120 
гр. Върбица 3585   25000 

с. Т.Икономово ( Каолиново) – 2027 2027   21953 
Извън горните суми, само община Шумен е доказала в апликации необходимост от още 

151 млн. лв. Комбинираният проблем „ВиК” налага проектите от типа „воден цикъл”. 

Като цяло, във ВиК сектора се наблюдава положителна тенденция – преодолява се 

изоставането. Не е реалистично, обаче, изпълнението на заявените потребности в рамките 

на плановия период до 2013 г. Индикативният разчет на ресурсите по ОПОС за трите 

години е около 45 млн. лв. – осем пъти по-малко от исканите 350 млн. лв. 

 

Социална инфраструктура  

Общата проблемна картина на социалната инфраструктура17, разкрита в анализа на 

ОСР’2005 г., е пренесена и в настоящето, независимо от реализираните в изтеклия период 

проекти по обновяване. Пряката зависимост от неблагоприятните икономически и 
                                                
17 здравеопазване, социални дейности, образование, култура, спорт и отдих, младежки дейности 
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демографски процеси е довела до влошаване на функционалните характеристики – 

качество на образованието, посещаемост/напускане на училищата, 

мотивация/квалификация на учителски кадри, достатъчност/достъпност на медицински 

услуги, активност/качество на културен живот, масовост/достъпност на спорт и отдих, 

качество/съдържателност на младежки дейности. Само в дейностите за социално 

подпомагане, подкрепени от реализирани целеви проекти и наскоро приета областна 

стратегия с програма, би могло да се отчете и очаква осезателно подобряване. 

 

Хората  

Отрицателен прираст, ниска заетост, ниски доходи, висока безработица. Характеристики, 

почти непроменени в желана посока. Отчитайки поляритета в общинското развитие, от 

обобщената картина следва да се изключи община Шумен. Положителни статистически 

данни има за жилищното потребление (от 458 на 471 жилища/1000 човека), но и това е 

илюзорно подобрение, защото е за сметка на намаляло население, а не на реално повишен 

жилищен стандарт. През периода са построени около 900 нови жилища, а населението е 

намаляло с 6600 човека (2500 средни домакинства). 

Въпрос, чиито верен отговор би заявил номинация за Нобелова награда, е: „Как областта 

може да задържи младите си хора и квалифицирани кадри?”. Това е второто 

предизвикателство пред областната администрация. 

 

2. Резултати от изпълнението на ОСР до 2010 г.18 

Оценъчен резултат 

Проектите и дейностите по ОПР, адресирани към целите и приоритетите на ОСР Шумен, 

са използвани като база за сравнителна 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 

                                                
18 От междинната оценка на ОСР Шумен 
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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 

Легенда: 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 

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. Така най-слаба реализация се оценява по Цел 3, 

следвана от Цел 1. Относително най-добро изпълнение имат проектите и дейностите по 

развитие и модернизация на транспортната и ВиК инфраструктура – Цел 2. 

Финансов резултат 

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: 
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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 

 

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 или са в процес на 

изработване проекти за над 384 млн. лв.: 

 

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 

 

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”. Индикативният ресурс на ОПОС за периода е около 230 млн. лв. за СИРП и 45 

млн. лв. за област Шумен. За да се избегне дисбаланса между заявени с апликации нужди 

и разполагаеми ресурси, следва да се провеждат обстойни предварителни анализи, 
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приоритезиране на потребностите и прилагане на принципите „интеграция на намесите” и 

„концентрация на ресурсите” с търсене на „синергиен ефект”. 

 

3. Актуализиран SWOT анализ 

Възприемайки тематичната структура и съдържание на SWOT-анализа от ОСР’2005, е 

направена ревизия на тогавашните констатации и тези. Неактуалните са премахнати. 

Новите формулировки са изписани в курсив в червено. 

Географско положение 
Силни страни  
• благоприятно географско положение за транспортни и икономически връзки в рамките на СИРП; 
• роля на икономически и туристически хинтерланд за северното черноморско крайбрежие; 
Слаби страни  
• периферно географско положение в рамките на СИРП и страната като цяло;  
• относителна отдалеченост и изолираност от европейските транспортни коридори; 
• вътрешна периферност на северните и южните части на областта. 
Възможности  
• завършване строителството на АМ „Хемус” София-Варна; 
• подобряване състоянието на трите първокласни пътя - I-2 (Е-70), I-4 (Е-772) и І-7;  
• подобряване състоянието на пътищата от РПМ и общинските пътища на територията на областта.  
Заплахи  
• Забавяне на изграждането на АМ Хемус; 
• липса на достатъчно финансови средства за подобряване състоянието на пътната мрежа;  
• засилване на вътрешната периферност в резултат на обезлюдяване и стопански упадък на тези територии. 
 
Природни условия и ресурси  
Силни страни  
• наличие на атрактивно природно наследство - ценен потенциален ресурс за алтернативен туризъм; 
• благоприятен климат за развитието на разнообразно земеделие; 
• изкуствени водоеми - предпоставка за интензивно поливно земеделие; 
• почвените ресурси на областта благоприятстват развитието на високоефективно земеделско производство; 
• гори със стопанско значение, условия за ловен туризъм; 
• засилен контрол върху незаконните сечи; 
• значително биологично разнообразие в областта, с наличие на уникални за страната защитени видове; 
• наличие на добре изградена мрежа от защитени природни територии; 
Слаби страни 
• проява на свлачища и срутища - влошават състоянието на инженерната инфраструктура; 
• проява на неблагоприятни климатични явления;  
• неравномерното разпределение на валежите налага изкуствено напояване; 
• областта е относително бедна на водни ресурси и същевременно заплашена от наводнения; 
• понижаване на почвеното плодородие (ускорена ерозия, вкиселяване, замърсяване с пестициди); 
• влошени х-ки на горите (ниска биопродуктивност, слаба водоохранна функция, заболявания). 
Възможности  
• проекти за устойчивото стопанисване на горите и запазването на биологичното разнообразие; 
• подобряване на системата за контрол и управление на дърводобива; 
• подобряване състоянието на горския фонд, засегнат от незаконни сечи, природни бедствия, съхнене, 
болести и пожари; 
• увеличаване на лесистостта чрез залесяване край н.м., реките и водоемите с бързорастящи видове. 
Заплахи  
• недостиг на финансови средства за ефективно използване на прир. ресурси и опазване на околната среда; 
• засилване на засушаванията в резултат от евентуални промени в климата;  
• намаляване дела на обработваемата земя и влошаване на структурата на земеползването; 
• намаляване на водните ресурси и влошаване на качеството им в резултат от антропогенната дейност; 
• липса на законодателство за опазване на ландшафтите и непълнота в това за биоразнообразието; 
• опасност от засилване на неконтролираната сеч в реституираните гори. 
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Демографска ситуация  
Силни страни  
• раждаемостта все още е по-висока от средната за страната и тази за СИРП; 
• половата структура на населението е относително благоприятна;  
• въпреки разнородната етническа структура, няма напрежение и опасност от конфликти; 
• относително високото образователно равнище в областния център и в градските общински центрове. 
Слаби страни  
• основен демографски проблем – отрицателен естествен и механичен прираст; 
• намаляване на общия брой на населението и концентрирането му в гр.Шумен и неговата община; 
• влошаване на възрастовата и образователната структура на населението;  
• непрекъснато намаляване на населението в селата за сметка на градското;  
• бедност на голяма част от селското и немалка част от градското население;  
• висока миграционна подвижност към гр.Шумен, други областни центрове или чужбина; 
Възможности  
• създаване на косвени предпоставки за задържане на население чрез създаване на привлекателни работни 
места; 
Заплахи  
• бързото застаряване на населението; 
• отрицателен естествен прираст; 
• емиграция на младите генерации; 
• опасност от демографски срив и обезлюдяване на малките населени места; 
• недостатъчен капацитет и ресурси за неутрализиране на причините за демографския колапс; 
 
