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Въведение 

Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен е средносрочен документ за 

стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който се разработва в 

съответствие с регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2. С 

областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво 

интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и 

потенциала на областта. 

Областната стратегия за развитие се разработва за 7-годишен период, който съвпада с 

периода на действие на РПР на СИ район (2014-2020 г.) и на общинските планове за 

развитие.  

Основна функция на стратегията е да «преведе» целевата концепция на националните и 

европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., включително 

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., към специфичните условия и 

потенциали за развитие на област Шумен, в параметрите на стратегическата рамка на РПР 

на СИ район за същия планов период. 

Водещо начало в  ОСР Шумен е подкрепата за реализация на целите и приоритетните 

области на Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. 

Приоритетите са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна 

икономика, на приобщаващо общество с висока степен на заетост, пречупени през 

призмата на спецификата на областта. На всички етапи от разработване на ОСР са 

отчетени и е постигнато съответствие с целите и приоритетите на значими национални и 

европейски документи за интегрирано развитие за съответния период. 

Основните планови документи на национално ниво, които формират целевата рамка на 

ОСР на област Шумен са Националната програма за реформи 2011-2015 г. (актуализация 

до 2020 г.) „В изпълнение на стратегията “Европа 2020”, Националната програма за 

развитие „България 2020”, Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 
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ЧАСТ ПЪРВА – Аналитична част 

КОМПЛЕКСЕН АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО И 

ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА И 

ОКОЛНА СРЕДА 

1. Общ профил на област Шумен 

Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България и заема 

площ от 3,39 хил. кв.км, което представлява 3,05 % от територията на страната. Областта е 

част от Североизточен район от ниво 2, в който влизат и съседните области Варна, Добрич 

и Търговище.  

Като една от съставните области на СИ район, през територията й преминава изявената 

транспортната ос  Русе-Варна, която се разглежда като алтернативен сектор на 

Общоевропейския транспортен коридор №7. Сухоземната  отсечка между р. Дунав и 

Черно море дава бърза връзка между транспортната магистрала “Рейн – Майн – Дунав” 

(Пристанище Русе), Общоевропейския транспортен коридор /ОЕТК/ №8 (Пристанище 

Варна), Кавказките страни – страните от Централна Азия, Иран и Средния Изток и 

същевременно осъществява  и връзка с ОЕТК № 9 при град Русе. Преминавайки през 

област Шумен,  сухоземната  отсечка Русе-Шумен-Варна интегрира областта в 

международните транспортни потоци с всичките предимства, които тази възможност 

предоставя за социално-икономическото й развитие. 

Област Шумен се състои от 10 общини (Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, 

Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен) и 151 населени места, 

от които 8 града и 143 села. Най- голяма е територията на община Шумен (19,2 % от 

площта на областта), а най-малка – територията на община Венец (6,6 % от площта на 

областта).  

Населението на областта към 01.02.2011 г. е 180 528 души /2,5% от населението на 

страната/,  повече от половината съсредоточено в община Шумен /51,9%/. На другия 

полюс е  община Хитрино, където живее най-малка част от населението -3,4%.  
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Карта 1: Административно – териториално устройство 
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Областта се характеризира с ясно изразен дисбаланс в териториалното развитие и 

изявен проблем „център-периферия”. 

Табл. 1: Характерни показатели за област Шумен и общини 
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Р. България 111 001 5302 7 364 570 66,34 19,6 9,67     

Област Шумен 3389,7 151/8 180 528 53,3 14,5 15,74 2692507 (100%) 1094678 (100%) 

В. Преслав 277,6 13/- 13 382 48,2 10,3 14,19 3,60% 4,60% 

Венец 222,6 16/1 7 137 32,1 2,9 45,13 0,40% 0,60% 

Върбица 456,8 16/1 10 391 22,7 3,7 31,01 0,80% 0,70% 

Каолиново 293,5 9/2 12 093 41,2 3,3 55,39 1,10% 1,50% 

Каспичан 274,4 11/- 7 976 29,1 7,1 18,74 4,00% 8,50% 

Н. Козлево 264,3 16/1 6 100 23,1 2,8 57,94 0,90% 1,20% 

Нови Пазар 317,6 10/1 16 879 53,1 10,3 16,57 4,20% 9,30% 

Смядово 353,8 21/- 6 698 18,9 5,5 13,15 0,70% 1,70% 

Хитрино 276,7 21/- 6 223 22,5 2,8 29,26 1,00% 1,40% 

Шумен 652,3 27/1 93 649 143,6 22,2 5,96 83,20% 70,60% 

Източник: НСИ, ТСБ Шумен, НЦТР 

Като административен център и традиционен образователен и културен център за района, 

град Шумен съсредоточава и голяма част от икономическия потенциал и силно доминира 

над останалите градове.  В известна степен градовете Велики Преслав, Нови пазар и 

Каспичан балансират неговото влияние, като в централната част на областта се формира 

територия с определено по-висок потенциал. Северната и южна части на областта 

формират ясно определени територии с типичните проблеми на периферност. 

2. Природни условия и ресурси 

Геоложка среда. В тектонско отношение частите от Дунавската равнина са формирани в 

обхвата на Мизийската плоча, а предпланинската и старопланинската части – в обхвата на 

Междинните зони на Балканидите. Най-добре изразената тектонска структура в северните 

части на областта е Северобългарското сводово издигане (подуване), маркирано по 

валанжския карбонатен комплекс. Най-издигнатата му част се разкрива на повърхността в 

района на Никола Козлево, Тодор Икономово и Каолиново. Структурата е изградена  от 

плавно потъващи на север скални пластове.  
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Сеизмичност. По отношение на сеизмичната опасност територията на областта попада 

между двете земетръсни огнища в Северна България – Стражица и Шабла. Северните и 

централните части на областта се включват в сеизмоопасната зона от 7 степен, на юг от 

Драгоевска и Преславска планина – в сеизмоопасна зона от 6  степен. 

 Полезни изкопаеми. Основните полезни изкопаеми в област Шумен са нерудните, 

свързани предимно с широкото разпространение на глинести материали (каолинови 

глини), пясъчници, варовици и мергели, както и незначително количество гипс. От дъната 

на по-големите реки като Камчия, Поройна и Дивдядовска се извлича пясък и чакъл като 

строителен материал. 

В експлоатация са уникални за страната находища на каолин и кварцови пясъци, 

намиращи се в района на Каолиново. В община Велики Преслав има проучени и доказани 

запаси на варовик (край с. Троица) и скални материали (край с. Драгоево), в община 

Шумен – на мергелни глини (край с. Ветрище и гр. Шумен, кв. Дивдядово), на варовити 

пясъци (край с. Лозево), на фелдшпатови пясъци (край с. Средня), на пясък и баластра 

(край с. Р. Димитриево) и на скални материали (край с. Мътница), в община Каспичан, на 

мергелни глини (край гр. Каспичан) и скални материали (край с. Зл. Нива), в община 

Хитрино, кариери за камъни в землището на село Пет Могили  и в местността „Ябълката“ 

до село Никола Козлево. 

 Релеф. Територията на северната и средната  част на област Шумен се включва в рамките 

на Дунавската равнина, докато южната й част – в Предбалканa и Стара планина. С 

повишаването на надморската височина в посока от север на юг се увеличава и степента на  

разчленение на релефа, което се илюстрира със стойностите на показателя отклонение от 

средната надморска височина (в %). Тези стойности варират от под 50% за северната 

периферия на областта, до над 125% за южните й периферни части. 

Климат. Климатът на Шуменска област е умерено континентален. Основните фактори, 

обуславящи този тип климат, са разположението на областта в югоизточната част на 

Дунавската равнина и възможността за безпрепятствено нахлуване на северозападни, 

северни и североизточни въздушни маси. 

Средната продължителност на слънчевото греене е 2204 часа/год. и е по-голяма от тази за 

страната, благодарение на по-малката средна облачност. Температурният режим на 

областта е типичен за умерено-континенталния тип климат – с горещо лято и студена зима. 
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Средномесечната температура на най-студения месец (януари) се колебае от -2,5 °С на юг 

до -1,0 °С на североизток. Средномесечната температура на най-топлия месец (юли) е в 

границите на +21,0 °С +22,5 °С, като по този начин се оформя значителна годишна 

температурна амплитуда от 23-24 °С.  

Характерни за областта са късните пролетни и ранни есенни мразове, които могат да имат 

компрометиращо въздействие върху селскостопанските култури. Безмразовият период 

(брой дни със среднодневна температура над 0 °С) в областта е 335 дни, а периодът с 

активна вегетация (брой дни със среднодневна температура над 5°С) е 252 дни, което се 

приема за благоприятно по отношение на отглеждането на земеделски култури на открито. 

Континенталният характер на климата се потвърждава в температурно отношение и от 

значителното отклонение на средните месечни максимални и минимални температури, 

както и от абсолютните екстремални температури – от -30 °С до над +40 °С, оформящи 

абсолютна температурна амплитуда от над 70 °С.  

Средногодишното количество на валежите е в рамките на  500-750 мм, като се установява 

ясна тенденция на увеличава на валежите в посока от североизток на югозапад. 

Водни ресурси. Особеностите на климата, в съчетание с геоложката основа, определят 

смесеното дъждовно-снежно и карстово подхранване на реките в областта, както и 

относителната недостатъчност на повърхностно течащи води. 

Модулът на оттока един от най-ниските за страната. Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km2 и 

се обуславя както от неголемите суми на валежите, така и от водопропускливата  

карбонатна и льосова основа. Минерализацията на подземните води се определя като 

хидрокарбонатно-сулфатен в южните части и хидрокарбоантно-хлориден тип – в 

северните части на областта.  

Речна мрежа в област Шумен. Най-голямата речна система от Черноморската отточна 

област, отводняваща централните и южни части на областта е Камчия и нейните притоци 

Врана, Стара река, Брястова. Друга по-голяма речна система в тази област, отводняваща 

източните части на областта е тази на р. Провадийска е притоци Каменица, Крива и 

Мътница. 

Дунавската отточна област е представена предимно от суходолия и частично от речната 

система на Бели Лом в най-северозападната част на Шуменска област.На територията на 
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областта са изградени 252 водоема, като преобладават  малките водохранилища. Най-

големият водоем е яз. Тича с максимален завирен обем от 310 млн. кум. м., използван 

както за водоснабдяване на Търговище, Шумен и Велики Преслав, така и за напояване. 

Почвено разнообразие. В областта се проследява разпространението на типичните 

излужени и оподзолени черноземи. Върху карбонатна основа по височините и при наличие 

на горска растителност, са разпространени сивите горски и плитките карбонатни почви. В 

речните долини са разпространени азоналните алувални почви. 

Растителност и животински свят. Макар и условно, област Шумен може да се 

раздели на две растително-географски зони: лесостепна и горска. Лесостепната зона 

включва почти изцяло територията на Лудогорието в рамките на областта. Основни горски 

видове, срещащи се тук са няколко вида дъб, бряст, ясен, клен, липа топола, акация, 

люляк, дива черница, дива круша и габър. В горската зона се наблюдава вертикална 

зоналност в разпределението на растителността. В поясът 700-800 м  в Предбалкана добре 

е запазен габъровият вид, премесен с дъб. Такива гори покриват предимно билните 

повърхнини, докато широките долинни разширения са обезлесени и заети от земеделски 

култури. Най-високите части от областта (склоновете на Стара планина) са заети от букови 

гори. 

Под влияние на човешката дейност, горите не само са намалели като площи, но са и силно 

видоизменени. Особено добре това личи в Лудогорието, където горите сега са 

нискостеблени и закелeвели. Изчезването на закрития горски склоп и влошаването на 

почвените условия водят до значителни промени в екологичните условия. Положителен 

ефект за неутрализиране на неблагоприятното влияние на суховеите и отвяването на 

снежната покривка оказват изградените полезащитни пояси в северната част на областта. 

Животинският свят е разнороден. Срещат се степен пор, уязвимият европейски лалугер, 

хомяк, заек, таралеж. От малките бозайници най-разпространени са гризачите. Птичето 

разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните 

обекти се среща малката и обикновена дропла.Разбира се наред с тях се срещат и редица 

защитени и редки видове. 
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3. Демографско състояние и тенденции 

Показателите за общото демографско развитие на област Шумен я поставят в сравнително 

благоприятни позиции спрямо другите области от СИР и страната, благодарение най-вече 

на възрастовата структура на населението. Макар постепенно съотношението на младите 

към възрастните хора в областта да се влошава, това става с по-бавни темпове от тези в 

редица други области.  

Област Шумен е на 16 място на ниво NUTS 3 в България по брой на населението –        

180 528 души към 01.02.2011 г., което представлява 2.5 % от населението на страната. В 

разпределението на населението на общинско ниво съществува ясно изразен дисбаланс 

между община Шумен и останалите общини. С най-голям брой население е община 

Шумен - 93 649 д. (51.9 % от населението на областта), а с най-малък -община Хитрино -

6 223 д. (3.4 %). 

За периода между двете преброявания населението на област Шумен намалява с –    

23 850 души  (-11.7 %), като темпът на намаление в областта е по-висок от средния за 

страната и за СИР, но областта продължава да е с по-благоприятна демографска картина, в 

сравнение с останалата част на страната, поради по-добрата възрастова структура. 

Табл. 2: Население в област Шумен  към 1.02.2011 година 

Статистически 

район, област, 

общини 

Население към:  Прираст 

абсолютен брой 

Прираст 

(%) 01.3.2001 01.2.2011 

България 7 928 901 7 364 570 -564 331 -7.1 

Североизточен район 1 019 297 966 097 -53 200 -5.2 

Област Шумен 204 378 180 528 -23 850 -11.7 

Велики Преслав 16 276 13 382 -2 874 -17.8 

Венец 8 042 7 137 -905 -11.3 

Върбица 11 249 10 391 -858 -7.6 

Каолиново 12 544 12 093 -451 -3.6 

Каспичан 9 808 7 976 -1832 -18.7 

Никола Козлево 7 157 6 100 -1057 -14.8 

Нови пазар 19 559 16 879 -2680 -13.7 

Смядово 8 242 6698 -1544 -18.7 

Хитрино 7 045 6 223 -822 -11.7 

Шумен 104 456 93 649 -10 807 -10.3 

Източник: НСИ 
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Карта 2: Концентрация на населението 
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Средната гъстота на населението в област Шумен е 53.3 д./кв.км. и  е по-ниска от 

средната за страната  (66.34 д./кв.км.).  Гъстотата на населението в рамките на областта 

варира значително, като тя е най-висока в община Шумен – 143.6 д./кв.км, а най-ниска в 

община Смядово – 18.9 д./кв.км. /7 пъти по-ниска/. 