Икономическо развитие  
Силни страни  
• стабилно нарастване на относителния дял на услугите в структурата на БДС; 
• голям дял на МСП (над 92 %) - предпоставка за по-голяма адаптивност и гъвкавост; 
• стартирали ПЧП – АД „Индустриален парк Шумен”; 
• значителен агроекологичен потенциал за развитие на разнообразно и високо-ефективно земеделие; 
• наличие на значителен трудов ресурс с богати традиции в земеделското производство;  
• висок дял на обработваемите земи (84 %, вкл. 21% поливни);  
• наличие на научни звена и подготвени специалисти в областта на селското и горското стопанство;  
• значителен потенциал за развитие на горското стопанство; 
• разнообразни природни и антропогенни туристически потенциални ресурси за алтернативен туризъм; 
• близост до утвърдена туристическа дестинация; 
Слаби страни  
• областта е на едно от последните места в страната по обем на БВП; 
• производителността на труда в областта е по-ниска спрямо средната за страната и СИРП; 
• неблагоприятна териториална структура на икономиката - контрасти между „център” и „периферия”; 
• остарели технологии, амортизирани съоръжения, ниска конкурентноспособност на индустрията; 
• ограничен и слабо използван потенциал за НИРД и сътрудничество с бизнеса; 
• въпреки големия си брой, малките предприятия са със скромен принос в областната икономика; 
• закрити са повечето промишлени дейности в цеховете в малките населени места; 
• инфраструктурата в малките общини е лоша и отблъскваща инвеститорския интерес;  
• свит пазар и понижено търсене на стоки и услуги, поради ниски доходи; 
• затруднена е реализацията на продукцията - разчита се на ниски цени, а не на иновации; 
• екологично чиста земеделска продукция, но с предимно натурална, а не стокова ориентация; 
• малка част от земеделските производители са регистрирани и не могат да ползват държавни субсидии; 
• финансов дефицит за висококачествен посадъчен материал и за прилагане на модерна агротехника;  
• ниски изкупни цени и недостатъчни възможности за реализация на продукцията;  
• в селата - сезонна заетост в растениевъдството, няма алтернатива в други икономически дейности; 
• не се използва пълноценно големият потенциал на аграрната наука и практика в областта; 
• напоителните съоръжения в голямата си част са разрушени и разграбени; 
• тютюнопроизводството – без перспективи за устойчива заетост и доходи; 
• намалял брой на животните, влошен качествен състав на стадата; 
• труден достъп до кредите за дребните земеделски производители; 
• земеделските стопани почти не са запознати с европейските изисквания за качество на продукцията; 
• ограничен капацитет за апликации и съфинансиране на проекти по ПРСР; 
• спад в залесителните мероприятия, поради намаляващите държавни инвестиции; 
• разпокъсана горската собственост - затруднено опазване и ефективно използване на горските ресурси; 
• все още липсва пазар на горски имоти, което е характерно и за страната като цяло; 
• намаляващи популации от дивеч; ловните стопанства са на загуба; 
• туристическият потенциал е неоползотворен – липсват атрактивни продукти; 
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• съхраняването, социализирането и валоризирането на КИН не са обезпечени финансово; 
• най-атрактивните туристически обекти не са пригодени за посещение от голям брой туристи; 
• липсва цялостна рекламна, маркетингова и информационна система на туризма в областта. 
Възможности  
• Ускорено изграждане и запълване с производства на индустриален парк Шумен;  
• Подобряване на бизнес инфраструктурата и услугите; 
• защита на местните производители от нелоялна конкуренция – от внос, от местни и чужди фирми; 
• привличане на инвестиции в земеделието, индустрията и туризма;  
• програми и проекти за диверсифициране на икономическия модел на периферните общини (по ПРСР); 
• създаване на регионална туристическа асоциация и областна стратегия за развитие на туризма; 
• реализиране на земеделска продукция в туристическата дестинация; 
• повишаване капацитета за усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС; 
• обучителни семинари по екологично производство, маркетинг и агротехническа култура на земеделците; 
• комасация на земята, сдружаване на производители, защита на общите интереси; 
• внедряване на нови сортове и породи;  
• възстановяване на напоителните системи; 
• изграждане на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция; 
Заплахи  
• неблагоприятна бизнес среда, поради високи данъци, бюрокрация, и „сива икономика”; 
• продължаващ спад в производството и закриване на предприятия, в т.ч. и приватизирани; 
• липсата на млада работна сила в селските общини – засилване на упадъка им; 
• непосилни изисквания/стандарти за МСП (от ЕС); 
 
Състояние на социалната сфера  
Силни страни  
• сравнително добро качество на работната сила (в областния център); 
• в ход са различни проекти за насърчаване на заетостта в сферата на социалното подпомагане; 
• наличие на добре квалифицирани медицински кадри (с изключение на периферните общини); 
• наличие на академични институции и научноизследователски звена в областта на земеделието; 
• широка гама от педагогически специалности в Шуменския университет, добри кадри; 
• относително добре развита мрежа на професионалното образование (без периферните общини); 
• много и разнообразни културни средища (музеи, читалища, библиотеки, театър, галерии); 
• богато културно-историческо наследство - важен потенциален ресурс за развитието на туризма; 
Слаби страни  
• демографски срив - трайно намалява броят на икономически активното население; 
• свръх-концентрация на заетостта в община Шумен - над 2/3 от всички наети лица в областта; 
• във всички отрасли на икономиката, средните заплати в областта са по-ниски, от тези за страната; 
• по равнище на безработица, областта е на едно от първите места в страната; 
• високи относителни дялове на продължително безработните, безработните младежи, безработните с 
намалена работоспособност и тези без образование, квалификация и професия; 
• в областта не се наблюдава значително нарастване на работните места на първичния пазар на труда; 
• намалява броят на социално-подпомаганите лица по програми на МТСП; 
• недостатъчна социализация на ромската общност, въпреки приетата областна програма; 
• здравните заведения и медицински кадри са концентрирани предимно в общините Шумен, Велики Преслав 
и Нови пазар, докато в останалите общини се чувства недостиг; 
• лицата с прекъснати здравноосигурителни права са най-многобройни в общините с висока безработица; 
• налице е драстично намаляване на броя на болничните легла, в резултат от провежданата здравна реформа;  
• броят на учениците постоянно намалява, закриват се паралелки, училища и детски градини; 
• има значително несъответствие между пазарното търсене и предлаганите специалности в училищата;  
• нарастват безпричинните отсъствия от училище, спада мотивацията за образователна степен; 
• работещите в образователната сфера имат нисък, демотивиращ социален статус; 
• безработицата сред учителите нараства, преквалификацията им се възпрепятства от непосилни такси; 
• не достигат финансови средства за поддържане и обновяване на материалната база на учебния процес; 
• масовата бедност се съпътства от „стратегия на оцеляване” и ниска обществена активност; 
• липсват алтернативни форми за запълване на свободното време на учениците, особено в малките селища; 
• необходим е специфичен подход и квалификация в училищата с преобладаващ дял на ромски деца; 
• не достигат финансови средства за развитието на културата и поддържането на културните традиции; 
• не достигат финансови средства за поддържане на срадния фонд на културните институти; 
• недостатъчно ефективно се използва богатото културно-историческо наследство за развитието на туризма; 
• поради демографската криза в областта, читалищата в малките населени места са със затихващи функции; 
• нарушени са традиционните връзки между културния елит и „потребителите” на култура в областта. 
Възможности  
• максимално оползотворяване на ресурсите и програмите по ОПРЧР; 
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• осигуряване на временна заетост в спечелени инвестиционни проекти по ОПРР и ОПОС;  
• ориентиране на професионалното образование към реалните потребности на пазара на труда; 
• реализиране на проекти за интегриране на децата от малцинствените групи в образованието; 
• подобряване на материалния статус на учителите и на системата за повишаване на тяхната квалификация; 
• разработване и реализиране на проекти за съхраняване и възстановяване НКЦ; 
• включване в културния календар на допълнителни прояви от областта; 
• проекти за популяризиране на културните традиции, за превръщането им в туристически продукт. 
Заплахи  
• претоварване на социално-осигурителната система и увеличаване на дефицитите й; 
• задълбочаване на демографската криза, увеличаване на закритите училища и детски градини; 
• продължаващ социално-икономически упадък на периферните общини – засилена емиграция; 
• повишаване равнището на безработица и дела на лицата без здравноосигурителни вноски; 
• липса на мотивация за работа сред лица, за които социалното подпомагане е начин на живот; 
• задълбочаване на несъответствията между търсена квалификация и профили на обучение; 
 
Състояние на техническата инфраструктура  
Силни страни  
• развити пътни връзки между областния център и общинските центрове; 
• относително добре развита жп-инфраструктура в областта; 
• наличие на два жп-възела (Шумен и Каспичан) с национално значение; 
• пет от общинските центрове в областта имат жп-връзка с областния център; 
• относително добре развита енергийна инфраструктура; 
• инвентаризиран, проектно и частично финансово осигурен ВиК сектор в общинските центрове; 
Слаби страни  
• недоброто общо състояние на техническата инфраструктура в областта; 
• състоянието на първокласните пътища I-2 (Е-70), I-4 (Е-772) и І-7, не отговаря на тяхното важно значение; 
• затруднено поддържане на общинската пътна мрежа, особено в зимни условия; 
• недостатъчна изграденост на РПМ – гъстотата на пътната мрежа е под средната за страната; 
• проявата на свлачища по пътищата в планинските части на областта – необходими допълнителни средства; 
• североизточната част на областта е в изолирано периферно положение, спрямо жп мрежата; 
• лошо състояние на водопроводната мрежа – 50% загуби на подадените водни количества; 
• има отклонения в качествените характеристики на подаваните питейни води; 
• в много населени места (особено в северните общини) има режим на водоснабдяването; 
• в половината от общините в областта липсва канализационна мрежа; 
• съществуват проблеми в електроснабдяването на част от общините (Хитрино, Венец и Върбица); 
• ограничен достъп до Интернет и изоставане в развитието на информационното общество; 
• висока цена на водата за напояване и занемаряване на хидромелиоративните съоръжения; 
• площите за напояване са пригодени за уядрено, а не за сегашното дребно земеделско производство. 
Възможности  
• изграждането на АМ “Хемус ” – стратегически стимулатор за развитието на областта; 
• подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа; 
• разработване на устройствени планове за цялата територия на областта; 
• газифициране (стопанско и битово) – подобрена енергийната ефективност и екологично състояние; 
• внедряване на нови технологии за напояване - по-икономично използване на водните ресурси. 
Заплахи  
• забавяне на изграждането на АМ „Хемус”; 
• неосигуряване на финансови средства за ремонт и поддръжка на пътищата от РПМ; 
• недостиг на финансови средства за довършване и изграждане на необходимите ПСОВ до 2014.  
 
Състояние на околната среда  
Силни страни  
• общото състояние на компонентите на околната среда в областта е задоволително; 
• няма територии и обекти, които се отнасят към 14-те “горещи екологични точки” в страната; 
• инвентаризиран и проектно осигурен сектор на ТБО (закриване и разширяване на депа); 
• изградени специализирани предприятия за преработка на отпадъци; 
• намаление на степента на замърсяване на водите в поречията на р. Камчия и Русенски Лом; 
• екологичното състояние на почвите позволява биологично земеделие и екологично чиста продукция; 
• не е констатирано влошаване на радиационната обстановка в областта; 
• налагат се строги санкции за замърсяване над нормите на всички причинители. 
Слаби страни  
• наличие на нарушени територии от добива на полезни изкопаеми, нуждаещи се от рекултивация; 
• в две от общините на областта (Венец и Никола Козлево) няма организирано сметосъбиране; 
• замърсяване на въздуха - предимно в областния град, Каспичан и Нови пазар; 
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• замърсяване на водите - от промишлените производства, свинекомплексите и канализационните мрежи; 
• в 16 населени места на територията на областта се съхраняват опасни количества негодни пестициди. 
Възможности  
• формиране на екологосъобразна структура на икономиката на областта; 
• усъвършенстване на екологичното законодателство; 
• възприемане и следване в ОСР на глобалните екологични показатели; 
• внедряване на ГИС в управлението околната среда и природните ресурси; 
• повишаване на екологичната култура на населението, екологично образование и възпитание; 
• по-активно включване на НПО в разработването и реализирането на проекти с екологична насоченост. 
Заплахи  
• недостиг на финансови средства за реализиране на екологични проекти; 
• отлагане на кардиналното решаване на проблемите, свързани с депонирането на ТБО; 
• увеличаване на площите с нарушени територии и нерешаване на проблема с тяхната рекултивация; 
 
Териториална структура – остава непроменена 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Шумен (2011-2013 г.) 

Национален център за териториално развитие ЕАД 25 

4. Актуализирана стратегия за развитие на област Шумен 

Причините, целите и подхода на настоящата актуализация са представени във 

въведението. 

4.1. Резултати от междинната оценка на ОСР’2005 

Обобщен резултат от оценката за степента на изпълнение на целите 

Стратегическа цел 1: „Социално балансирана икономика (местен потенциал) - „незадоволителен напредък” 
Стратегическа цел 2: „ Инфраструктурна база за развитие на бизнеса и обществото” - „ограничен напредък” 
Стратегическа цел 3: „Местните ресурси – в полза на обществото” - „незадоволителен напредък” 
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. 
Тази ниска оценка за напредъка по изпълнение на целите на ОСР Шумен кореспондира с 

аналозите за изпълнението и на стратегическите планови документи от по-висок ранг – 

РПРСИРП и НСРР. Този факт е общ сигнал за прецизиране на целите, повишаване на 

административния капацитет и координиращата роля на стратегическите документи, 

които целят управление на развитието, но не управляват ресурсите за това развитие. 

Обобщени изводи от междинната оценка 

 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; 

 Между-регионалните и между-областните 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. 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 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. 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 адекватен. 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).  
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Обобщени препоръки от междинната оценка – задание за актуализацията 

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); 
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 среда. 
9. Да се задейства системата за мониторинг към ОСР 
Тези препоръки са приети като задание за настоящата актуализация на ОСР.  

 

4.2. Структурни промени в ОСР’2005 

Следвайки горното задание и резултатите от допълнителните проучвания/анализи, се 

предлагат следните структурни промени: 

Задача 1: Формулиране на Главна стратегическа цел 

ОСР’2005 не съдържа изрично формулирана Главна стратегическа цел. Роля на такава 

може да се приеме конкретизацията към Визията: 

Шуменска област ще се развива като жизнеспособна териториална единица в пределите на националното и 
Европейско пространство, в която населението ще живее и ще се труди в устойчива и хармонична природна, 
социална и бизнес-среда. 
Ние виждаме Шуменска област през 2013 г. като:  
Съвременна, динамично развиваща се административно-териториална единица в националното и 
европейско пространство; Социално балансиран регион; Привлекателна за инвеститорите област с 
благоприятна бизнес-среда и с устойчиви темпове на икономически растеж; Област с чиста околна среда, в 
която хората използват ефективно местните ресурси за развитието на екологично земеделие и туризъм; 
Регион с развита техническа инфраструктура, отговаряща на потребностите на обществото и бизнеса.  
Чрез изпълнение на целите на стратегията, в края на 2013 г. очакваме: 
 - Хората в област Шумен да живеят в условията на просперираща икономика, благоприятна природна и 
социална среда;  
 - Равнището на безработицата да е под средното за Европейския съюз; 
 - Доходите на хората да са достойни за страна-членка на Европейския съюз. 
 
Компонентите „социален баланс”,  „устойчиви темпове на растеж”, „ефективно 

използване на местните ресурси”, „ниско равнище на безработица” и „достойни доходи”, 

не са постигнати към 2010 г. Макро-рамката на криза е новият обективен фактор на 

последните две години. Усилията следва да се концентрират върху преодоляване на 

комплексните му негативни въздействия. С този аргумент се предлага следната 

формулировка на Главна стратегическа цел на ОСР Шумен 2011 -2013:  
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Шуменска област да възстанови положителните си темпове на икономически растеж, 

координирайки плановете на съставните си общини за ефективно оползотворяване на 

местните ресурси, интегриран подход в публично-частните инициативи и максимално 

привличане на средства от донорските фондове в името на конкурентноспособност,  

инвестиционната атрактивност, подобрена жизнена среда и укрепен човешки ресурс при 

съхранена природа и устойчиви модели на земеползване. 