Табл. 3: Брой и гъстота на населението в област Шумен към 01.02.2011 г.  

Статистически 

район, област, 

общини 

Територия Население 
Гъстота на 

населението 

Населени 

места 

км² Брой д/км² Брой  

БЪЛГАРИЯ 111 001 7 364 570 66,34 5302 

Североизточен 14 487,4 966 097 66,68 721 

Шумен 3389,7 180 528 53,3 151 

Велики Преслав 277,6 13 382 48,2 12 

Венец 222,6 7 137 32,1 13 

Върбица 456,8 10 391 22,7 16 

Каолиново 293,5 12 093 41,2 16 

Каспичан 274,4 7 976 29,1 9 

Никола Козлево 264,3 6 100 23,1 11 

Нови пазар 317,6 16 879 53,1 16 

Смядово 353,8 6 698 18,9 10 

Хитрино 276,7 6 223 22,5 21 

Шумен 652,3 93 649 143,6 27 

Източник: НСИ и Агенция по кадастър 

По данни на Преброяване 2011 г. в 8 града в областта живеят 113 204 души, или 62.7 % от 

населението на областта, което е по - ниско от градското население на страната  72.5 %. В 

областният център град Шумен живее 71.4 % от градското население.  

В периода 2001 – 2011 г. всички градове показват  намаление: Шумен (със -9.4 %), Велики 

Преслав (-17.3 %), Върбица (-9.4 %), Каолиново (-6.2 %),  Каспичан (-15.5 %) , Нови пазар 

(-11.1 %), Плиска (-24.1 %) и Смядово (-9.4 %),   

Според броя на населението им градовете в областта се категоризират
1
, както следва: 1 

среден град Шумен – 80 855 д., останалите 7 града са в категорията много малки градове, 

т.е. няма други градове над 30 хил.д., които да допълват и балансират областния център, 

като в известна степен такава роля изпълнява град Нова пазар. 

                                                

1 Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство на отделните видови територии и 

устройствени зони градовете се категоризират на: много големи градове - над 200 хил. жители;  големи градове – от 100 

хил. до  200 хил. жители; средни градове - от 30 хил. до 100 хил. жители; малки градове - от 10 хил. до 30 хил. жители; 

много малки градове -под 10 хил. жители. 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 19 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен (раждаемост и смъртност) и механичен 

прираст (изселени и заселени).  В област Шумен те са:  

 Раждаемост. В областта  през 2007 г. г. са родени 2081 деца (10.6 ‰) , а през  2011 

г. 1832 деца (10.2 ‰).  Коефициентът на раждаемостта в страната през 2007 г. е (9.8 

‰) и 2011 г.(9.6 ‰), следователно по този показател областта има по-благоприятни 

позиции от средните за страната с 0.6 п.п.  

 Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 

2007 г. в областта са умрели 2849 д.(14.5 ‰), а през 2011 г.са умрели 2649 д.(15.0 

‰). 

Естественият прираст на населението на област Шумен за периода 2007 - 2011 г. е 

отрицателен, както във всяка друга област в страната (особено в периода 2010-2011 г.). С 

високи отрицателни стойности за 2011 г. се отличават  общините Смядово (- 15.6 ‰). и 

Хитрино (- 12.4 ‰). Положителен естествен прираст в областта има само в община 

Върбица през 2008 и 2009 г., съответно (1.9 ‰) и  (3.3 ‰). 

Табл. 4: Коефициент на естествен прираст (‰) 

Статистически 

район, област  и 

общини 

2007 2008 2009 2010 2011 

България -4,9 -4,3 -3,6 -4,6 -5,1 

Североизточен 

район 
-2,8 -2,5 -1,8 -3,3 -3,5 

Шумен -3,9 -4,1 -3,0 -4,6 -4,8 

Велики Преслав -7,2 -7,2 -3,9 -7,9 -9,6 

Венец -6,3 -2,3 -2,6 -1,0 -2,7 

Върбица -0,8 1,9 3,3 -1,1 -0,3 

Каолиново -1,0 -3,1 0,2 -1,4 -0,4 

Каспичан -7,0 -7,7 -6,8 -9,7 -9,2 

Никола Козлево -2,1 -2,8 -0,3 -3,8 -1,1 

Нови пазар -2,8 -4,7 -5,4 -4,4 -7,7 

Смядово -11,9 -10,2 -9,2 -16,4 -15,6 

Хитрино -10,0 -14,9 -8,0 -12,9 -12,4 

Шумен -2,9 -2,9 -2,6 -3,4 -3,4 

Източник: НСИ 
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Карта 3: Прираст на населението по общини и общински центрове 
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В резултат на механичен прираст общото население на областта между двете 

преброявания е намаляло с 2 179 д. в резултат на придвижването на контингенти от 

населението в трудоспособна възраст към други части на страната. Само община Смядово 

има положителен механичен прираст от 62 д.  Населението от областта се изселва 

предимно в градовете – Варна и София. Миграцията оказва силен негативен ефект върху 

възпроизводството на населението, тъй като чрез изселването на жени в детеродна възраст 

се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-

15 години, но и в по-дълъг период от време.   

Табл. 5: Механичен прираст на населението 2001 – 2011 г. 

Област, 

общини 
Заселени Изселени 

Механичен 

прираст 

Област Шумен 9798 11977 -2179 

Велики Преслав 654 743 -89 

Венец 206 474 -268 

Върбица 285 510 -225 

Каолиново 390 602 -212 

Каспичан 378 552 -174 

Никола Козлево 292 374 -82 

Нови пазар 811 1187 -376 

Смядово 468 406 62 

Хитрино 329 504 -175 

Шумен 5985 6625 -640 

Източник: НСИ 

 

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната 

жизненост на областта. По данни от текущата демографска статистика населението на 

областта продължава да намалява и към 31.12. 2011 г. Вече  наброява 179 668 души, или за 

около 1 година намалява с 860 д.(0.5 %) 

Към 1.02.2011 г. жените са 92 139 (51.0 %), мъжете са 88 389 души (49.0 %), или на 1000 

мъже се падат 1042 жени.  

В началото на   2011 г. на всеки 3.9 души на възраст до 14 години се падат по около 5 души 

на възраст над 65 години. В същото време населението в активна възраст  15 – 64 г. 

(123 393 д.) е близо 4 пъти по-голямо от това на 65 години (31852 д.). И по двата 

показателя Шумен се представя по -добре от средното ниво за страната. 
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Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок  относителен дял в община Никола 

Козлево – 19.6 %, а най-нисък в общините Хитрино – 11.5 % и Смядово – 12.5 %. 

Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с най-висок относителен дял в 

община Шумен – 70.2 % и община  Каолиново – 69,1 %. Най-голям е относителният дял на 

населението на 65 и повече години в община  Смядово - 25,5 %, а най-нисък в община 

Каолиново – 13,5 %. 

Табл. 6: Възрастова структура на населението към 01.02.2011 г. 

Област и общини 
0-14г. 15-64г. 65г. + 

% 

България 13,2 68,3 18,5 

Североизточен район 14,1 68,5 17,5 

Област Шумен 14 68,4 17,6 

Велики Преслав 13,2 65,6 21,2 

Венец 15,5 68,8 15,7 

Върбица 17,6 67,9 14,5 

Каолиново 17,4 69,1 13,5 

Каспичан 15,3 64,2 20,4 

Никола Козлево 19,6 65,8 14,6 

Нови пазар 14,9 66,6 18,4 

Смядово 12,6 61,9 25,5 

Хитрино 11,5 64,3 24,2 

Шумен 12,8 70,2 17 

Източник: НСИ 

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна 

възраст (60- 64 г.). Към 01.02.2011 г. общо за областта това съотношение е 80.0 %, при 70.0 

% за страната. По този показател област Шумен е с по-висока стойност от средната за 

страната.  

На общинско ниво с най-благоприятно съотношение е община  Каолиново (122) със 

стойност значително над средната за областта, а в най-неблагоприятно – общините 

Хитрино и Смядово, където 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват  

съответно от 58 и 59 лица, влизащи в трудоспособна възраст. 
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Карта 4: Относителен дял на населението на 65 и повече години 
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Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за областта е 46,3%, тоест 

на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат около 46 лица под 15 

г. и над 65 г.  На общинско ниво в най-благоприятно съотношение са общините Шумен – 

42,4 % и Каолиново – 44.8 %, а в най-неблагоприятно – община  Смядово (61,5 %). 

Табл. 7: Коефициент на демографско заместване и на възрастова зависимост в област Шумен  

към 01.02.2011 г. 

Район, област, общини 
Коефициент на демографско  

заместване  ( % ) 

Коефициент на възрастова 

зависимост ( % ) 

България 70,0 46,5 

Североизточен район 75,5 46,1 

Област Шумен 80,0 46,3 

Велики Преслав 66,0 52,4 

Венец 93,0 45,3 

Върбица 108,0 47,3 

Каолиново 122,0 44,8 

Каспичан 73,0 55,7 

Никола Козлево 114,0 52,0 

Нови пазар 77,0 50,1 

Смядово 59,0 61,5 

Хитрино  58,0 55,4 

Шумен 76,0 42,4 

Източник:НСИ, изчисления НЦТР 

 

Фиг. 1: Демографска възрастова характеристика на общините от област Шумен 
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С най-лоши характеристики са общините Смядово и Хитрино, следвани от Каспичан и 

Велики Преслав. При тях от една страна коефициентът на възрастова зависимост е по-

висок от средния за областта и страната, а от друга - коефициентът на демографско 

заместване има много ниски стойности, така че тези общини имат нищожни шансове за 

възпроизводство на трудоспособното население. В това отношение в най-добри позиции е 

община Каолиново, която има най-нисък коефициент на възрастова зависимост , при най-

висок коефициент на демографско заместване. /И тук възниква решаващия въпрос за 

възможностите на многото навлизащи в трудоспособна възраст да се включат в трудовия 

пазар/. В подобни позиции са и общините Никола Козлево и Върбица. 

Етно-демографска характеристика на населението. Лицата, които са се 

възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо самоопределение 

към 01.02.2011 г., са 93.0 % от населението (167 952 д.) .  

Българската етническа група обхваща 99 446 лица, или 59.2 % от лицата, доброволно 

декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на 

българската етническа група в сравнение с данните за страната е по-малък с 25.6 %. 

Турската етническа група е втората по численост, като към 01.02.2011 г. 50 878 лица са се 

самоопределили като етнически турци. Те представляват 30.3 % от всички лица в областта, 

при 8.8 % средно за страната. Лицата, самоопределили се към турската етническа общност, 

преобладават в 5 общини - Венец (89.0 %), Хитрино (84.0 %),  Каолиново (77.6 %), 

Върбица (56.7 %) и Никола Козлево (50.8 %). 

Ромският етнос е третият по численост, като към 01.02.2011 г. наброява 13 847 души 

/според самоопределянето на лицата/, с относителен дял от 8.3 %, при средно 4.9 % за 

страната. Най-голям е делът на ромския етнос в общините Върбица 20.4 % и Никола 

Козлево 20.7 %, докато в община Хитрино е 0.4 %. 

Към други етнически групи са се самоопределили 2 093 лица, или 1.2 %. Лицата, които не 

са се самоопределили са 1622, или 1.0 %. 
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Фиг. 2:Относителен дял на етническите групи и коефициент на естествен прираст 

/намаление на населението/ 

 

Образователна структура на населението. Една от водещите цели на 

общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на 
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населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 

и увеличаване на делът на населението с висше или еквивалентно на висше образование. 

Към 1.02. 2011 година  лицата с висше образование в област Шумен са 24 538 (14.5 %), 

като по този показател областта заема средно положение в страната. Лицата завършили 

средно образование, към момента на преброяването са 64 319 (38,1 %).  

Значителни са вътрешно общинските различия в относителния дял на висшистите. Делът 

на високообразованото население в община Шумен е най-висок 15,6 % поради влиянието 

на град Шумен (24.8 % от населението е с висше образование). От останалите общини в 

по-благоприятно положение са общините Велики Преслав и Нови пазар с по 10,3 %. 

Останалите 7 общини са с многократно по-ниски стойности от средните за областта.   

Характерно за образователния ценз на населението от общините за област Шумен е, че 

преобладават лицата със средно и основно образование, съответно 38,1 % и 29,3 %  от 

населението на 7 и повече години.  

С начално образование са 18 678 лица (11.1 %), а с незавършено начално 9 372 лица (5.6 

%), като преобладаващо това са общините от северната част на областта.  

 

Фиг. 3: Образователна структура и  етно-демографска характеристика на населението 
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За първи път през настоящото преброяване е включена категорията “никога не посещавали 

училище”. Броят на тези лица в областта е 2 071, или 1.2 % от населението на 7 и повече 

навършени години. С най-висок относителен дял по този показател са общините Никола 

Козлево (4.6 %), Венец и Каолиново с по 2.5 %. Това са основно лица от ромската 

етническа група.  

 

4. Социална сфера 

Заетост и безработица. Трудовият пазар е силно инерционен, неговата стагнация или 

възстановяване се проявяват със значителен времеви лаг след проявите на финансовите и 

икономически фактори.  

Коефициентът на заетост на населението на възраст 15+ в област Шумен за периода 

2007-2011 г. намалява  с 6.3 процентни пункта. Стойността на коефициента през 2011 г. 

възлиза на 43.2 %, което е по-ниско от средното за страната – 45.6 % и средното за  СИР - 

44.6 %. Областта е с по-ниски  показатели  за заетост от района с 1.3 процентни пункта, 

което я нарежда на предпоследно място сред  другите области   (Варна - 46.5 %, 

Търговище - 45.4 %,  Добрич - 42.2 % ). Коефициентът на заетост на населението 15-64 г. 

през 2011 г. за областта е 53.3 % и е по-нисък от  средния за страната (58.5 %) и за СИР 

(55.8 %).  

Табл. 8: Заети лица и коефициент на заетост на населението в област Шумен 2007-2011 г. 

години 
Заети лица – хил. Коефициент на заетост - % 

на 15 г.+ 15 - 64 г. 20 - 64 г. на 15 г.+ 15 - 64 г. 20 - 64 г. 

2011 69,5 68,4 67,5 43,2 53,3 58,1 

2010 66,7 65,9 65,3 40,2 50,1 55,6 

2009 77,6 68,1 67,6 45,4 51,0 57,8 

2008 78,5 77,4 76,5 47,9 56,5 63,0 

2007 75,8 74,6 73,3 45,0 54,9 60,8 

Източник:ТСБ- Шумен 

 

По отношение ключовия показател  от Стратегия «Европа 2020» - заетост за  

населението на възраст 20-64 години, през 2011 г.  в областта този коефициент е 58,1 %, 

при среден за страната  63,9 % и за СИР 61.1 %., или областта изостава с 5.8 процентни 

пункта от средните за страната и със 3.0 процентни пункта от СИР.   
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Финансовата криза и настъпилата икономическа рецесия доведе до нарастване на 

безработицата. Коефициентът на безработицата на населението в област Шумен за 

периода 2007-2011 г. е с по-високи стойности от средните за страната и за СИР, като през 

2008 г. достига най-ниското си равнище от 11.44 %. В резултат на финансовата криза през 

следващите години настъпва повишаване на показателя до 14.75 % и 15.74% съответно за 

2010 г. и за 2011 г., при стойности средно за страната съответно 9.47 % и 9.67 %.  

Във вътрешнообластен план проблемът с безработните лица и през 2011 г. е най-сериозен 

в община Никола Козлево, където коефициентът на безработица възлиза на 57.94 %, при 

53.68 % през 2010.  Следват общините Каолиново 55.39 %,  Венец 45.13 % и Върбица 31.01 

%. В общините Никола Козлево и Каолиново през последните 15 години се отчитат 

най-високите стойности на средногодишно равнище на безработицата в страната. 

С най-нисък дял е община Шумен – 5.96 %, като тя определя сравнително по-ниската 

средна стойност за областта спрямо средната за страната, при драстично по-високи 

стойности за някои от общините. 

Табл. 9: Средногодишно равнище на безработица - 2007 -  2011 г. 

 Област, общини 
2007 2008 2009 2010 2011 

% 

България 7,75 6,31 7,59 9,47 9,67 

СИР 9,35 7,54 8,65 10,53 10,59 

Шумен 14,09 11,44 12,66 14,75 15,74 

Велики Преслав 9,97 8,68 11,16 13,01 14,19 

Венец 38,54 30,18 29,15 35,13 45,13 

Върбица 24,01 19,27 16,99 21,21 31,01 

Каолиново 42,40 38,66 38,83 46,23 55,39 

Каспичан 14,61 11,74 13,41 15,53 18,74 

Никола Козлево 39,51 44,45 43,19 53,68 57,94 

Нови Пазар 14,89 13,00 12,04 14,49 16,57 

Смядово 17,14 8,97 12,35 13,68 13,15 

Хитрино 25,79 16,14 16,82 22,39 29,26 

Шумен 4,93 4,03 5,20 6,41 5,96 

Източник: Агенция по заетостта 

На карта №5 е показано равнището на безработица и образователното ниво на населението  

по общини. 
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Карта 5: Равнище на безработица и образователно ниво. 
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Доходи. Доходите на населението в област Шумен за 2010 г. са под средните за страната, 

като за едно лице средният годишен доход е  3 208 лв., при среден доход за страната  3 693 

лв., или с 440 лв. (12.1 %) по-малко. Доходите на лице от домакинството от работна 

заплата за 2011 г. съставляват най-голям относителен дял - 47.1 % от общия доход, 

следвани от доходите от пенсии - 30.2 % и доходите от самостоятелна заетост – 3.9  %.   

Табл. 10: Средно годишни доходи на лице в област Шумен  

години 
Шумен България Разлика 

лв. 

2011 n.a. 3782 - 

2010 3208 3648 -440 

2009 2932 3693 -761 

2008 3308 3502 -194 

2007 2965 3105 -140 

Източник: ТСБ – Търговище 

Наблюдават се вътрешнообластни различия  в доходите на населението в градовете 

(Шумен и Каспичан) и селата, както и между общините, в които е съсредоточена по-

голяма част от предоставяните услуги и предприемачеството, и общините, които са в по-

малка степен развити в сектора на услугите за бизнеса.  

Табл. 11: Средна годишна заплата в област Шумен 2007-2011 г. 

 Район, области 
2007 2008 2009 2010 2011 

лв. 

България 4402 5479 6172 6540 6727 

Североизточен 

район 
4739 5937 6534 6890 7350 

Област Шумен 4251 5357 5803 6214 6499 

Велики Преслав 3753 4674 4927 5423 5482 

Венец 3755 4477 5212 4392 5424 

Върбица 2909 3667 4369 5092 5217 

Каолиново 3376 4199 3195 4929 4709 

Каспичан 4349 6326 4233 7207 7777 

Никола Козлево 3105 3978 7681 5369 5512 

Нови пазар 3758 4777 4430 5569 5900 

Смядово 3556 4524 6076 5413 5422 

Хитрино 3482 4460 5155 5386 5493 

Шумен 4537 5618 5284 6425 6765 

Източник: НСИ 

Работната заплата продължава да бъде основен източник за доходите на домакинствата с 

над 47.0 %  от общия доход. Средната годишна работна заплата в областта  през 2011 г. е   

6 499 лв. и е под средногодишната заплата в страната, като увеличението на работната 

заплата за 2011 г. в сравнение с 2010 г. е с 4.6 %.  С най-големи заплати през 2011 г. са 
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работещите в община Каспичан -7 777 лв., много над средните за областта и страната, а с 

най-ниски заплати са работещите в община Каолиново - 4 709 лв.  

Здравеопазване. В област Шумен системата на здравеопазването е сравнително добре 

развита и като цяло покрива нуждите от здравна помощ  на областта. На територията на 

областта се намират 7 болнични заведения с капацитет общо 834 легла, от тях 

многопрофилни болници -3 с капацитет 475 легла, специализирани болници -2 с капацитет 

240 легла, комплексен онкологичен център с капацитет и център за кожно-венерически 

заболявания.  По общини болничните заведения са:  

 Община Шумен –  МБАЛ -ЕАД, обслужваща общините (Шумен, Велики Преслав, 

Нови пазар, Смядово, Каолиново, Каспичан, Върбица, Хитрино, Венец, Каолиново), 

Център за кожно-венерически заболявания, Комплексен онкологичен център, 

Специализирана болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и 

Държавна психиатрична болница – с. Царев брод; 

 Община Велики Преслав -  1 болнично заведения - МБАЛ"Велики Преслав” ЕООД, 

обслужваща общините (Велики Преслав и Върбица); 

 Община Нови пазар – “МБАЛ д-р Добри Беров” ЕООД, обслужваща общините 

(Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Никола Козлево). 

Лечебните заведения за извънболнична помощ са 43 броя, вкл. един диагностично 

консултативен център, 14 бр. медицински центрове, 27 бр. самостоятелни медико-

диагностични и медико-технически лаборатории, един  дентален център и един медико-

дентален център. 

Лечебните заведени за специализирана извънболнична помощ на територията на областта 

са неравномерно разпределени. Повечето ДКЦ и медицински центрове са разкрити в град 

Шумен, както и над 70 % от практиките на лекарите-специалисти. Това води до 

концентриране на специализираната медицинска помощ в града и принуждава пациентите 

от другите общини да пътуват до Шумен за извършване на специализирани изследвания и 

консултации.   

Спешна помощ. Системата за спешна медицинска помощ в област Шумен се състои от: 

ЦСМП - Шумен ( обслужва населението на всичките общини) с  разкрити  7 филиала: 

 ФСМП гр. Шумен обслужва населението общините Шумен и Хитрино; 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 33 

 ФСМП с. Венец дол - обслужва населението на община Венец и Хитрино; 

 ФСМП гр. Каолиново -обслужва населението на община Каолиново и Никола 

Козлево; 

 ФСМП гр. Смядово -обслужва населението на Смядово; 

 ФСМП гр.Велики Преслав -обслужва населението от община Велики Преслав; 

 ФСМП гр.Върбица-обслужва населението от община Върбица; 

 ФСМП гр. Нови пазар -обслужва населението от община Нови пазар и Каспичан. 

Сериозен проблем за ЦСМП - Шумен се явява кадровото обезпечаване на дейността, най-

вече по отношение на висшия медицински персонал. Освен това много често ЦСМП и 

Спешно отделение са единствената възможност за достъп на населението до медицинска 

помощ, като това се отнася и за контингента граждани, които са с нарушени 

здравноосигурени права, от етнически малцинства или социално-слаби. 

Общата осигуреност на населението в областта с легла в лечебните и здравни заведения 

през 2011 г. е 587л/100 хил. души от населението, при средна стойност за страната 731 

легла/100д. Осигуреността с легла за болнична помощ е 464 л/100 хил. души от 

населението, при средна стойност за страната 647л/100д. 

През 2011 г. броят  на лекарите в областта е 556, броят на медицинските специалисти по 

здравни грижи 1092, а 101 са лекарите по дентална медицина.  

В областта общият показател за осигуреност през 2011 г. на 10 000 души  от населението с 

лекар е 30.9 броя,  на лекарите по дентална медицина – 5.6 броя и на медицинските 

специалисти по здравни грижи – 61.2 броя. Показателите за страната за осигуреност на 

населението с лекари и лекари по дентална медицина към 31.12. 2011 г. са съответно 38.8 и 

9.1 на 10 000 души.  

Населението в областта, обслужено през 2011 г. от един лекар е 323 човека, т.е. с 65 повече 

от средния за страната /258 човека/. Населението, обслужено от един стоматолог в 

областта е 1 779 човека, т.е. с 678 човека повече от средния за страната – 1 101.   

Проблемите пред системата на здравеопазването от гледна точка на регионалното развитие 

могат да се обобщят като:  

 отдалечеността на мястото на предлагане на медицинска помощ (първична, 

специализирана, болнична, спешна и неотложна);  
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 осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, 

включително и на живеещите в малки населени места отдалечени от градските 

центрове;  

 повишаване на качеството на здравните услуги чрез развиване на капацитета на 

медицинския персонал;  

 оборудването на здравните заведения с нова, по-модерна медицинска техника. 

Социални услуги. Мрежата от специализирани институции за социални услуги в област 

Шумен е сравнително по-слабо развита, и към 31.09.2012 г. разполага с общо 4  заведения 

за социални услуги (домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за възрастни 

хора с психически увреждания домове за психични разстройства), с капацитет 275 места. 

Специализираните институции за предоставяне на услуги за възрастни лица и за деца в 

неравностойно положение са недостатъчни. В областта липсват Домове за възрастни хора 

с деменция и Домове за възрастни хора с физически увреждания 

Във връзка със политиката на деинституционализация в областта, специализираните 

домове намаляват, като домовете за деца лишени от родителски грижи през 2007 г. са били 

3, а през 2012 г. са 2, домовете за възрастни хора с умствени увреждания през 2007 г. са 2, 

а през 2012 - вече само един.  

В областта е нужно подобряване качеството на живот на деца и възрастни, настанени в 

специализирани институции, съобразно техните специфични потребности чрез 

осигуряване на алтернативни форми на грижи.  В следващите години мерките за 

оптимизиране на мрежата от специализирани институции (домове) за социални услуги в 

рамките на политиката за деинституционализация, трябва да се съобразяват и с 

тенденциите в демографското развитие (с търсенето на услуги). Политиката на 

деинституционализация в бъдеще не трябва да допуска възникването на значителни 

междуобщински различия в достъпа до такива институции  на потенциалните 

бенефициенти. 

Табл. 12: Специализирани институции за социални услуги към 31.09.2012 г. 

Специализирани институции Брой Капацитет (брой места) 

Област Шумен, в т.ч.: 4 275 

Домове за деца, лишени от родителски грижи 2 95 

Домове за възрастни хора с умствени увреждания 1 90 

Домове за възрастни хора с психични разстройства 1 90 

Източник: Министерство на труда и социалната политика 
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Разпределението на заведенията, извършващи социални услуги в областта е представено 

от общо 23 броя  (дневни центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания, центрове 

за социално-интеграция и рехабилитация и други заведения за услуги приложени в 

таблицата). В периферните територии на областта видовете и качеството на социалните 

услуги са ограничени. Същевременно в областта липсват “центрове за временно 

настаняване” на лица останали без дом, както и “преходни жилища” за лица с умствена 

изостаналост. Няма изградени приюти за бездомни хора. В областта няма функциониращ 

Социално-учебен център (професионално обучение и преквалификация на хора с 

увреждания и подготовката им за самостоятелен живот). Нужно е обособяване на кризисни 

центрове за деца и възрастни в областта.  

Табл. 13: Социални услуги, които се предоставят в общността към 31.09.2012 г. 