В ядрото на горната комплексна цел са заложени измерими резултати. Стъпвайки на 

отправните стойности отпреди кризата (2008), главната цел на ОСР Шумен 2011 – 2013 би 

се постигнала, ако към 2013 г. се отчетат посочените увеличения по следните показатели: 

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРЯМО 2008 г. Шумен 
БВП  20% 
БВП/човек  20% 
Приходи от продажби  60% 
ДМА 60% 
ПЧИ в производства 50% 
НИРД 15% 
ЗАЕТОСТ 9% 

 

Задача 2: Ревизия на стратегическите цели на ОСР’2005 

Потвърждава се заключението от МО на ОСР: 

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 
 

Какво и защо следва да се промени в сегашните цели: 

ОСР’2005 
Цел 1: Социално – балансирана икономика, основана на местния потенциал и сравнителните предимства на 
областта 
Цел 2: Инфраструктурна база за развитие на бизнеса и обществото 
Цел 3: Местните ресурси – в полза на обществото 
 

Ядрото на Цел 1 „ социално балансирана икономика” кореспондира добре със сегашния 

контекст, предполагащ по-скоро дефанзивна, отколкото „агресивна” стратегия. 

Разчитането на местния потенциал е основателно, но без привлечени отвън инвестиции, 

осезателно развитие е невъзможно. „Сравнителните предимства на областта” не са 

съществен фактор за развитие. 

Нова формулировка на Цел 1: Социално балансирана икономика, основана на местния 

потенциал и привлечени отвън инвестиции 
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Ядрото на Цел 2 „инфраструктурна база” е безспорно актуално. За да се повиши степента 

на съответствие с ОПРР („интегрирано градско развитие”), с РПРСИРП („жизнена среда”), 

с ОПР и в крайна сметка, с доказана обективна потребност, тази цел се надгражда. 

Нова формулировка на Цел 2:Инфраструктурна база и жизнена среда за развитие на 

бизнеса и обществото 

Цел 3 запазва насочеността и формулировката си, но променя приоритетите си (виж 

т.4.3.). 

Високата зависимост от средствата по донорските фондове, поляритета в състоянието и 

капацитета на общините, необходимостта от интегрирани проекти и приоритезация на 

заявените нужди, повишават координиращата потребност и роля на Областната 

администрация. Това е основание за предлагане на нова, четвърта цел към ОСР. 

Нова Цел 4: Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на 

плановите документи, развитие на проектен капацитет 

Предлагането на тази цел е мотивирано и от съдържанието на общинските планове, 

където тя присъства, без да е подкрепена в ОСР’2005: 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Ц1. БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА Ц2. 
ИНФРАСТРУКТУРИ Ц3. МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ 

ОБЩИНСКИ 
ПЛАНОВЕ  

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  
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Задача 3: Да се отразят целите на стратегия „Европа 2020” 

Целите на ОСР’2005 покриват приоритетните направления на стратегия „Европа 2020”: 

ЕВРОПА 2020 – приоритетни направления 
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 да се отразят и целите на тази стратегия, е необходимо ангажиране с конкретни 

величини. На национално ниво това вече е направено. За да осигури приноса си към 

националните ангажименти по целите на Европа 2020, до 2013 г. област Шумен трябва да 

постигне: 

N ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” ЕС 2020 БГ 2020 Шумен 2013 БГ 2013 

1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. Мин. 
75% 76% 60,0% 66,6% 

2 Инвестиции в НИРД - % от БВП 3% 1,50% 0,5% 0,8% 

3 Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 
  - съкращаване на емисиите на СО2 20%/30% -  -  - 

  - дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 20% 16% 3,0% 11,5% 

  - повишаване на енергийната ефективност 20% 25% 7,0% 7,5% 

  - намаляване на енергийната интензивност на БВП - 50% 12,0% 15,0% 

4 Намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище до: 10% 11% 14,0% 13,6% 

  Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. до: 40% 36% 27,0% 30,3% 

5 Намаляване на хората под националните прагове 
на бедност с: 

с 25% - 
20 млн. 

с 16% - 
260 хил. 4,0% 4,8% 

Горните цели на стратегия „Европа 2020” са пренесени като „специфични цели” към 

съответни приоритети в актуализираната ОСР Шумен 2011-2013. 

 

Задача 4. Отпадане на неактуални приоритети, включване на нови 

Приоритет 1.3. „Съвременен и конкурентноспособен аграрен бизнес” отразява реална 

опора и желан облик на областната икономика, но подкрепените по ПРСР мерки са 

насочени към частни субекти, а сега заложените – нямат идентифициран източник за 

финансиране. С подобни аргументи, аналогичен приоритет отпада и от актуализирания 

РПРСИРП. 

Приоритет 3.2. „Биологично земеделие и ефективно горско стопанство” е с доказани в 

анализа потенциали. От 2006 г. съществува Национален план за развитие на биологичното 

земеделие в България (до 2013 г.) с разпиран бюджет от 164 млн. лв. за държавна 
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подкрепа на целите му. Към 2010 няма данни за прилагането му. Тази политика още не е 

подкрепена на национално ниво. Би било нереалистично да планираме скорошна 

реализация и на областно/местно ниво. Допълнителен аргумент е и факта, че този 

приоритет остава неподкрепен в общинските планове. 

Приоритет 3.1. „Опазване на околната среда” съдържа мярка за управление на отпадъците. 

Това е една от осите на ОПОС. Другата ос „питейни и отпадни води” е защитена в 

Приоритет 2.2, т.е. в предходната Цел 2. Предвид съпоставимата важност и улеснена 

управляемост, проблемът „отпадъци” се издига до ранг „приоритет” и се прехвърля в 

пакета по Цел 2. Така Приоритет 3.1. се запазва с останалото си съдържание. 

Нов Приоритет 2.3. Управление на отпадъците 

Разширеният обхват на Цел 2 и по отношение на жизнената среда, мотивира още два нови 

приоритета: 

Нов Приоритет 2.4: Устойчиво и интегрирано градско развитие 

Нов Приоритет 2.5: Качество на живот в селските райони и разнообразяване на 

селската икономика 

Към новата Цел 4: „Подобряване на координацията и партньорството при изпълнение на 

плановите документи, развитие на проектен капацитет” се предлагат три приоритета 

(кореспондиращи с приоритетните оси на ОПАК) и четвърти – кореспондиращ с 

инициативата „Лидер” (четвърта ос на ПРСР): 

Нов Приоритет 4.1. Добро управление 

Нов Приоритет 4.2. Управление на човешките ресурси 

Нов Приоритет 4.3. Административно обслужване и електронно управление 

Нов Приоритет 4.4. Прилагане на инициативата „Лидер” - стратегии за местно 

развитие 

Останалите задачи на заданието са изпълнени директно в представената по-долу 

актуализирана стратегия. 
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 4.3. Актуализиран стратегически пакет на ОСР Шумен 2011 – 2013 

Визията за развитие запазва своя актуален характер, независимо от промените в социално-

икономическата обстановка в областта и извън нея: 

Шуменска област ще се развива като жизнеспособна териториална единица в пределите на националното и 
Европейско пространство, в която населението ще живее и ще се труди в устойчива и хармонична природна, 
социална и бизнес-среда. 
 

Главна стратегическа цел:  

Шуменска област да възстанови положителните си темпове на икономически 

растеж, координирайки плановете на съставните си общини за ефективно 

оползотворяване на местните ресурси, интегриран подход в публично-частните 

инициативи и максимално привличане на средства от донорските фондове в името 

на конкуретноспосбност, инвестиционната атрактивност, подобрена жизнена среда и 

укрепен човешки ресурс при съхранена природа и устойчиви модели на 

земеползване. 

Тази цел би се постигнала, ако към 2013 г. се отчетат посочените увеличения по следните 

показатели: 

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРЯМО 2008 г. Област Шумен 
БВП  20% 
БВП/човек  20% 
Приходи от продажби  60% 
ДМА 60% 
ПЧИ в производства 50% 
НИРД 15% 
ЗАЕТОСТ 9% 

 

Реализирането на Главната цел трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и 

партньорство между държавните и местните власти, бизнеса и НПО. Това следва да се 

осъществи на базата на широко подкрепени и адекватни стратегически цели, приоритети и 

мерки. Ефективното използване на местния потенциал и максималното оползотворяване 

на шансовете по донорските фондове и програми, е основният залог за успех. 

Основните принципи, върху които се основава стратегическата рамка на регионалното 

развитие на област Шумен, продължават да са: 

- Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения; 
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- Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи 

отговорността за постигане на очакваното състояние на областта към хоризонта на 

планирането - 2013; 

- Концентрация на усилията, човешките и финансовите ресурси за осъществяване на 

набелязаните в стратегията цели; 

- Тясно обвързване и интегритет на действията, заложени в различните програми за 

постигане на комплексен социално-икономически ефект; 

- Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

променящите се условия на средата, в която се реализира стратегията. 

 

Стратегическа цел 1: Социално балансирана икономика, основана на местния 

потенциал и привлечени отвън инвестиции 

 

ПРИОРИТЕТ 1.1. НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

БЕДНОСТТА 

Специфична цел „Европа 2020”: До 2013 г., безработицата в областта да се намали 

до 10%, заетостта да се увеличи до 60%, а дела на преждевременно напусналите 

училище да се редуцира на 14%. 

Мярка 1.1.1. Осигуряване на равни възможности за достъп до образование и 

професионална квалификация; 

Мярка 1.1.2. Насърчаване на заетостта чрез стимулиране на предприемаческия дух и 

насърчаване на заетостта чрез проекти по всички налични програми и възможни 

инициативи. 

 

ПРИОРИТЕТ 1.2: ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС-КЛИМАТА, ПОВИШВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННАТА АТРАКТИВНОСТ НА ОБЛАСТТА И СТИМУЛИРАНЕ НА 

СВОБОДНИЯ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ  

Специфична цел „Европа 2020”: До 2013 г. делът на висшистите (на 30-34 г) да 

нарасне до 27%, а инвестициите в НИРД – до 0,5% от БВП на областта. 

Мярка 1.2.1. Осъвременяване на производството, въвеждане на нови технологии, 

повишаване на конкурентноспособността; 
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Мярка 1.2.2. Стимулиране на предприемаческия дух на хората, повишаване на 

административния и мениджърския капацитет на бизнес субектите; 

Мярка 1.2.3. Активизиране и стимулиране на местните малки и средни предприятия в 

промишлеността, услугите, търговията и туризма; 

Мярка 1.2.4. Развитие на качествени банкови, финансови и административни услуги и 

ограничаване на бюрокрацията; 

Мярка 1.2.5 (нова) Ускорено изграждане и агресивно маркетиране на „Индустриален парк 

Шумен”. 

 

ПРИОРИТЕТ 1.3. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Мярка 1.4.1. Модернизиране на материалните бази в областта на образованието, 

здравеопазването, спорта и културата; 

Мярка 1.4.2. Подобряване на достъпността и качеството на здравните услуги; 

Мярка 1.4.3. Модернизация в социалното подпомагане. 

 

Стратегическа цел 2:Инфраструктурна база и жизнена среда за развитие на бизнеса 

и обществото 

 

ПРИОРИТЕТ 2.1. РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА, ЕНЕРГИЙНАТА И СЪОБЩИТЕЛНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Специфична цел „Европа 2020”:До 2013 г., делът на ВЕИ в крайното енергийно 

потребление да достигне 3%. 

Мярка 2.1.1. Доизграждане, модернизация и поддръжка на транспортната 

инфраструктура; 

Мярка 2.1.2. Модернизация на съществуващата енергийна инфраструктура. Въвеждане на 

енергоефективни технологии и използване на възобновяеми енергийни източници; 

Мярка 2.1.3. Развитие на съобщителната инфраструктура с постепенна цифровизация. 
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ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 

Мярка 2.2.1. Реконструкция и обновление на водоснабдителната и водопреносната мрежи, 

проучване и използване на нови водоизточници; 

Мярка 2.2.2. Развитие на системите за отвеждане и пречистване на отпадни води. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.3 (нов): УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Мярка 2.3.1. Усъвършенстване на системата за сметосъбиране; 

Мярка 2.3.2. Изграждане на съвременни съоръжения за депониране и преработка на 

отпадъци; 

Мярка 2.3.3. Ликвидиране на нерегламентираните сметища; 

 

ПРИОРИТЕТ 2.4. (нов) УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

Мярка 2.4.1. Подобряване на физическата среда и развитие на градските центрове; 

Мярка 2.4.2. Прилагане на интегрирано устройствено планиране – актуализиране на 

общите устройствени планове на всички общински центрове; 

Мярка 2.4.3. Изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – 

за общинските центрове – градове; 

 

ПРИОРИТЕТ 2.5. (нов) КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И 

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА СЕЛСКАТА ИКОНОМИКА (ПРСР) 

Мярка 2.5.1. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони 

Мярка 2.5.2. Обновяване и развитие на селата 

Мярка 2.5.3. Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието на 

земеделието и горското стопанство  
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Стратегическа цел 3: Местните ресурси – в полза на обществото 

 

ПРИОРИТЕТ 3.1. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Мярка 3.1.1. Повишаване на информираността на обществото по отношение на околната 

среда; 

Мярка 3.1.2. Подобряване на планирането, управлението, мониторинга и контрола на 

дейностите по опазване на околната среда; 

Мярка 3.1.3. Опазване и поддържане на биоразнообразието чрез мрежата от защитените 

територии и обекти, както и нейното разширяване; 

Мярка 3.1.5. Инвентаризация на рисковите територии по отношение на ерозионните 

процеси и вземане на мерки по тяхното ограничаване. Укрепване на свлачища, почистване 

и укрепване на речни корита и управление на водите. 

Мярка 3.1.6. (нова) Първоначално залесяване на неземеделски земи (вкл. общински) – 

ПРСР 

Мярка 3.1.7. (нова) Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни 

дейности - ПРСР 

 

ПРИОРИТЕТ 3.2. РАЗВИТИЕ НА ЖИЗНЕСПОСОБЕН ТУРИЗЪМ  

Мярка 3.2.1. Създаване и маркетиране на туристически продукти, базирани на 

експонираното културно-историческо и природно наследство на региона (ОПРР - 3.2.; 

ПРСР - 313). 

Мярка 3.2.2. Съхраняване, експониране и социализация на антропогенни и природни 

туристически ресурси (ОПРР - 3.1.; ПРСР - 313). 

 

Стратегическа цел 4 (нова): Подобряване на координацията и партньорството при 

изпълнение на плановите документи, развитие на проектен капацитет 

 

ПРИОРИТЕТ 4.1. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ (ОПАК) 

Мярка 4.1.1. Прозрачност и отчетност в администрацията; 

Мярка 4.1.2. Оптимално и ефективно използване на ресурсите чрез ПЧП; 



Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Шумен (2011-2013 г.) 

Национален център за териториално развитие ЕАД 36 

Мярка 4.1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и изпълнение на 

стратегии и планове; 

Мярка 4.1.4. Транснационално и междурегионално сътрудничество. 

 

ПРИОРИТЕТ 4.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ОПАК) 

Мярка 4.2.1. Мотивация на административния персонал; 

Мярка 4.2.2. Компетентна и ефективна администрация; 

Мярка 4.2.3. Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество. 

 

ПРИОРИТЕТ 4.3. ПРИЛАГАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ЛИДЕР” - СТРАТЕГИИ ЗА 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ПРСР) 

Мярка 4.3.1. Информиране и провокиране на създаването на МИГ в групи от малки 

общини (по инициатива на областната администрация); 

Мярка 4.3.2. Методическа и експертна помощ за създаване на стратегии за местно 

развитие (в локализациите с инициирани МИГ). 

 

 

5. Обща оценка на необходимите ресурси 

Общата оценка на необходимите финансови ресурси за постигане целите на ОСР е нов 

момент в съдържанието на плановия документ. Общата оценка представлява макро рамка 

- експертна оценка, обхващаща възможните източници за финансиране, а не финансов 

план. Естествено, реалната преценка е доста трудна, поради факта, че не всички 

оперативни програми имат регионално измерение (разпределение) на планираното 

финансиране. От друга страна, затруднение за коректна оценка e и включването в 

прогнозната макрорамка на пълния обем финансови публични и частни средства 

(безвъзмездни помощи - извън тези от ЕС, трансфери, субсидии, извънбюджетни средства, 

дарения, средства на банки и фондации, чуждестранни инвестиции и др.), които ще бъдат 

реализирани на територията на област Шумен и ще допринасят за развитието й. 

Оценката е съобразена основно със заявените проектни идеи, заложени в индикативните 

финансови таблици към общинските планове за развитие, както и предоставените справки 

за проектни апликации. 
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Общата индикативна сума, заявена за постигане целите на ОСР Шумен 2011-2013, възлиза 

на около 690 млн. лева. 