Социални услуги, които се предоставят в общността  Брой Капацитет (брой места) 

Област Шумен, в т.ч.: 23 458 

Кризисни центрове за деца 1 10 

Кризисни центрове за лица - - 

Защитени жилища 3 24 

Центрове за настаняване от семеен тип за деца 4 47 

Центрове за обществена подкрепа 2 142 

Центрове за настаняване от семеен тип за лица - - 

Дневни центрове за деца с увреждания 2 46 

Дневни центрове за възрастни  с увреждания 3 62 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция за 

възрастни 
3 80 

Дневни центрове за стари хора 1 20 

Центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца - - 

Дневни центрове за деца и възрастни  с увреждания - - 

Преходни жилища за деца - - 

Наблюдавани жилища 2 6 

Социални учебно- професионални центрове - - 

Центрове за работа с деца на улицата 1 15 

Звено “Майка и бебе” 1 6 

Приюти за бездомни хора - - 

Източник: Министерство на труда и социалната политика 

Според изследваните данни за областта, основни акценти в сферата на социалните услуги 

трябва да бъдат:  осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги 

(включително и на живеещите в малки, отдалечени от градските центрове населени места); 

повишаване на тяхното качество;  изграждане на публично-частно партньорства за 

предоставянето им; подобряване на материално -техническата им база. Социалното 

включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими социални общности, 
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деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за социално включване се 

изразява в две насоки:  

 социално подпомагане на лицата в риск и на определена категория лица с висока 

степен на бедност 

 превенция на рискови фактори за социално изключване и изолация, водещи до 

попадане на трайно маргилизирани социално уязвими групи.  

Образование. Предучилищното образование се осъществява в детските градини, които 

са целодневни, полудневни и седмични, и за деца със специални образователни 

потребности и с хронични заболявания. Възрастта на децата, обхванати в детските градини 

е 3-6 години. Преди първи клас, обучението в подготвителна група или в подготвителен 

клас е задължително.  

В областта  през периода 2007-2011 г. се наблюдава: 

 увеличение на децата, посещаващи детските градини със 4.1 % (от 5 705 деца през 

учебната 2007/2008 г. на 5  941 деца през учебната 2011/2012 г.);  

 минимално намаление на детските градини със 4.4 % (от 111 през учебната 

2007/2008 г. на 106 детски градини през учебната 2011/2012 г.); 

 намаление на броя на педагогическия персонал, работещ в детските градини с 1.9 %  

(от   582 през учебната 2007/2008 г. на 571 през учебната 2011/2012 г.).   

Табл. 14: Детски градини в област Шумен за учебната 2011/2012 г. 

Област, 

общини 
Брой Деца 

Детски 

групи 

Педагогически 

персонал 

Детски 

учители 

Шумен 106 5941 267 570 544 

Велики 

Преслав 
6 318 16 33 32 

Венец 9 251 13 28 27 

Върбица 12 419 21 43 43 

Каолиново 16 443 23 46 45 

Каспичан 6 258 13 26 25 

Никола 

Козлево 
7 250 11 22 24 

Нови пазар 9 557 23 49 45 

Смядово 4 216 10 21 20 

Хитрино 5 162 8 17 16 

Шумен 31 3067 128 283 268 

Източник: НСИ 
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Карта 6: Пространствено разположение на обекти на здравеопазване и образование 
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Нетният коефициент на посещенията в детските градини в областта (измерен чрез дела на 

децата, посещаващи детски градини на възраст 3-6 години) е по-висок от средният за 

страната с 3.4 п.п и СИР с 3.3 п.п. Средният брой деца на един учител в областта  /10.9/ е 

малко по-нисък от  средният за страната, средният брой  деца  в една  група е 22.2 и също е 

по-малък от средният показател за страната. 

Табл. 15: Показатели за детски градини през учебната 2011/2012 г.   

Области 

Нетен коефициент на 

записване на деца в 

детски градини - % 

Бр.деца/1 

учител 

Бр. 

деца/ 1 

група 

България 81,5 12,3 23,7 

СИР 81,6 11,9 23,3 

Шумен 84,9 10,9 22,2 

Източник: НСИ, изчисления НЦТР 

В областта на предучилищното образование се наблюдават положителни промени-

повишава се достъпът до услугата и ефективността на функциониране на заведенията. По-

нататъшните усилия трябва да се насочат към поддържане на съществуващите 

положителни тенденции, като приоритетно се решат проблемите с достъпа в общинските 

центрове и в малките, периферни общини. 

Броят на училищата в област Шумен намалява. От учебната 2007/2008 г. до учебната 

2011/2012 г. са закрити 29 учебни заведения.  Като цяло намалелият брой учебни заведения 

се отнася за общо-образователните училища. Броят на специализираните училища и 

професионални гимназии се запазва постоянен. Редуцираният брой на училищата до 

голяма степен се дължи на отрицателните демографски характеристики и намаляването на 

децата. 

Табл. 16: Училища в област Шумен през учебната 2011/2012 г.  

Област, общини Общо 
Общо-образователни и 

специални училища 

Професионални 

гимназии 

Професионалн

и колежи 

Шумен 74 61 11 2 

Велики Преслав 6 4 2 - 

Венец 3 3 - - 

Върбица 6 6 - - 

Каолиново 6 6 - - 

Каспичан 4 4 - - 

Никола Козлево 5 5 - - 

Нови пазар 9 7 2 - 

Смядово 3 3 - - 

Хитрино 3 3 - - 

Шумен 29 20 7 2 

Източник: НСИ 
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За учебната 2011/2012 г. броят на учениците е 20 565, а на учителите -1708.  През  

учебните  години от 2007/2008 до 2011/2012 г. броят на учениците в областта е намалял с 3 

609 (от 24 174 ученика през 2007/2008 на 20 565 ученика през 2011/2012 г.), а на учителите 

с 390. Ако тези тенденции се запазят, ще се наложи ново редуциране на училищата- 

закриване на учебни заведения, сливане на паралелки и т.н. 

Професионалното обучение на учениците за целия спектър на професиите от 

икономиката на областта, се осигурява от професионалните гимназии (11 на брой) в 

градовете Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав и 2 професионални колежа по туризъм в 

град Шумен. Гимназиите в областта за чуждоезиково обучение, природо-математически и 

хуманитарни предлагат добра подготовка. 

Броят на напусналите учащи (I-VIII клас) общообразователните и специални училища 

намалява ( от 448 ученика 2007/2008 г.на 416 ученика 2009/2010 г.), но е все още е 

значителен. Причините за отпадане от училище се групират в няколко основни категории – 

социално-икономически, образователни и етнокултурни. Най-ясно феноменът се проявява 

в градските ромски гета.  

Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни изисквания. 

Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към създаването на 

защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Към момента за учебната 

2011/2012 г. по данни на Министерството на образованието, младежта и науката в областта 

има 37 средищни училища и 1 защитено училище.  Те са елемент на социална защита и 

част от регионалната политика на ниво NUTS 4.  Предоставянето на транспорт на 

учениците в задължителна училищна възраст, осигуряването на целодневна организация 

на учебния процес се оказват подходящи инструменти за създаване и гарантиране на по-

добри условия за провеждане на качествен образователен процес.  

Обектите на система “Висше образование” са представени от ШУ “Епископ Константин 

Преславски” в които се учат 5 098 студенти обучавани от 484 преподаватели. В 

университета има 5 факултета: по хуманитарни науки, по математика и информатика, по 

природни науки, по технически науки и педагогически факултет. Широкият спектър от 

специалности и прием в тях, не винаги е съобразен с потребностите на реалната икономика 

и третичния сектор. 
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В областният център има факултет по артилерия, ПВО и ИКС към Националния военен 

университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново.  

Съществуващият научен потенциал извън ВУЗ е ограничен, което не съдейства за развитие 

на иновативния капацитет на района. Броят на функциониращите организации в сферата 

на научноизследователската дейност в областта е твърде малък и концентриран в град 

Шумен.  Представен е от Земеделски институт, гр. Шумен и базите за техническо развитие 

към по-големите производствени предприятия. 

Все още системата на образованието в областта не е достатъчно гъвкава и реформирана, за 

да отговори по-пълно на местните и регионалните нужди от професионални и технически 

кадри в различните сфери на икономиката. В тази насока е необходимо мрежата от 

специализирани професионални гимназии да бъде оптимизирана, за да се 

синхронизират резултатите от нейната дейност с очакванията на бизнеса. С цел 

повишаване на добавената стойност и конкурентоспособността на регионалното 

производство следва да бъде засилено развитието на приложните изследвания и 

иновативните технологии. 

Култура и културно наследство. Култура. На територията на областта към края на 

2011 г. са разположени 122 читалища
2
, Регионална библиотека “Стоян Чилингиров”

3
, 

Драматичен-куклен театър “Васил Друмев”, Държавен симфоничен оркестър. В областта 

има 2 общински художествени галерии:  Художествена галерия – гр. Нови пазар и 

Художествена галерия “Елена Карамихайлова – гр. Шумен. Художествените галерии 

развиват активна културна дейност, ежегодно уреждат изложби на творци от цялата страна 

и Европа. В областта се издават 5 регионални вестника с годишен тираж от 1006 хил. броя. 

На територията на областта има 11 музея, притежаващи 204 881 експонати, от които с 

първостепенно значение е Регионалният исторически музей в гр. Шумен - обединява 

къщите музеи в града, НИАР “Мадара”, НИАР “Плиска”, ИАР “Шуменска крепост”, 

НИАР “Велики Преслав”. Музейната мрежа се допълва от четири мемориални  къщи –

музеи (“Панайот Волов”, “Добри Войников”, “Лайош Кошут” и “Панчо Владигеров”) и 

                                                

2 По данни на НСИ 

3 НСИ наблюдава библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. броя. 
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археологическия музей на Шуменската крепост. С важно значение е Археологически 

музей – гр. Велики Преслав. 

Град Шумен е център на духовна околия (към Варненско-Преславската епархия) и център 

на районно мюфтийство.  

Културните прояви са основно в град Шумен: Друмеви театрални празници, Национални 

детски театрални дни, Традиционен народен събор "На вечерник в Дивдядово", 

Национални ученически хорови празници, Международен конкурс за пианисти и цигулари 

"Панчо Владигеров", Национален пленер по живопис, Национален студентски литературен 

конкурс, Музикални дни "Мадарски конник", Международен фолклорен фестивал в 

рамките на "Варненско лято". 

Културно наследство. Шуменска област  е с богато културно-историческо наследство. 

Първите следи датират от ранния период на старокаменната епоха, следват каменно-

медната и бронзовата. През 681 г. тук е основана Първата българска държава. Тук се 

намират древните български столици Плиска и Велики Преслав. По данни на НИНКН, 

декларираните и обявени недвижимите културни ценности наброяват 629 (от които 1 със 

световно значение и 147 са с национално значение ). Културно-историческият паметник  

“Мадарският конник” в общ. Шумен  - единствен в Европа монументален каменен релеф 

от VIII в. е от световно значение и е включени в Листа на световното културно наследство, 

което е под егидата на ЮНЕСКО.  

В територията на областта са обособени 4 националните историко-археологически 

резервати:  

 Национален историко-археологически резерват Мадара. Богатството на откритите 

археологически паметници, датирани от IV хил. преди Христа до XV век дават 

основание на изследователите да нарекат Мадара “Българската Троя”. Най-

забележителният паметник на резервата е уникалният скален релеф Мадарски 

конник. През XIV век в скалите на платото е бил създаден най-големият в България 

скален манастир с над 150 килии;  

 Историко-археологически резерват “Шуменска крепост”, експонирана като музей 

на открито; 

 Национален историко-археологически резерват “Велики Преслав”;  

 Национален историко-археологически резерват “Плиска” (Плиска е първата столица 

на българска държава. Градът е столица на държавата от 681 г. до 893 г.). 
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В гр.Шумен, като продължение на столетните знакови строителства в региона е създаден и 

монументалният комплекс „1300 години България“, пресъздаващ със средствата на 

архитектурата и скулптурата историята на Първото българско царство от Аспарух до 

Симеон.  

Култови обекти: 

 в град Шумен: Томбул джамия (втората по големина на Балканския полуостров),  

Църквите „Св.Три светители”, “Свето Възнесение” и Арменската църква; 

 в град Върбица: Дъсченият сарай на Герайте (1835 г.), старинната къща на Хаджи 

Вълчин (1868 г.), къщата на братя Грудеви, останките от Герилград. 

Общини, които на територията си имат културно исторически паметници с потенциал за 

привличане на туристи, са: Велики Преслав, Каспичан (гр. Плиска), Шумен, Върбица. 

Конната база “Кабиюк”, с уникалната си природа и единствения на Балканите Музей на 

коня е не по-малко атрактивен обект. 

Многото и безспорно атрактивни обекти в областта дават основание за превръщането й в 

обособена дестинация за културно-познавателен туризъм. Допълнение могат да бъдат и 

форми на аграрен и селски туризъм. Съществува обаче остра нужда от инвестиции в 

консервация и експониране на обектите, като и социализирана туристическа 

инфраструктура (в т.ч. улеснен пътен достъп и конкурентно настанителна база).  

5. Икономическо развитие   

Брутен вътрешен продукт. Като основен индикатор за икономическо развитие, 

произведеният БВП в област Шумен я поставя на второ място в СИ район. През 

изминалите години брутният вътрешен продукт  в областта  нараства плавно и в 2008 г. 

достига най-високата си стойност -   1 163 261 хил.лв. След известно намаляване през 2009 

г., през 2010 г.  отново се забелязва увеличение, без да стигне стойностите от 2008 г. По 

данни на НСИ, през 2010 г. БВП на област Шумен формира 14% от  БВП на СИ район и 

1,5 % от националния БВП. 
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Табл. 17: БВП 2007-2010 г.  

  
2007 2008 2009 2010 

Хил. лв. 

България 56 520 346 69 295 031 68 321 610 70 511 200 

СИР  6 292 452 7 771 232 7 159 964 7 503 000 

Област Шумен  978 340 1 163 261 995 401 1049518 

Източник: НСИ, ТСБ Шумен 

Темповете на нарастване на БВП в областта през периода 2004-2008 г. и последвалият спад 

през 2009 г./1,07%/  са под  средните за страната. През 2010 г. в СИР има увеличение на 

БВП, което е характерно само за областите Шумен и Добрич. 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателна 

стойност (PPS) в област Шумен бележи сходно поведение. След  най-високата стойност 

през 2008 г. - 5 934 лв., през 2009 г. намалява, а през 2010 г. отново нараства до 5460 лв, но 

е  много по-нисък от средния за страната (9339 лв) и от средния за Североизточния район 

(7612 лв).  