Разпределението по стратегически цели е както следва: 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ % млн. лв. 
Ц1. ИКОНОМИКА  22% 152 
Ц2. ИНФРАСТРУКТУРИ И СРЕДА 70% 483 
Ц3. МЕСТНИ РЕСУРСИ 7% 48 
Ц4. КООРДИНАЦИЯ И КАПАЦИТЕТ 1% 7 

ОБЩО: 100% 690 
 

Прогнозируемите/потенциални ресурси, които биха могли да се привлекат и усвоят за 

периода в СИРП, са както следва: 

Финансиране по ОП за СИРП за периода 2011 - 
2013 г.         

млн. 
Евро 

  ЕФРР ЕСФ КФ Нац. 
Бюджет  ОБЩО 

ОБЩО за СИР за 2011г., в т.ч. : 63,16 20,49 46,58 28,38 158,61 
      ОП Регионално развитие 27,44 0,00 0,00 4,84 32,28 
      ОП Конкурентоспособност 19,31 0,00 0,00 4,50 23,81 
      ОП Човешки ресурси 0,00 20,49 0,00 3,62 24,11 
      ОП Транспорт 7,79 0,00 25,75 8,41 41,94 
      ОП Околна среда 8,62 0,00 20,82 7,02 36,47 
ОБЩО за СИР за 2012г., в т.ч. : 66,08 20,65 49,30 24,17 160,19 
      ОП Регионално развитие 28,70 0,00 0,00 5,07 33,77 
      ОП Конкурентоспособност 20,35 0,00 0,00 0,00 20,35 
      ОП Човешки ресурси 0,00 20,65 0,00 3,64 24,29 
      ОП Транспорт 7,53 0,00 27,59 8,28 43,40 
      ОП Околна среда 9,50 0,00 21,71 7,19 38,39 
ОБЩО за СИР за 2013г., в т.ч. : 71,02 23,21 52,14 27,98 174,35 
      ОП Регионално развитие 29,85 0,00 0,00 5,27 35,11 
      ОП Конкурентоспособност 23,23 0,00 0,00 4,10 27,33 
      ОП Човешки ресурси 0,00 23,21 0,00 4,10 27,31 
      ОП Транспорт 7,95 0,00 29,25 7,89 45,09 
      ОП Околна среда 10,00 0 22,88 6,62 39,51 
ОБЩО за СИР за 2011-2013г. 200,26 64,35 148,01 80,53 493,15 
Източник : „Българска рейтингова агенция” АД    

 

Отнесена към област Шумен, горната финансова прогноза би имала следните измерения: 

Финансиране по ОП за област Шумен за периода 
2011 - 2013 г.         

млн. 
Евро 

  ЕФРР ЕСФ КФ Нац. 
Бюджет  ОБЩО 

ОБЩО за СИР за 2011г., в т.ч. : 12,40 4,02 9,14 5,57 31,13 
      ОП Регионално развитие 5,39 0,00 0,00 0,95 6,34 
      ОП Конкурентоспособност 3,79 0,00 0,00 0,88 4,67 
      ОП Човешки ресурси 0,00 4,02 0,00 0,71 4,73 
      ОП Транспорт 1,53 0,00 5,05 1,65 8,23 
      ОП Околна среда 1,69 0,00 4,09 1,38 7,16 
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ОБЩО за СИР за 2012г., в т.ч. : 12,97 4,05 9,67 4,74 31,44 
      ОП Регионално развитие 5,63 0,00 0,00 0,99 6,63 
      ОП Конкурентоспособност 3,99 0,00 0,00 0,00 3,99 
      ОП Човешки ресурси 0,00 4,05 0,00 0,71 4,77 
      ОП Транспорт 1,48 0,00 5,41 1,62 8,52 
      ОП Околна среда 1,86 0,00 4,26 1,41 7,53 
ОБЩО за СИР за 2013г., в т.ч. : 13,94 4,56 10,23 5,49 34,22 
      ОП Регионално развитие 5,86 0,00 0,00 1,03 6,89 
      ОП Конкурентоспособност 4,56 0,00 0,00 0,80 5,36 
      ОП Човешки ресурси 0,00 4,56 0,00 0,80 5,36 
      ОП Транспорт 1,56 0,00 5,74 1,55 8,85 
      ОП Околна среда 1,96 0,00 4,49 1,30 7,75 
Област Шумен 2011 - 2013 г. 39,30 12,63 29,05 15,81 96,79 

 

Това означава, че областта би могла да разчита на около 190 млн. лв. по оперативните 

програми, или на 27,5% от индикативните разчети за необходими средства. 

 

 

 

6. Изпълнение, мониторинг и актуализация на областната стратегия 

Реализацията на областната стратегия е един непрекъснат процес на наблюдение, анализ и 

актуализация. ОСР очертава насоките за развитие, но няма своя собствена изпълнителска 

част. Областният управител и областният съвет за развитие не разполагат със свои 

финансови ресурси и се явяват основно в ролята на координатор в процеса на планиране, а 

не изпълнител.  

Конкретните дейности и проекти са разписани в Общинските планове за развитие. Тези 

документи са обвързани със съответните годишни бюджетни и други финансови ресурси. 

Основните задачи пред Областния управител и експертите от Областна администрация – 

Шумен за изпълнение на ОСР са: 

- Осигуряване на актуална информация за програми и фондове, пред които може да 

кандидатстват обществени и неправителствени организации за финансиране на 

проекти и дейности; 

- Популяризиране на успешно реализирани инициативи и проекти чрез интернет-

страницата на Областна администрация (http://www.oblastshumen.government.bg/); 
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- Съдействие при изграждане на институционален капацитет в местните органи 

(общини и регионални държавни структури) за подготовка и кандидатстване с 

проекти за финансиране от различни програми и фондове; 

- Подкрепа и сътрудничество с организации и структури, разработващи проекти и 

координация на инициативите за изпълнение на дейностите, включени в ОСР; 

- Лобиране пред централни органи на властта и пред фондове за своевременна 

подготовка и представяне на подходящи проекти и други инициативи за включване в 

процедури за финансиране и изпълнение.  

 

Изпълнението на областната стратегия в оперативен план, ще се подпомага и координира 

основно от експертите “Регионално развитие и териториално устройство”. Те ще: 

- наблюдават изпълнението на заложените в ОСР приоритети и мерки; 

- координират работата на различни институции, общини и други области с 

национални и международни институции; 

- съдействат за изпълнението на приоритетите и мерките, включително при търсене на 

източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми; 

-  участват при анализиране на изпълнението; 

- изготвят предложения за корекции; 

- предлагат изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени; 

- подпомагат изготвянето на междинен и окончателен доклад за изпълнението (на база 

на междинната и последващата оценка), които се представят на Областния управител 

и Областния съвет за развитие за обсъждане и последващи решения. 

 

Наблюдение по изпълнението ще бъде осъществявано от Областния съвет за развитие и 

Областния управител, който отговаря пряко за изпълнението на стратегията и организира 

изготвянето на междинен и окончателен доклад за изпълнение на ОСР. 

Актуализацията на Областната стратегия се извършва в съответствие със ЗРР. Процесът се 

организира от Областния управител, като се използват създадените работни групи по 

тематични направления. При необходимост, се ангажират и външни експерти. 

Актуализираната областна стратегия се обсъжда и съгласува с Регионалния съвет за 

развитие на СИР и се приема от Областния съвет за развитие на Област Шумен. 
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Основните индикатори, с които ще се измерва постигането на целите на областната 

стратегия са:  

 

N ПОКАЗАТЕЛИ Изходна Цел 2013 
  КЛЮЧОВИ      
1 БВП/човек - лева 4618 5542 
2 ПЧИ в производства - млн. Евро 96 163 
3 Безработица 13,8% 10,0% 
  ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”     
1 Заетост на населението на възраст 20-64 г. 51% 60,0% 

2 Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност 
(НИРД) - % от БВП  -  0,5% 

3 Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:     
  -          съкращаване на емисиите на СО2  -   - 
  -          дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление  -  3,0% 
  -          повишаване на енергийната ефективност  -  7,0% 
  -          намаляване на енергийната интензивност на БВП - 12,0% 

4 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 
до:  -  14,0% 

  Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г.  -  27,0% 
5 Намаляване на хората под прага на бедност с:  -  4,0% 
  ОСР ШУМЕН 2011-2013     
1 Население с подобрен транспортен достъп (%)  -  13% 
2 Нарастване на инвестициите в областта (%)  -  15% 
3 Рехабилитирана / реконструирана пътна мрежа II и III клас(км)  -  40 
4 Рехабилитирана / реконструирана пътна мрежа - общинска (км)  -  60 
5 Брой нови фирми, започнали своята дейност   -  300 

6 Създадени и популяризирани туристически дестинации на база 
културно-историческо наследство (бр.)  -  1 

7 Брой новосъздадени и маркетирани туристически продукти   -  3 
8 Брой туристически атракции създадени/подобрени   -  3 

9 
Население, облагодетелствано от подобрената социална, 
образователна и здравна инфраструктура (% от общото 
население) 

 -  10% 

10 Брой рехабилитирани здравни и образователни заведения (бр.)  -  3 

11 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на 
културата (бр.)  -  2 

12 Създадени/обновени градски зелени площи (%)  -  8% 
13 Население, свързано към ПСОВ 52% 65% 

14 Население, обслужвано от регионални системи за управление на 
отпадъците (% от населението обхванато от сметосъбиране) 83% 90% 

15 Нови и рехабилитирани ПСОВ (бр.)  -  3 
16 Разширена и реконструирана ВиК мрежа (км)  -  40 
17 Обновен жилищен фонд (%)  -  5% 

18 
Брой на сключените договори за участие в програми и проекти 
по Структурните фондове (бр.)  -  20 

19 
Служители, преминали обучение за развитие на уменията за 
управление на проекти, финансов контрол и прилагане на 
интегрирани системи за развитие (%) 

 -  6% 

20 Брой новосъздадени ПЧП  -  5 
  ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ     
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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 - млн. лв. 24,5 29,4 

5 
Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от 
населението - лева 126 151 

6 Дял от територията с висок риск от ерозия - %  -   -  
7 Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – млн.лв./година  -   -  

Забележка: Разясненията и източниците на информация по глобалните екологични показатели са дадени в 
Приложение 2. 
 

 

7. Стратегически насоки за разработване на общинските планове за развитие  

Стратегическите насоки за ОПР са нов елемент в съдържанието на ОСР19. Целта е да се 

очертае рамката, с която ОПР следва да се съобрази и да адресира своите цели и 

приоритети, постижими до 2013 година. Подробни указания по съдържанието на 

актуализирания документ за изпълнение на ОПР са дадени в Методическите указания на 

МРРБ: 

 Целите и приоритетите на ОПР могат да обхващат само тези цели и приоритети от ОСР, 

които имат пряко отношение към развитието на общината и кореспондират с местната 

специфика и идентифицирани потребности.  Възможно е няколко цели/приоритети от 

ОПР да бъдат адресирани към една цел/приоритет на ОСР. 

 ОПР следва да бъдат разработени в съответствие със стратегическите документи в ЕС 

като Лисабонска стратегия, Стратегически насоки за сближаване на Общността за периода 

2007-2013, Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, Стратегия „Европа 2020”, Зелена 

книга на териториалното сближаване и др., както и с предвижданията на националните 

документи – Национална стратегия за регионално развитие, Национална стратегическа 

референтна рамка, секторни планови документи. Акцентът трябва да бъде върху тези 

цели/приоритети, за чиито постигане общината може да допринесе. 

 Развитието на информационното общество е хоризонтален приоритет за България. 

Процесът на децентрализация на управлението поставя нови предизвикателства, свързани 

с използване на информационните технологии за повишаване конкурентоспособността на 

общините в т.ч. и по отношение предоставянето на административни услуги. Уместно е да 

се предвидят мерки и дейности, свързани с развитието на електронното съдържание – 

                                                
19 Регламентирани в чл. 12(3), т. 6 от ЗРР 
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интегрирани електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, уеб-базирани 

форуми за обществени обсъждания и др. В ОПР е необходимо да се идентифицират 

нуждите и възможностите за реализиране на ИКТ мерки и проекти вкл. свързаните с 

придобиване и повишаване на ИТ уменията и електронното участие (eparticipation), 

изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет, изграждане на системи за 

видео наблюдение, използване на системи за контрол и управление на трафика и др.  

 Устойчивото развитие също е хоризонтален приоритет на европейско ниво, като акцент 

е интегрирането на глобалните екологични проблеми в процеса на стратегическо 

планиране на местното развитие  – последици от промените в климата, опазване на 

биоразнообразието, борба с ерозията на почвите и устойчивото използване на земите, 

запазване и укрепване на предимствата на ландшафта, насърчаване разработването и 

използването на „чиста енергия” и др.  

 Ключов момент, който също трябва да се има в предвид при разработването на ОПР са 

мерките, свързани със стимулиране на енергийната ефективност, гарантиране на 

енергопотреблението и диверсифициране на енергийните източници на местно ниво. 

 Съвременните проблеми на развитието като равните възможности, проблемите на 

околната среда и свързаните с тях климатични промени, загубите на биоразнообразие, 

замърсяването не спазват административни граници и изискват сътрудничество за 

постигане на ефективни решения. Местната политика за развитие трябва да отчете тези 

реалности и в този контекст да се търси развитие на сътрудничество между съседни 

общини и между страни. По този начин ще бъдат идентифицирани и областите, в които да 

бъдат разработени междуобщински /междурегионални проекти.  

 Финансовите ресурси следва да бъдат обвързани с най-важните потребности на 

общината, така че да доведат до значителен ефект. Освен традиционните източници на 

финансиране  –  бюджет, оперативни програми, международни донори трябва да се търсят 

възможности за реализация на проекти чрез публично-частно партньорство. Този начин на 

финансиране позволява да бъде използван и опита на квалифицирани експерти от частния 

бизнес и НПО. 

 

8. Партньорства, осигуряване на информация и публичност 

Съгласно ЗРР, един от основните принципи, на които се основава провеждането на 

държавната политика за регионално развитие, е този за партньорство, публичност и 
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прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, 

финансирането, наблюдението и оценката. 

Стратегията за развитие на област Шумен е разработена чрез прилагане на принципа на 

партньорство, чрез включване както в процеса на планиране на широк кръг 

заинтересовани страни, така и в процесите на обсъждане и консултиране, финансиране, 

изпълнение, наблюдение, оценка и контрол. 

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за ОСР 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. 

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 

ще допринесе за доизграждане на връзки между различните местни субекти с влияние 

върху регионалното развитие. 

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните 

продукти и услуги за обществото, следва да бъде широко застъпен в процеса на 

изпълнение на актуализирания документ за изпълнение на ОСР за периода 2011-2013 г. 

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и 

контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и 

реалистичност на ОСР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Изпълнени проекти по общини и по източници на финансиране 
 
 
 

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/не 
стартирал 876 

Modern Infrastructure - Profitable Business ФАР финансиран 675 
Conosolidation and revitalization 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, Кр. Б-
я финансирани 3573 



Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на Област Шумен (2011-2013 г.) 

Национален център за териториално развитие ЕАД 45 

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 

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 
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„Рехабилитация и реконструкция за енергийна 
ефективност на ОУ "Христо Ботев" и ЦДГ 
"Ален Мак" с. Вълнари” 

ОПРР финансиран 982 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 13310 

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" "Красива България" 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 
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“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 
“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 
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Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом 
за стари хора с отделение за лежащо болни 
"Д-р Стефан Смядовски" - гр. Шумен 

ОПРР отхвърлен 5268 

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Глобални екологични индикатори  
 

Списък на ключови стратегически индикатори за мониторинг на интеграцията на глобалните 
екологични въпроси в процесите на регионално развитие в България 

№ Индикатор Област 

1.  Относителен дял на антропогенно натоварените територии 
(инфраструктура, селища, промишлени обекти) 

Биоразнообразие 

2. Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните 
територии 

Биоразнообразие 

3. Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на 
жител от населението 

Промени в климата 

4. Разходи за ДМА с екологично предназначение Общ и за трите конвенции 

5. Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от 
населението 

Общ и за трите конвенции 

6. Дял от територията с висок риск от ерозия Опустиняване 

7. Степен на постигане на националните цели за използване на 
възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност 

Промени в климата 

 
Профил на стратегическите индикатори за мониторинг и оценка на напредъка по 

интеграцията на глобалните проблеми на околната среда при осъществяване на 

регионалната политика и стратегическото планиране на регионалното развитие в 

Североизточен район 

 

Индикатор 1 

 Наименование: Относителен дял на антропогенно натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени обекти) 

 Основание за предлагане: Ограничаването на хабитатите, вследствие на 

човешката дейност е една от основните причини за намаляването на биологичното 

разнообразие. Поради това увеличаването или намаляването на площите с антропогенно 

натоварване индиректно е измерител на биоразнообразието. Негативният процес е 

характерен за територията на страната, има ясно изразено влияние върху биологичното 

разнообразие и е свързан с презастрояването и отнемането на територии вследствие на 

активна строителна дейност. 