Табл. 18: БВП/чов. 2007-2010 г.  

  
2007 2008 2009 2010 

Хил. лв. 

България 7 857 9 090 9 007 9339 

СИР  6 710 7 836 7 313 7612 

Област Шумен  4964 5934 5110 5460 

Източник: НСИ, ТСБ Шумен 

По този показател за разглежданите години, областта е на второ/трето място от четирите 

области на СИР. 
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Фиг. 4: БВП/чов. 2007-2010 г. 
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Източник: НСИ, ТСБ Шумен 

Брутна добавена стойност. Брутната добавена стойност (базисни цени) е равна на 

брутната продукция (базисни цени) минус междинното потребление (цени на купувач).  

Този икономически показател (БДС) в област Шумен  има колебливо поведение през 

наблюдавания период. От 822 125 хил. лв. през 2007 г. достига 969 165 хил. лв. през 2008 

г., и след намаляване  през 2009 г.  до 855 156 хил. лева,  през 2010 г. постига леко 

увеличение до 903724 хил.лв. Тази стойност представлява 12.0 % от БДС на 

Североизточния район за 2010 г. 

В областната БДС най-висок е делът на сектор услуги -58 % и сектор индустрия 29,2%, а 

на аграрния сектор е 12,8 %. Делът на услугите в областта е  под средната стойност за 

страната (65,6%) и не повтаря националния модел на  прогресивно нарастване , а има 

условно стациониране, дължащо се на добрите показатели на другите два сектора на 

икономиката. 

Индустриалният сектор в областта  се доближава до средното ниво за България (29,5%), а 

делът на аграрния сектор е много над   средния за страната (4,9%) и Североизточния район 

/7,3%/, за който това е традиционно значим отрасъл.  
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Фиг. 5:.Дял на БДС по сектори 
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Заетостта по икономически  сектори в областната икономика също показва установената 

тенденция - голям дял на заетите  в сектора на услугите - 41,7%, спрямо – 21,5% в 

индустрията и само 6,3 % в селското стопанство. За разлика от много други области, този 

модел на заетост е условно балансиран, но трайната тенденция за намаляване на заетите в 

селското стопанство е обезпокояваща. 

Табл. 19: Заетост по икономически сектори 

Икономически сектори 
2007 2008 2009 2010 2011 

% 

Общо област Шумен 75,8 78,5 69,6 66,7 69,5 

Селско, ловно и горско 

стопанство 
9,0 8,8 7,7 7,0 6,3 

Индустрия 25,3 28,5 24,9 21,2 21,5 

Услуги 41,4 41,2 37,1 38,5 41,7 

Източник: ТСБ Шумен 

Основните  икономически показатели на нефинансовите предприятия в област Шумен за 

периода  2007-2011 г. показват нарастване до 2009 г., след което следва намаление с 

тенденция на ограничаване темпът на спада през 2011 г. 

Табл. 20: Основни икономически показатели за нефинансовите предприятия в област Шумен 

за периода 2007-2011 г. 
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брой хиляди левове 

2007 г. 5731 41289 36673 1632023 2366198 2316152 2236447 924184 

2008 г. 6348 40881 35840 1784327 2823777 2528616 266951 1148541 

2009 г. 6714 37696 32388 1353320 2287730 2062102 2234798 1036210 

2010 г. 6648 35991 30193 1538716 2556911 2332266 2443416 1010518 

2011 г. 6503 36850 31081 1816335 2959222 2692507 2812953 1094678 

 Източник ТСБ Шумен 

 

Повишаването на резултатите от икономическата дейност при същевременно намаление на 

заетите, говори за повишаване на ефективността на икономиката в областта. Тревожна е 

тенденцията за намаляване броя на предприятията. 
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Фиг. 6: Дълготрайни материални активи /хил. лв./ 

Увеличаването на дълготрайните материални активи (ДМА) в периода 2007-2010 г. от 

924184 в. до 1094678 лв. е показател за разширяване на дейността и технологично 

обновяване на предприятията в областта. Намаляването на стойностите на показателя за 

2009 и 2010 г. се дължи на закриване на фирми и изтегляне на инвестиции. 

Табл. 21: Основни икономически показатели за нефинансовите предприятия в общините на 

област Шумен през 2011 г. 
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Област Шумен 6503 36850 31081 1816335 2959222 2692507 2812953 1094678 

В. Преслав 386 2253 1890 82312 114899 97998 112479 50029 

Венец 107 325 223 8831 14059 12092 12144 6399 

Върбица 180 564 396 14896 24662 22181 23445 7484 

Каолиново 193 585 409 17877 35482 30415 31038 16270 

Каспичан 185 1584 1427 101271 121952 106791 115335 92970 

Н. Козлево 84 247 171 10073 33367 23903 30732 11357 

Нови пазар 514 2486 2082 97153 130229 114016 122183 102231 

Смядово 165 429 284 10916 20361 19432 20018 18176 

Хитрино 140 515 401 24267 34650 26586 28660 15443 

Шумен 4549 27862 23798 1448739 2429561 2239093 2316919 774319 

Източник: ТСБ Шумен 
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Във вътрешен план очаквано най-високи показатели има община Шумен, следвана от 

общините Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар, сменящи местата си за различните 

показатели. На другия полюс са общините Венец и Никола Козлево. 

Проследяването на показателите в годините налага следните изводи: 

 Броят на фирми в областта се движи съобразно икономическите условия в страната. 

Нормално е намаляването им след 2009 година, дължащо се на кризата, но за 

съжаление това са микро и малки фирми, а те формират заетост.; 

 Силно е колебанието в категориите заети и наети лица по години, общо за областта 

и съставните общини, но като положителен факт, трябва да се отчете, че за 2011 г. 

има леко увеличение спрямо 2010, което може да означава съвземане на 

икономиката.  

Отраслова структура на областната икономика. Икономиката в област Шумен  

има разнообразна структура, представа за която дава броя на нефинансовите предприятия 

по групи на заетите в тях лица и икономически дейности: 

Табл. 22: Брой нефинансови предприятия 

Икономически дейности: сектори    2011 г. Общо 
В т.ч. според броя на заетите лица 

 до 9 10 - 49 50 - 249 

Общо 6503 5941 463 80 

Селско, горско и рибно стопанство 492 422 60   

Добивна промишленост 4     - 

Преработваща промишленост 635 458 123 43 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
26       

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
19 8 8   

Строителство 299 254 37   

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 2772 2629 132   

Транспорт, складиране и пощи 404 376     

Хотелиерство и ресторантьорство 382 353     

Създаване и разпространение на информация и. 

творчески продукти; далекосъобщения 
68 60 8   

Операции с недвижими имоти 288 278 10 - 

Професионални дейности и научни изследвания 434 426 8 - 

Административни и спомагателни дейности 113 102     

Образование 52     - 

Хуманно здравеопазване и социална работа 284 268 10   

Култура, спорт и развлечения 40 40 - - 

Други дейности 191 188   - 

Източник: ТСБ Шумен 
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В заключение трябва да се каже, че в периода 2007 – 2011 г. се наблюдават следните 

промени в икономическата дейност на областта: 

 Произведената продукция в 2007 г. е 1,63 млрд. лв., 2008 г.- 1,78 , 2009 г. е 

отчетено намаляване до 1,35  млрд лв., а в 2011 г. отново има  нарастване до 1,81 

млрд лв. Най-голям дял в произведената продукция има община Шумен 79,8%, а 

най-нисък  община Венец. 

 Нетните приходи от продажби  за 2008 г. са 0, 23 млрд.лв., през 2009 г  намаляват, 

а през 2011 са 0,26 млрд.лв. И по този показател водеща е община Шумен. 

Малки и средни предприятия.  За последните две  години  основният приход от 

дейност в областта се формира от микро и малките фирми, които присъстват във всички 

общини от областта. Те формират гръбнака на икономиката, като стопанска дейност и 

заетост.Броят на МСП по години се движи както следва : 

 2007 г. -  5731 бр.; 2008 г. – 6348 бр.; 2009 г.  -  6714 бр.;  

 2010 г. – 6648 бр.; 2011 г. – 6503 бр. 

Табл. 23: Брой предприятия в област Шумен според броя на заетите лица 

Брой, % общо До 9 10-49 50-249 250+ 

2010 г. 6 648 6 104 442 85 17 

Отн. дял 100,0 91,82 6,65 1,28 0,25 

2009 г. 6 714 6 140 463 97 14 

Отн. дял 100,0 91,45 6,90 1,44 0,21 

2008 г. 6 348 5729 491 108 20 

Отн. дял 100,0 90,25 7,73 1,70 0,32 

2007 г. 5 731 5 112 485 112 21 

Отн. дял 100,0 89,20 8,48 1,95 0,37 

Източник: Проект на ТПП-Шумен-“Микрофинансирането-път към развитие на малкия бизнес /по 

информация от НСИ/ 

 

Наблюдава се известен ръст  на относителния дял само на микропредприятията през 

годините на криза, съчетан със спад на малките предприятия. Като цяло, групата на малкия 

бизнес заема през 2010г  98,47% от всички предприятия, близко до това на национално 

ниво /98,55%/. 

Заетостта е колеблив показател, подвластен на икономическата конюнктура. Само за 

периода 2007 – 2011 г. броя на заетите е намалял с  4439 души. 
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Табл. 24: Брой на заетите лица по групи предприятия в област Шумен 

Брой, % общо До 9 10-49 50-249 250+ 

2010 г. 35 991 11 844 8 991 7 614 7 542 

Отн. дял 100 32,91 24,98 21,16 20,95 

2009 г. 37 696 12 099 9 725 9 448 6 424 

Отн. дял 100 32 10 25,80 25,06 17,04 

2008 г. 40 881 11 423 9 902 10 668 8 888 

Отн. дял 100 27,94 24,22 26,10 21,74 

2007 г. 41 282 11 049 9 699 11 227 9 307 

Отн. дял 100 26,76 23,49 27,20 22,55 

Източник: Проект на ТПП-Шумен-“Микрофинансирането-път към развитие на малкия бизнес /по 

информация от НСИ/ 

 

На фона на сериозното намаляване на общия брой заети за периода, се забелязва и 

нарастване на относителния дял на заетите в микропредприятията- от 26,76% за 

2007г –до 32,91% през 2010г Положителна е регистрираната през 2011г по-голямя заетост 

от 36850 броя лица общо. 

Табл. 25: Заети лица в нефинансовите предприятия, в област Шумен по групи предприятия 

според броя на заетите в тях -2011г по общини 

Област, 

Общини 
Общо 

В т.ч. според броя на заетите  

до 9 10 - 49 50 - 249 

Област Шумен 36850 11533 9333 7481 

Велики Преслав 2253 645 921 687 

Венец 325 175     

Върбица 564 310     

Каолиново 585 344 241 - 

Каспичан 1584 298     

Никола Козлево 247 132 115 - 

Нови пазар 2486 891 659 437 

Смядово 429 252     

Хитрино 515 228 287 - 

Шумен 27862 8258 6295 6025 

Източник: Проект на ТПП-Шумен-“Микрофинансирането-път към развитие на малкия бизнес /по 
информация от НСИ/ 

 

 

Разпределението по общини  показва най-голямо съсредоточаване в община Шумен , 

следвана от Нови Пазар и Велики Преслав. Тези предприятия създават и основната 

трудова заетост в общините на областта. 
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Микро предприятия по общини
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Фиг. 7: Брой  микропредприятия по общини 

Расте и относителният дял на реализираните от малкия бизнес приходи, който през 

2010г достига 49,86%. 

Табл. 26: Приходи от дейността на нефинансовите предприятия в област Шумен по групи 

предприятия според броя на заетите в тях лица  

Хил. лв., % общо До 9 10-49 50-249 250+ 

2010 г. 2 556 911 608 050 666 610 550 874 731 377 

Отн. дял 100 23,78 26,08 21,54 28,60 

2009 г. 2 287 730 532 292 635 896 571 056 548 486 

Отн. дял 100 23,27 27180 24,96 23,97 

2008 г. 2 823 777 547 921 796 468 665 737 813 651 

Отн. дял 100 19,40 28,21 23,58 28,81 

2007 г. 2 366 198 430 832 650 755 540 967 743 644 

Отн. дял 100 18,21 27,50 22,86 31,43 

Източник: Проект на ТПП-Шумен-“Микрофинансирането-път към развитие на малкия бизнес /по 

информация от НСИ/ 

Относителният дял на дълготрайните материални активи в микропредприятията 

нараства от 12,71% за 2007г до 20,29% за 2020г, а на малките предприятия-съответно от 

15,32%-до 20,13% за сметка на намаляване на относителния дял на големите предприятия. 
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Табл. 27: Дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия в област Шумен по 

групи предприятия според броя на заетите в тях 

Хил. лв., % общо До 9 10-49 50-249 250+ 

2010 г. 1 010 518 204 986 203 388 212 952 389 192 

Отн. дял 100 20,29 20,13 21,07 38,51 

2009 г. 1 036 210 204 066 209 981 251 400 370 763 

Отн. дял 100 19,70 20,26 24,26 35,78 

2008 г. 1 148 541 217 770 189 634 215 806 525 331 

Отн. дял 100 18,96 16,51 18,79 45,74 

2007 г. 924 184 117 453 141 607 194 012 471 112 

Отн. дял 100 12,71 15,32 20,99 50,98 

Източник: Проект на ТПП-Шумен-“Микрофинансирането-път към развитие на малкия бизнес /по 

информация от НСИ/ 

Посочените данни за структурата на областната икономика и характеристики като работни 

места, ДМА и създавана продукция, показват значимостта на посоката и темповете на 

развитие на малкия бизнес -доколко ще реализира потенциала си и ще допринесе за 

подобряване на социално-икономическия климат. 

Преките чуждестранни инвестиции в икономиката, са индикатор за надеждност на 

вложенията. Този показател в областта за периода от 2007 г. до 2011 г. има следната 

характеристика: 

Табл. 28: Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия /хил. евро/. 

Област 

Общини 

2007 2008 2009 2010 2011 

хил. евро 

Област Шумен 123179,9 157939,2 95689,7 88626,8 91091,6 

Велики Преслав 490,0   383,1 40,3 528,6 

Венец -5,1   47,6 61,2 56,6 

Върбица -633,5 52,9 71,4 80,8 202,7 

Каолиново -358,7 -700,8   164,2 130,2 

Каспичан   41339,7 30644,9 31053,4 34053,5 

Никола Козлево   -       

Нови пазар 7417,9         

Смядово     172,9   139,0 

Хитрино 397,3   353,4 212,7 42,8 

Шумен 80888,5 104382,0 42771,2 33534,9 32898,5 

Източник: ТСБ Шумен 

Върхова е 2008 година, след която има колебливо поведение на обема ПЧИ, което се 

дължи и на изтегляне на инвестиции от стратегически инвеститори, както и на банкови 

операции, които не могат да бъдат отчетени статистически. 
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Табл. 29: Научно изследователска и развойна дейност 2007-2011 г. 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Разходи за научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) (хил.лв) 
1 572 2 500 3 681 1 928 1 704 

Персонал, зает с научноизследователска и 

развойна дейност (НИРД) (брой) 
255 318 567 546 447 

Източник: НСИ 

Разходите за НИРД към БВП в България представляват едва 24% от средното равнище на 

ЕС, а тези в  СИ район са едва 4% от общите  в страната. Обяснимо, основният принос е на 

област Варна, но област Шумен е единствената друга област в СИ район, която допълва 

този принос. 

Развитието на тази дейност в областта  бележи своя връх през 2009 г., когато  заетите в 

дейността достигат 567 души и са направени разходи в размер на 3681 х.лв., но след това 

се наблюдава сериозен спад и намаление повече от половината през 2011 г. 

 

Фиг. 8: Разходи за НИРД и персонал, зает с НИРД 

За изпълнение на поетите национални цели за постигане показателите на Стратегия Европа 

2020 - общото равнище на публичните и частните инвестиции в НИРД да достигне 1,5 % 
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от БВП, както и по-добри условия за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и 

иновации, е необходимо пренасочване на политиката за НИРД и иновации към основните 

предизвикателства пред обществото, като например изменението на климата, ефективното 

използване на енергията и ресурсите, здравето и демографските промени. Ще се търси 

укрепване на всички връзки в иновационната верига – от етапа, в който няма видими 

приложения за научните резултати, до тяхната комерсиализация. 

Селско стопанство. Селското стопанство е традиционен отрасъл за областта. 

Предпоставки за неговото развитие са наличието на високопродуктивни земи и 

благоприятни агроклиматични условия. 

Най-общо баланса на земеделските територии може да се представи по следния начин: 

Табл. 30: Баланс на земеделските територии 

ОБЩИНА 
Общо 

в т.ч.  

ниви 
мери и 

пасища 
 ливади 

трайни 

насажд. 

необраб. 

земя 

 дка 

В. Преслав 154761 118373 9061 763 21635 4929 

Венец 145980 111088 12647 67 2305 19873 

Върбица 198824 100586 27844 970 12192 57232 

Каолиново 194970 171000 20500 20 1750 1700 

Каспичан 176769 142041 21841 550 4582 7755 

Н. Козлево 265147 138618 14775 109 2554 109091 

Нови Пазар 215842 166788 26704 1321 21029 0 

Смядово 155794 90777 10502 2169 1700 50646 

Хитрино 223067 184975 32641 260 2238 2953 

Шумен 428473 346166 44732 9550 8820 19206 

ВСИЧКО: 2159627 1570412 221247 15779 78805 273385 

Източник: Областна дирекция „Земеделие” Шумен- МЗХ 

Нивите са близо 73% от земеделските земи, а 77% от тези територии са обработваеми. 

Използваемостта на обработваемите земи за последните пет години е относително 

постоянна, което е добра характеристика. 

Растениевъдството, като отрасъл произвежда по-голям дял от общата селскостопанска 

продукция в областта. 

Основно са застъпени зърнените култури – пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. 

Делът на пшеницата в засетите площи е в рамките на  30% от  площта на нивите. 
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Получените средни добиви от основните култури са с колебливо поведение, в зависимост 

от годишните агро-климатични условия, но като ниво са „на” или „над” средните за 

страната. 

Засети площи

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2007

2008

2009

2010

2011

пшеница

слънчоглед

царевица

 

Фиг. 9: Засети площи по видове култури 

От трайните насаждения за отбелязване са лозята. Те се отглеждат традиционно в 

общините Шумен, Велики Преслав и Нови Пазар, като за последната година лозовите 

насаждения заемат  13% от всички трайни насаждения.  Тревожна е негативната тенденция 

за нарастване на площите с  изоставени трайни насаждения. 

Табл. 31: Площи с ЛОЗЯ-ВИНЕНИ и получена продукция в област Шумен – 2011 г. 

Община 
Плододаващи 

площи /дка/ 

Реколтирани 

площи /дка/ 

Получена 

продукция /тона/ 

Среден добив 

/кг/дка/ 

Велики Преслав 6100,0 5913,0 1065,0 180,0 

Венец         

Върбица 8,5 8,5 2,7 318,0 

Каолиново         

Каспичан 68,0 68,0 40,8 600,0 

Никола Козлево         

Нови Пазар 2500,0 2200,0 1276,0 580,0 

Смядово         

Хитрино         

Шумен 2164,0 2164,0 681,7 315,0 

ОБЩО 10840,5 10353,5 3066,2 296,0 

Източник: ОД “Земеделие” Шумен-МЗХ 

Броят на земеделските стопанства във всички общини на  областта нараства плавно от 

2007 г. до 2010 г., след което през 2011 г. в повечето общини намалява, с изключение на 

общините Никола Козлево и Каолиново. Впечатляващо е нарастването в община 
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Каолиново, където през 2011 г. броят на земеделските стопанства достига до една трета от 

общия брой за цялата област Шумен.  

Табл. 32: Брой земеделски стопанства /според юридическия им статут/ и общо
4
 

Община 
2007 2008 2009 2010 2011 

ФЛ ЮЛ ФЛ ЮЛ ФЛ ЮЛ ОБЩО ОБЩО 

Велики Преслав 228 43 244 41 271 45 344 291 

Венец 633 14 690 16 703 17 881 887 

Върбица 321 13 377 13 398 13 513 472 

Каолиново 532 22 642 24 700 20 1 253 1 744 

Каспичан 122 34 147 33 169 33 212 201 

Никола Козлево 117 17 156 15 198 18 284 395 

Нови пазар 234 41 258 42 271 42 332 287 

Смядово 46 19 55 16 72 17 111 107 

Хитрино 335 43 465 39 444 39 534 452 

Шумен 214 63 240 68 283 79 419 397 

ОБЩО: 2 782 309 3 274 307 3 509 323 4 883 5 233 

Източник: ОД “Земеделие”Шумен  -МЗХ 

Използваемата земеделска площ по видове стопанства /според юридическия им статут/ 

търпи леки  промени през годините в различни посоки за  отделните общини, но като цяло 

за областта обработваемата земеделска площ нараства, с тенденция за увеличаване в 

стопанствата на физическите лица.        

Табл. 33: Използваема земеделска площ по видове стопанства
5
 

Община 
2007 2009 2010 2011 

ФЛ ЮЛ ФЛ ЮЛ общо общо 

Велики Преслав 1 200,85 10 200,23 1 196,91 9 546,35 10557,33 9 995,00 

Венец 6 184,35 3 892,79 5 211,92 4 868,97 10774,07 10 263,00 

Върбица 4 195,12 2 199,71 4 285,83 1 883,51 7008,52 6 930,00 

Каолиново 8 805,82 6 474,60 9 974,67 6 545,45 16934,41 16 746,00 

Каспичан 3 483,73 9 786,29 3 752,49 9 594,15 14986,46 13 452,00 

Никола Козлево 4 237,57 8 163,43 5 403,80 7 938,91 12795,49 13 146,00 

Нови пазар 6 154,80 10 261,32 6 857,73 9 738,18 16738,89 16 612,00 

Смядово 1 046,60 4 422,58 3 321,47 4 318,29 5919,45 7 143,00 

Хитрино 4 466,62 13 359,28 5 805,72 12 922,45 18755,33 18 241,00 

Шумен 5 127,79 24 572,61 5 919,32 25 471,84 30735,08 31 649,00 

ОБЩО: 44 903,25 93 332,84 51 729,86 92 828,10 145 205,03 144 177,00 

Източник: ОД “Земеделие”Шумен  -МЗХ 

                                                

4 Поради факта, че от 2010 год. регистрацията на заявления и кандидати за подпомагане се извършва 
само и единствено в Интегрираната система за администриране и контрол на ДФЗ-РА, 

ОД “Земеделие” Шумен разполага само с общи данни 

 
5 Поради факта, че от 2010 год. регистрацията на заявления и кандидати за подпомагане се извършва  

само и единствено в Интегрираната система за администриране и контрол на ДФЗ-РА, няма дани за 

последните две години. 
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Характерно за градските общини е по-големия дял на земеделските площи  да се използва 

от юридически лица /в община Шумен-почти пет пъти повече от делът на физическите 

лица/, докато за селските общини пропорцията е обратна /в община Върбица делът на 

физическите лица е повече от два пъти по-голям от този на юридическите/. 

Животновъдството е един от основните отрасли в земеделието на област Шумен, който е 

успешно застъпен както в равнините, така и в полупланинските райони, където това е 

основен поминък на местното население.  

В областта е развито предимно млечното говедовъдство, овцевъдството с комбинирано 

направление /за месо, мляко и вълна/, козевъдството, свиневъдството птицевъдството и 

пчеларството. В сравнение с предходните години животновъдството в областта като цяло е 

в застой, като има лек растеж при някои видове, което е видно от сравнителната таблица: 

Табл. 34: Брой селскостопански животни по видове за 2007-2012 г. 

Вид 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

брой 

Говеда 24619 23614 22499 29722 23260 23073 

Биволи 204 184 182 203 177 197 

Овце 99199 97186 75339 74165 74663 65935 

Кози 25467 23558 20935 18632 17919 15755 

Свине 77023 64121 52982 40264 33334 61782 

Кокошки носачки 165100 88058 79100 99000 279700 308808 

Зайци 16566 12080 12110 14472 14737 21618 

Пчелни семейства 30574 27862 28193 29361 32912 27660 

Източник: ОД “Земеделие”Шумен  -МЗХ 

 

Като нисък може да се отчете броят на фермите за добив на краве мляко, отговарящи на 

европейските норми /за първа група те  са 183, а втора група -2/. 

Важни за животновъдството са постановките за директни плащания за площ и схемата за 

национални доплащания за говеда и биволи, необвързана с производството и за 

подпомагане на овце и кози майки, както и субсидиите за млечно говедовъдство и 

овцевъдство, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. 

Пред отрасъла стоят множество задачи, като най важни могат да се определят:  
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 Предимство на биологичното земеделие, защото в много от общините се 

произвежда екологично чиста продукция, но това е предимно производство за 

лично задоволяване, като на практика няма пазарна продукция; 

  обучителни семинари относно изискванията за екологично производство, 

условията на европейски пазар; 

 повишаване на пазарните умения и агротехническа култура и др. 

Горско стопанство. Горско- стопанската дейност в областта се осъществява от четири 

териториални поделения,  ДГС - „Преслав” „Върбица” „Шумен” „Смядово” и едно ДЛС 

„Паламара”. Стопанисваните от тях горски територии по общини са както следва:  общ. 

Велики Преслав – 16911 ха;  общ. Върбица – 18650 ха; общ. Смядово – 17764 ха; общ. 

Шумен – 11810 ха;  общ. Хитрино – 4785 ха;  общ. Венец– 6684 ха;  общ. Каспичан – 6485 

ха;  общ. Нови пазар – 6060 ха;  общ. Никола Козлево – 7878 ха и  общ. Каолиново – 4597 

ха. От общо стопанисваните 101624 ха. над 86% от горите са държавен горски фонд/ вкл. и  

гори на МОСВ/. 

Видовия състав на горите е доста богат -  цер, дъб , обикновен габър, бялата акация 

,източен бук, червения дъб и липа от широколистните и  бял и  черен бор от иглолистните . 

Разпределението на насажденията от двата основни типа по общини е следното: 

 Общ. Велики Преслав  - иглолистни /2740 ха/, широколистни /14171 ха/ 

 Общ. Върбица- иглолистни /2588 ха/, широколистни /16085 ха/ 

 Общ. Шумен и  Хитрино –иглолистни /1863 ха/, широколистни /14732 ха/ 

 Общ. Венец - иглолистни /269 ха/, широколистни /6415 ха/ 

 Общ. Каспичан, общ. Нови пазар, общ. Никола Козлево, общ. Каолиново - 

иглолистни /759 ха/,  широколистни /24261 ха/ 

 Общ. Смядово – иглолистни /2565 ха/, широколистни /15199 ха/ 

По отношение на залесителната дейност /основна по отношение изпълнението на 

лесоустройствените планове/, трябва да се отчете факта, че при силна ресурсова стагнация 

средно годишно се залесяват между 19 и 283 дка. В горско стопанската дейност в областта 

са заети 267 души. 

В икономически план резултатите от дейността по добив на дървесина и лов на тези 

стопански единици за периода 2007-2011 год. се променят: 
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Табл. 35: Приходи от добив на дървесина и лов 

година 
Приходи (лв.) 

дърводобив Ловна дейност 

2007 3943171 105610 

2008 4974344 147373 

2009 5343393 331918 

2010 6697500 201822 

2011 5842705 178085 

 Източник: РДГ  Шумен 

 

След нарастване на приходите и достигане до най- високи стойности за дърводобива през 

2010 г., а за ловната дейност през 2009 г., и за двете дейности следва спад през следващата 

година. 

Туризъм. Област Шумен  е територия, вплела хилядолетна история и природни 

дадености, което е добра  предпоставка за развитие на маршрутно познавателния , селски и 

ловен туризъм. Близостта с Черноморското крайбрежие и Велико Търново, я прави част от 

един голям туристически продукт. 