 Мерна единица: % (от площта на съответната териториална единица) 

 Териториално ниво: Регионално, местно 

 Отношение към Конвенциите от Рио: Антропогенното въздействие върху 

територията е адресирано към Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и е в 

основата на загубата на биологично разнообразие 
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 Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие. Предлаганият 

индикатор е утвърден за използване в статистическата практика на Евростат и е част от 

стандартните статистически индикатори в общоевропейския проект Urban Audit9 

 Наличие на данни в страната:Изходните данни за изчисляване на индикатора за 

общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от 

ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г. 

 Технологична обезпеченост:Наличните в страната данни се предоставят от 

ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда. 

 

Индикатор 2 

 Наименование: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните 

територии 

 Основание за предлагане: Противоположно действащите процеси на отнемане на 

площи и залесяване имат ясно изразено влияние върху биологичното разнообразие. 

Промяната в съотношението има индиректно отношение към опазването на природната 

среда, респективно на биологичното разнообразие. 

 Мерна единица: % или дял от общата територия 

 Териториално ниво: регионално, местно 

 Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни, където има покритие с данни от проекта CORINE земно покритие. 

 Връзка с национални стратегии и приоритети:Цел 2010 г. - Спиране загубата на 

биологично разнообразие 

 Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за 

общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични от реализирания от 

ИАОС проект – CORINE земно покритие 1990 и 2000 г. и 2006 г. 

 Технологична обезпеченост: Наличните в страната данни се предоставят от 

ИАОС/ЕЕА на потребителите след заявка в цифров вид, подходящ за работа в ГИС- среда.  

 

Индикатор 3 

 Наименование: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на 

жител от населението 

 Основание за предлагане: Парниковите газове са в основата на антропогенното 

въздействие върху промените на климата. Въглеродният диоксид се образува от 
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изгарянето на фосилни горива и от естествени причини и формира около 40 % от всички 

парникови газове, поради което останалите се приравняват към него. Определянето на 

количеството парникови газове на човек в съответната териториална единица позволява 

разкриването на междурегионални различия и осъществяването на сравнителен анализ. 

 Мерна единица: тона/човек/год. 

 Териториално ниво: регионално, местно 

 Отношение към Конвенциите от Рио: Емисиите на парникови газове са ясно 

идентифицирани като основен проблем, адресиран в Рамкова конвенция на Обединените 

нации по изменение на климата 

 Връзка с други системи от индикатори:Индикаторът има ясна връзка към 

ратифицирания от страната протокол от Киото и Рамкова конвенция на ООН по 

изменение на климата. Индикаторът е част от системата от индикатори на ЕС за 

устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable Development Strategy). 

Предлаганият индикатор е разпознаваем и широко използван в страната и в страните от 

ЕС. Той е утвърден като ключов индикатор за устойчиво развитие на ЕС и данните за него 

се систематизират и разпространяват от Евростат12. 

 Връзка с национални стратегии и приоритети: Стратегия за устойчиво развитие 

на Република България, Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, Протокол от Киото 

 Наличие на данни в страната: Изходните данни за изчисляване на индикатора за 

общините, областите и районите от ниво 2 в страната са налични в НСИ, за сравнително 

дълъг период от време. 
 

 

Индикатор 4 

 Наименование: Разходи за ДМА с екологично предназначение 

 Основание за предлагане: Обемът на разходите за дълготрайни материални 

активи с екологично предназначение е от важно значение за опазването на природната 

среда. Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в 

страната са налични от НСИ, въз основа на статистическата отчетност на стопанските 

субекти. При интерпретацията на показателя трябва добре да се познава конкретната 

територия и събитията настъпили при стопанските субекти функциониращи на 

територията й, за да се избегне погрешна интерпретация. 

 Мерна единица: млн. лв./год. 

 Териториално ниво: регионално 
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 Отношение към Конвенциите от Рио: Съвкупно разходите за опазване и 

възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат 

отношение Конвенциите от Рио. 

 Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между 

отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни 

единици за отчитане и т.н. 

 Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за 

насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на европейския 

парламент и съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния 

фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми източници на енергия 2005-2015 г. 

 Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично 

предназначение са включени в националната програма за статистически изследвания и 

отдел „Статистика на околната среда” на НСИ разполага с изходни данни, формиращи 

дълъг динамичен ред, позволяващ сравнение между отделни години. 
 

Индикатор 5 

 Наименование: Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от 

населението 

 Основание за предлагане: Информацията за разходи за активи с екологично 

предназначение на жител ще позволи осъществяването на сравнение между различните 

единици на едно и също ниво в административно-териториалното деление на страната. 

Изходните данни за изчисляване на индикатора за областите и районите от ниво 2 в 

страната са налични от НСИ. 

 Мерна единица: хил.лв./чов./год. 

 Териториално ниво: регионално 

 Отношение към Конвенциите от Рио: Съвкупно разходите за опазване и 

възстановяване на околната среда адресират като цяло всички проблеми, към които имат 

отношение Конвенциите от Рио. 

 Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът се използва във всички 

страни от ЕС27, без обаче да е възможно да бъде лесно осъществена сравнимост между 
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отделните държави поради различната методология по събиране, валути, паритетни 

единици за отчитане и т.н. 

 Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за 

насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния 

фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за 

насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 

 Наличие на данни в страната: Показателите за ДМА с екологично 

предназначение и средногодишно население са включени в националната програма за 

статистически изследвания и отделите „Демографска статистика” и „Статистика на 

околната среда” на НСИ разполагат с изходни данни, формиращи дълъг динамичен ред, 

позволяващ сравнение между отделни години и териториални единици. 

 

Индикатор 6 

 Наименование: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от 

ерозия 

 Основание за предлагане: Ерозионната дейност е един от най-неблагоприятните 

проблеми, свързани с интензивното селско стопанство и обезлесяването, който се 

адресира от редица международни, национални и поднационални нормативни и 

стратегически документи. 

 Мерна единица: % 

 Териториално ниво: регионално, местно 

 Отношение към Конвенциите от Рио: Ерозионната дейност е в основата на 

загубата на почва и поради това е един от основните проблеми, адресирани в Конвенцията 

на ООН за борба с опустиняването. 

 Връзка с други системи от индикатори: Система за земеделска счетоводна 

информация; Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа 

Конюнктура (БАНСИК); Мониторингова мрежа на ИАОС, Подсистема “Земи и почви” 

 Връзка с национални стратегии и приоритети:Тематичната стратегия за 

опазване на почвите в ЕС (2006/2293(INI)); Конвенцията за биологичното разнообразие; 

Конвенцията на ООН за борба срещу опустиняването. 
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 Наличие на данни в страната: Данни за риска от водоплощна ерозия са налични в 

ИАОС и отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните. 

 

Индикатор 7 

 Наименование: Разходи за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници 

 Основание за предлагане: Минимизирането на загубите на електроенергия и 

обезпечаването на екологично чиста електроенергия от ВЕИ пряко допринася за 

намаляването на използването на фосилни горива и горивни процеси за добив на енергия, 

поради което благоприятства за намаляване на влиянието на човешката дейност върху 

промените на климата. 

 Мерна единица: млн.лв./год. 

 Териториално ниво: регионално 

 Отношение към Конвенциите от Рио: Повишаването на енергийната 

ефективност и относителния дял на ВЕИ има пряко отношение към констатациите в 

Конвенцията на ООН за промени на климата. 

 Връзка с други системи от индикатори: Индикаторът е част от системата от 

индикатори на ЕС за устойчиво развитие (Indicators for monitoring of the EU Sustainable 

Development Strategy) 

 Връзка с национални стратегии и приоритети: Национална стратегия за 

регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.; Стратегия за 

насърчаване на инвестициите в Р. България; Директива 2006/32/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление 

на енергия и осъществяване на енергийни услуги; Директива 2002/91/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния 

фонд; Енергийна стратегия на Република България; Национална дългосрочна програма за 

насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 г. 

 Наличие на данни в страната: Отдел „Статистика на околната среда” на НСИ, 

Агенцията по енергийна ефективност (АЕЕ) 

 

 