Ситуирана в СИ район, който е на второ място в страната след Югоизточния район по 

степен на туристическо развитие, област Шумен неизменно се нарежда на трето място 

след областите Варна и Добрич. Измервано с броя  легла в местата за настаняване – (29.2% 

от легловата база на страната), с броя на реализираните нощувки (33,3% от общия брой за 

страната) и с приходите от нощувките (30,4% от общата стойност за страната), това 

безспорно се дължи изключително на крайбрежната територия на района, където са 

разположени най-атрактивните природно-рекреационни  ресурси. 

В областите Варна и Добрич са концентрирани 97,36% от леглата в средствата за 

туристическо подслоняване и се реализират  98,7% от приходите от нощувки на района, 

докато делът на област Шумен  е незначителен.   

Голям брой от общините на областта попадат в групата с качествени рекреационни 

ресурси, ограничено туристическо развитие и слабо влияние на туризма в социално-

икономическото развитие. В тази група показателите са значително под средните за 

района. Тук попадат дори  разглежданите като “туристически” общини Шумен, Велики 

Преслав, Каспичан, а техният потенциал е много богат. 
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Богатото културно-историческо и природно наследство в областта е сериозна 

предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризма. Историческите паметници 

с категория „национално значение” са 20, но  Националният археологически резерват 

„Мадара" е с 22 отделни обекта; Националният археологически резерват “Плиска” /Абоба/ 

е с 53 подобекта; Всички разкопани и неразкопани църкви в и около Преслав Двореца на 

цар Симеон и крепостите му; Църквата на Симеон в устието на р.Тича и всички разкопани 

и неразкопани църкви във „Вътрешния и Външния град" – 38 подобекта; с.Цар Крум - 

Омуртаговия мост стария и новия. Омуртагов мост- 8. Всички тези паметници са част от 

маршрута „Стари столици”. 

Интересна, и  с голям потенциал забележителност, е и конната база “Кабиюк” -истинския 

град на конете с единствения на Балканите Музей на коня. 

Екологичният туризъм е свързан с възможностите за  посещение на интересните защитени 

територии  и наблюдение на рядка флора и фауна- природните територии – Природен парк 

„Шуменско плато”, резерватите – „Буката”, „Патлейна”, „Дервиша”, „Моминград” , 

„Могилата” , „Марешка могила”, „Мадарски скален венец”; природните забележителности 

– „Скока” и др. 

Използването на тези възможност би могло до известна степен да обогати туристическото 

предлагане в СИ район и да спомогне за намаляване на големите концентрации по брега, 

допринасяйки полза за развитието и на област Шумен. Но в хинтерланда на СИ район 

туристическият потенциал е все още неоползотворен и най-атрактивните туристически 

обекти  не са пригодени за посещение от голям брой туристи. 

През 2011 г. в областта са отчетени следните резултати от туристическата дейност: 

Табл. 36: Средства за подслон и резултати от дейността им 

Статистически 

райони, 

Области 

Места за 

настаня-

ване -

брой 

Легла- 

брой 

Легладено-

нощия - 

брой 

Реализирани 

нощувки - брой 

Пренощували 

лица - брой 

Приходи от нощувки - 

левове 

Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 

Общо за 

страната 
2 758 

301 14

0 
56 211 431 20 252 038 13 451 440 5 494 014 2 632 062 836 210 287 597 968 371 

СИ  район 528 89 148 14 447 411 6 618 837 5 253 112 1 320 107 855 743 248 967 819 208 398 915 

Варна 340 57 917 10 323 155 4 577 820 3 789 591 914 149 636 169 199 201 801 172 879 905 

Добрич 128 29 069 3 411 447 1 939 723 1 442 231 344 118 210 188 46 377 572 34 670 695 

Търговище 22 897 317 747 37 247 5 796 22 065 2 554 1 291 055 262 506 

Шумен 38 1 265 395 062 64 047 15 494 39 775 6 832 2 097 391 585 80 

Източник: НСИ 
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В сравнение с 2007 г. се регистрира увеличаване на наличната леглова база, но не и ареала 

на предлагането по общини. Област Шумен запазва третото си място между областите от 

района. 

Нужна е повече гъвкавост, реклама и разнообразно предлагане с цел валоризация на 

туристическия продукт в бъдеще. 

6. Инфраструктурно развитие 

Транспортна инфраструктура.  

Общоевропейски транспортни коридори /ОЕТК/. През  територията на област Шумен 

не преминават ОЕТК. 

 

Фиг. 10: ОЕТК през територията на България 

 

Като една от съставните области на СИР, през територията на областта преминава 

направлението Русе-Варна, което се разглежда като алтернативен сектор на ОЕТК №7. 

Сухоземната  отсечка между р- Дунав и Черно море чрез Пристанище Варна дава по-

бърза връзка между транспортната магистрала “Рейн – Майн – Дунав” /Пристанище 
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Русе/ – Пристанище Варна /елемент от ОЕТК №8/ – Кавказките страни – страните от 

Централна Азия, Иран и Средния Изток и същевременно осъществява  и връзка с 

ОЕТК № 9 при град Русе.  

Преминавайки през област Шумен,  сухоземната  отсечка Русе-Шумен-Варна 

„включва” областта в международните транспортни потоци с всичките предимства 

които тази възможност предоставя за социално-икономическото й развитие. 

Отдавнашната идея за плавателен канал “Дунав-Черно море”, който би подсилил 

значимостта на тази важна транспортна ос за СИ България  /вкл. област Шумен/, в момента 

не е на дневен ред, но в по-далечна перспектива /при доказана икономическа 

целесъобразност/ каналът би допринесъл изключителна полза за развитието на областта. 

Въздействието му ще се отрази във всички отрасли на икономиката, социалната сфера, 

урбанизационните и агломерационни процеси. 

Пътна мрежа 

Област Шумен има предимството да се обслужва от няколко първокласни пътя: 

 път І-2, с международна категоризация Е-70 (Русе-Шумен- Варна), осъществяващ 

връзката между ОЕТК №7, ОЕТК №9 и ОЕТК №8, като в участъка Шумен-Варна е 

изградена АМ „Хемус”. 

 път І-4, с международна категоризация Е-772  (София/Ябланица-В. Търново-

Търговище - Шумен), свързващ областта със Столичния град  

 път І-7 (Силистра-Шумен-Ямбол-Елхово-Лесово/Турция), провеждащ 

международните потоци Румъния-България-Турция и обратно. 

Обслужването на областта се допълва от второкласните пътища ІІ-73 Шумен-Смядово-

Карнобат, осигуряващ връзка с Южна България,  ІІ-74 В. Преслав-Търговище,  ІІ-27 

Нови Пазар –Владимирово –Добрич -Балчик  /по-пряк за товарите на Добруджа, когато 

тяхна дестинация са Пловдив и София, Гърция, Сърбия, Албания/. и третокласна пътна 

мрежа. 

Пространствената организация на пътната мрежа в област Шумен осигурява обслужване 

на почти всички общини  с първокласни пътища /община Смядово-от второкласен път/. 

Единствено община  Никола Козлево в североизточната част на областта се обслужва само 

от пътища трети клас. 
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Карта 7: Пътна и жп инфраструктура 
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Табл. 37: Дължина и относителен дял на пътната мрежа към 31.12.2011 г. 

Район, 

области 

Общо 

Авто-

маги-

страли 

Първо-

класни 

Второ-

класни 

Трето-

класни 

Авто-

маги-

страли 

Първо-

класни 

Второ-

класни 

Трето-

класни 

километри 
относителен дял от общата дължина - 

% 

България 19 512 458 2 970 4 030 12 054 2,34 15,22 20,65 61,79 

СИ район 2 668 84 483 467 1 634 3,15 18,1 17,5 61,25 

Варна 712 58 135 42 477 8,15 18,96 5,9 66,99 

Добрич 827 - 83 242 502 - 10,04 29,26 60,7 

Търговищ
е 

523 - 77 106 340 - 14,72 20,27 65,01 

Шумен  606 26 188 77 315 4,29 31,02 12,71 51,98 

Източник: НСИ, изчисления НЦТР 

Област Шумен има много добре изградена пътна мрежа.Относителният дял на 

автомагистралите от общата пътна мрежа в областта /4,29%/ е по-висок от средната 

стойност за СИ район /3,15%/ и два пъти по-голям от тази за страната /2,34%/. 

Относителният дял на първокласните пътища /31,02%/също е по-висок от средната 

стойност за СИР /18,10%/ и два пъти-по-голям от средната стойност за страната /15,22/. 

 

Табл. 38: Гъстота на пътната мрежа към 31.12.2011 г.  

Териториална 

единица 

Гъстота на 

АМ и 

пътищата І 

клас 

Гъстота 

на 

пътищата 

ІІ и ІІІ 

клас 

Обща 

гъстота 

на РПМ 

Гъстота на 

общинската 

пътна 

мрежа 

Обща гъстота 

на пътната 

мрежа 

км/кв. км 

Р България 0,033 0,145 0,178 0,161 0,339 

СИ район 0,039 0,144 0,183 0,177 0,36 

Шумен 0,063 0,116 0,179 0,161 0,34 

Варна 0,051 0,136 0,186 0,165 0,351 

Добрич 0,018 0,158 0,175 0,147 0,322 

Търговище 0,028 0,164 0,193 0,236 0,429 

Източник: НСИ,  изчисления НЦТР 

 

Гъстотата на пътната мрежа с национално значение /АМ и І клас/ в област Шумен /0.063/ е 

по-висока от средната за СИ район /0.039/ и два пъти по-висока от средната за страната 

/0.033/, което осигурява една много добра достъпност на общините до областния център. В 

същото време, регионалната пътна мрежа е развита по-ограничено, с гъстота /0.116/, по-

ниска от средната за страната /0.145/ и най-ниска в СИ район /0.144/. Републиканската 

пътна мрежа се допълва от общинските пътища, които формират основата на пътната 
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мрежа в изостаналите селски райони на областта, особено в северната и североизточната 

част от територията на област Шумен. Общата гъстота на пътната мрежа в областта е 

равна на средната за страната , но по-ниска от средната за СИ район, който е с едни от най-

високите показатели в сраната.  

По-ограниченото развитие на регионалната и общинска пътни мрежи затруднява 

комуникациите между малките и средни градове и селата  извън обхвата на първокласните 

пътища. 

Влошеното експлоатационно състояние на отделни участъци от пътната мрежа /особено 

третокласната/, допълнително усложнява транспортния достъп в определени места. По-

голяма част от общинските пътища е в изключително лошо състояние и те се 

нуждаят от рехабилитация и основен ремонт. 

Табл. 39: Състояние на републиканските пътища 

Път – клас / състояние 
добро средно лошо 

% 

АМ „Хемус” 18,0 56,0 26,0 

І  клас 15,5 53,8 30,7 

ІІ  клас 14,0 45,4 40,6 

ІІІ  клас 23,4 33,8 42,8 

Общо Област Шумен 19,4 42,9 37,7 

Източник: ОПУ „Шумен” 

 

Като цяло, състоянието на републиканската пътна мрежа в област Шумен се оценява по-

скоро като добро, тъй като над 60 % от пътищата са в добро или средно състояние, а по-

малко от 40 % са в лошо. Правилното определяне на приоритетните участъци за ремонт и 

рехабилитация е от определящо значение за функционирането на пътната мрежа и 

осигуряване на условия за по-пълно и ефективно използване на местния потенциал за 

развитие. 
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Карта 8: Транспортна достъпност 
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Железопътна инфраструктура. Област Шумен се обслужва от две от основните жп 

линии в страната: 

 ІІ главна жп линия София-Мездра-Г.Оряховица-Шумен-Каспичан-Варна - 

свързва Варна  с вътрешността на страната.  Линията е двойна, електрифицирана и е 

категоризирана в Европейската ж.п. мрежа за комбинирани превози и мрежата от 

международни магистрални линии.  

 IX главна жп линия – Русе-Каспичан-Варна, осъществяваща връзката между 

пристанищата Русе и Варна, поради което се явява конкурентно сухоземна връзка 

на канала “Черна Вода – Констанца” (връзка между р. Дунав и Черно море).   Жп 

линията Русе-Варна е едно от най-важните транспортни направления на 

територията на СИР, тъй като осъществявайки връзката между пристанищата Русе 

и Варна, всъщност осъществява връзка между Общоевропейския  транспортен 

коридор №7 по р Дунав и ОЕТК №8 и ОЕТК №9. Линията е изцяло 

електрифицирана, но удвоена само в участъка Каспичан-Варна. Удвояването на 

участъка Русе – Каспичан е важен приоритет за развитието на СИ район и област 

Шумен. 

И двете главни жп линии интегрират област Шумен в международните транспортни 

потоци, стимулирайки социално-икономическото й развитие.  

ЖП линията Шумен-Смядово-Комунари /Карнобат-Варна/ е с регионално значение като 

връзка между ІІ главна жп линия и жп линиите от Южна България. Линията е единична, 

електрифицирана и обслужва южната част на областта. 

Област Шумен има много добре развита жп инфраструктура - гъстотата на ж.п. мрежата в 

областта (46,2 км/1000 кв. км)  е много по-висока от средната за страната (36,7 км/1000 кв. 

км) и тази в СИ район (32,7). СИР е един от районите с най-слабо развита жп мрежа в 

страната в териториален аспект, но сравнително по-модернизирана.  Общата дължина на 

изградените и функциониращи ж.п. линии на територията на района през 2011 г. е 478 км, 

като 78,5 % от тях са електрифицирани, която стойност е по-висока от средната за страната 

/70,3%/ и една от най-високите по райони. Висок принос за този показател има област 

Шумен, където 100% от жп линиите са електрифицирани. 

За периода от 2007 до 2011 г., дължината на жп линиите в област Шумен е намаляла с 10 

км поради закриване на някои линии, обявени за икономически нерентабилни.  
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От голямо значение за развитието на областта  би било възстановяването на жп линията 

Хан Крум-Велики Преслав и развитието й в направление гара Зимница, така, както е 

проектирана преди 1938г, но в период на икономическа криза това едва ли ще бъде 

реализуемо. 

Развитието на жп линията Каспичан-Нови пазар в направление Вълчи дол би довело до  

рационализирането на транспортната инфраструктура в Девненския задпристанищен 

хинтерланд. Неотложно е изискването за разделяне на „входа" и „изхода" от Пристанище 

„Варна запад", а това би станало възможно с изграждането на жп връзка Нови пазар-Вълчи 

дол. Тази връзка ще  осигури и ефективна транспортна достъпност на добруджанските 

товари към Южна и Западна България, Европа, и по-добри възможности на 

перспективното транспортно трасе към пристанищата Рени и Измаил -т.е., към Украйна, 

Беларус, Прибалтика и Русия. И този проект, обаче, е малко вероятно да се реализира през 

следващия програмен период. 

Табл. 40: Железопътна мрежа  към 31.12.2011 г. 

Райони/области 

Дължина на  

ж.п. мрежата  

/км/ 

Удвоени ж.п. 

линии 

Електриф. ж.п. 

линии 
Гъстота на 

ж.п. мрежата 

км/1000 кв. км км % км % 

Р България 4 072 977 24 2 863 70,3 36,7 

СИ район 478 237 49,6 375 78,5 32,7 

Шумен 156 60 38,5 156 100 46,2 

Варна 193 108 55,9 150 77,7 50,5 

Добрич 60 - - - - 12,7 

Търговище 69 69 100 69 100 25,4 

Източник: НСИ, изчисления НЦТР 

Добре развитата жп мрежа (с висока гъстота и достигнато високо ниво на модернизация) 

определят територията на област Шумен като подходяща за развитие на производствени 

дейности, изискващи превоз на големи количества товари.  

Предвид спецификата на жп транспорта, наред с териториалното развитие на жп мрежата, 

определящо значение за  транспортната достъпност има броят на жп гарите и спирки, 

обслужващи областта. Област Шумен се обслужва от 10 гари и 14 спирки, като 

показателят  “гъстота на гари и спирки” има стойност, равна на средната за страната (7,2 

бр/1000кв км), докато  за СИ район показателят  е 5,9. Основните жп възли са Шумен и 

Каспичан. 
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Табл. 41: Обслужване на общините в област Шумен с жп гари и/или спирки 

община брой гара спирка 

В. Преслав    3 Хан Крум Преслав, Кочово 

Венец -     

Върбица -     

Каолиново -     

Каспичан    5 Каспичан, Мадара, Плиска Златна нива, Калугерица 

Н. Козлево -     

Нови пазар    1   Нови пазар 

Смядово   4 Смядово Бял бряг, Желъд, Радко Димитриево 

Хитрино   5 Хитрино, Велино, Висока поляна Байково, Каменяк 

Шумен    6 Шумен, Мътница Дивдядово, Дибич, Ивански, Тракия 

Източник: МТИТС 

Регионалният характер на жп транспорта и състоянието на жп инфраструктурата в 

България ограничават масовите пътническите превози все повече в рамките на 

епизодични, сезонни пътувания /като се изключат регулярни трудови пътувания в рамките 

на 30-60мин./. Всичко това води до икономическа неефективност и прибягване до спиране 

на някои линии или закриване на гари и по-често спирки, което от своя страна влошава 

условията за социално- икономическо развитие. 

Водностопанска инфраструктура. 

Водоснабдяване. За водоснабдяването с питейна вода в област Шумен са изградени 224 

броя водоизточници – шахтови кладенци, каптажи и дълбоки сондажи, като основният 

водоизточник е яз „Тича”. От яз „Тича” се водоснабдяват областния град Шумен, гр. 

Велики Преслав и няколко села от общините Шумен и В. Преслав. Количеството вода, 

добита от язовир “Тича” (повърхностни водоизточници) за 2011 година е 21 677 

хил.куб.м., а добитите количества вода от подземни водоизточници са в размер на 6 531 

хил.куб.м. Поради липса на пречиствателна станция (ПСПВ) подаваната вода от яз 

„Тича”не се пречиства. При дъждове и снеготопене в язовира, независимо от големия му 

обем, се получават отклонения в качествата на питейната вода – завишение на стойностите 

на показателите мътност и окисляемост. За подобряване на качествените показатели на 

питейната вода се налага нейното пречистване и правилно избиране на технологична 

схема. 

В Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България в краткосрочния план за действие  за периода 2013-2015 година е предвидено 

рехабилитация, модернизация, доизграждане и изграждане на нови ПСПВ с цел на 100% 
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от големите зони на водоснабдяване (в които се подават над 1000 куб.м вода в денонощие 

и/или се водоснабдяват над 5000 души), да няма констатирани трайни отклонения в 

качеството на водата. 

Суровата вода от 12% от общия брой водоизточници (най-често каптажи и шахтови 

кладенци) не отговаря на изискванията по показател “нитрати”. Основна причина е 

ползването на торове и препарати, несъобразено с ограниченията и забраните при 

обработка на земеделските земи в санитарно охранителните зони.  

Трайни отклонения се наблюдават при водоизточници в 27бр. водоснабдителни зони, за 

които се търсят алтернативни решения, но за 18 населени места такива липсват. Това са 

населените места Кладенец, Мараш, Костена река, Овчарово и Струйно /общ.Шумен/, 

Писарево, Сечище, Жилино и Избул /общ.Нови пазар/, Иваново, Сушина и Методиево 

/общ.Върбица/, Каравелово и Църквица /общ.Никола Козлево/, както и селата Могила 

/общ.Каспичан/, Бял бряг /общ.Смядово/, Черноглавци /общ.Венец/ и Добри Войников 

/общ.Хитрино/. Тези населени места се нуждаят от мерки за проучване на нови 

водоизточници, с качества на водата отговарящи на изискванията на Наредба №9. 

Шахтовите кладенци, каптажите и дренажите в областта се влияят от климатичните 

условия и при по продължителни засушавания дебитите им рязко спадат, поради което се 

налага сезонен режим на водоползване. През периода 2007 г. - 2012 г. с режим на 

водоползване са били различни села, в зависимост от състоянието на водоизточниците. 

След предприети  мерки за подобряване на водоснабдяването, процентът на населението с 

режим на водоползване в област Шумен пада от 13,3% през 2007 г. до 0% през 2011 г. 

/последни данни на НСИ/. 

Табл. 42: Водоснабдяване на населението и загуби на вода 2007-2011 г. 

Статистически 

зони/статистически 

райони/Области 

Отн. дял на 

населението с 

обществено 

водоснабдяване 

Отн. дял на 

населението с 

режим на 

водоснабдяване 

Отн. дял на 

загубите при  

транспорта на 

водата 

2007 2011 2007 2011 2007 2010 

% 

Р България  99,0 99,2 6,3 3,0 62,2 57,6 

СИ район 99,9 99,9 7,9 1,1 56,1 60,0 

Варна 100,0 100,0 1,8 0,0 35,0 41,4 

Добрич 99,8 99,9 0,0 0,0 74,3 76,9 

Търговище 99,6 99,9 33,0 8,9 78,0 84,4 

Шумен 99,8 99,8 13,3 0,0 79,6 81,2 

Източник: НСИ 
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Предвид високата степен на изграденост, през периода 2007-2011 г. не се забелязва 

особена промяна в степента на водоснабденост на населението, но напредъкът по 

отношение режима на водоснабдяване е значителен.  

Съществуващата водопроводна мрежа се нуждае от реконструкция и подмяна на голяма 

част от тръбите. Изградените външни водопроводи в областта са с дължина 890 км, като 

72% от тях са с азбесто-циментови тръби. Вътрешната водопроводна мрежа също е 

остаряла морално и физически - 83% от мрежата с дължина 1450 км е с азбесто-циментови 

тръби. Изграждана преди повече от 30 години, амортизираната водопроводна мрежа 

създава предпоставки за аварии и високи загуби на вода. 

Като всеобщ проблем, през периода 2007-2010 г. загубите при преноса на вода средно за 

страната намаляват от 62,2% до 57,6%. В същото време за СИ район се наблюдава 

увеличение на загубите от 56,1% до 60,0 %. Въпреки че относителното нарастване /от 

79,6% до 81,2%/ на загубите в област Шумен е най-малко, в сравнение с другите области 

от района,  като абсолютна стойност те са едни от най-високите  за СИ район и за страната. 

Сериозен проблем за водоснабдяването в област Шумен са много високите загуби на вода 

и необходимостта от спешна реконструкция и подмяна с полиестерни тръби, както и с 

включване на нови водоизточници с оглед подобряване качествата на подаваната питейна 

вода на населението. 

За оптимизиране процеса на водоснабдяване е въведена Автоматизирана система за 

контрол и управление на водоснабдяването (АСУВ) в община Шумен и Нови пазар. 

Предвижда се изграждане на АСУВ и в Каспичан и разширение за община Нови пазар, а 

на следващ етап и за експлоатационен район Велики Преслав. Тези АСУВ ще са 

автономно работещи, но за в бъдеще ще се обединят в една интегрирана Автоматизирана 

система за управление с ЦДП. Към нея  ще се включат като източници за информация и 

Пречиствателните станции за отпадни води на Шумен, Велики Преслав и на Нови пазар-

Каспичан.  

Канализация и пречистване на отпадъчните води. По-голямата част от населените 

места в областта не са канализирани и дори не всички градове имат изградена канализация 

за отпадъчни води. В град Шумен дължината на изградената канализационна мрежа е 120 

км и обхваща 100% от населението.. В градовете В. Преслав, Нови пазар, Смядово и 

Каспичан също има изградена канализация, която обхваща над 90% от населението. Общо, 
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дължината на изградената в областта канализационна мрежа е 175,3 км, като обхванатото 

население е 59,7%. Особено тежки са канализационните проблеми в общините Никола 

Козлево, Върбица, Хитрино, Каолиново и Венец, където няма канализирани селища. 

Масово в населените места се използват септични кладенци и поливни ями, което води до 

влошаване на качествата на питейните води.  

Изградената канализационна мрежа определено е недостатъчна. Относителният дял на 

населението, обхванато от канализационна мрежа в областта /59,7%/ е един от най-ниските 

в СИ район /73,4%/ и по-нисък от средния за страната /74,0%/. 

Табл. 43: Отн. дял на населението, обслужено с канализация и ПСОВ 2007-2011 г. 

Териториална единица 

Отн.дял на 

населението, 

обхванато с общ. 

канализация  % 

Отн.дял на 

населението, 

обслужено с ПСОВ  

% 

Брой ПСОВ 

Брой свързани 

селища към 

ПСОВ 

2007 2011 2007 2011 2007 2010* 2007 2010* 

Р България 69,7 74,0 42,3 55,7 62,0 79,0 79,0 102,0 

СИ район 71,1 73,4 61,2 69,4 18,0 19,0 27,0 29,0 

Варна 84,0 85,1 84,0 85,1 11,0 11,0 18,0 19,0 

Добрич 66,9 69,4 66,9 69,4 6,0 6,0 8,0 8,0 

Търговище 51,3 55,6 0,0 44,1 0,0 1,0 0,0 1,0 

Шумен 59,0 59,7 44,1 44,8 1,0 1,0 1,0 1,0 

Източник: НСИ 

* НСИ - последни данни 

В град Шумен е изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за  

пречистване на отпадъчните води на гр. Шумен преди вливането им в р. Камчия и от нея в 

Черно море. Тя е една от четирите пречиствателни станции от Втория пакет Градски 

ПСОВ в Черноморския Басейн, с капацитет 1050 л/с. 

 ПСОВ „Шумен” е изградена до фаза механично стъпало – механично пречистване на 

отпадните води и е въведена в експлоатация през 2003 г. По програма ИСПА, финансирана 

от Европейския съюз чрез МОСВ, през 2007 год. започва проектирането и изпълнението на 

вторично стъпало на пречистване /биологично/ на ПСОВ -гр. Шумен. Необходимо е 

завършването на ПСОВ и на второто стъпало  /биологично пречистване/ за обхващане на 

целия пречиствателен цикъл, както и изграждане на площадка за съхранение на утайките.  

Отн.дял на обслужваното с ПСОВ „Шумен” население в областта /44,8%/ е  по-нисък от 

средния за страната /55,7%/ и един от най-ниските  в СИ район /69,4%/. Необходимо е 

изграждането и на другите предвидени ПСОВ в областта 
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Строежът на ПСОВ „Велики Преслав”, предназначена за пречистване на отпадъчните води 

на  град Велики Преслав е започнал през 2003г., а е въведена в експлоатация през 2011 

година.  Предстои окончателно включване на  канализационната мрежа на гр. Велики 

Преслав в довеждащия колектор на ПСОВ.  

За град Нови пазар има изготвено прединвестиционно проучване и идеен проект за 

изграждане на ПСОВ. През 2012 г. проектът е одобрен за финансиране по ОПОС и 

предстои изграждането й.  

За гр.Каспичан е разработен идеен проект за изграждане на ПСОВ, в процедура по 

кандидатстване за финансиране по ОПОС. 

За град Смядово има изготвено прединвестиционно проучване и идеен проект за 

изграждане на ПСОВ, също в процедура по кандидатстване за финансиране по ОПОС. 

Основен проблем за област Шумен е недостатъчната изграденост на канализационната 

инфраструктура. С изцяло или частично изградена канализационна мрежа са главно 

градовете, като експлоатационното състояние на изградените канализационни системи не е 

добро. По-голяма част от изградените мрежи са физически и морално амортизирани и се 

нуждаят от реконструкция, а в някои случаи от цялостна подмяна, поради невъзможност 

да се провеждат отпадъчните води на всички потребители. Опазването качествата на 

околната среда изисква доизграждане на канализационните системи и пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ПСОВ). 

 

Енергийна инфраструктура. Електроснабдяване. На територията на област Шумен е 

изградена  една от системните подстанции от преносната електроенергийна система на 

страната – п/ст „Мадара”  220/110 кV, която е основният източник на електроенергия за 

областта. Подстанцията има връзка на 220 кV с п/ст „Г.Оряховица” 220/110 кV и п/ст 

„Добруджа” 400/220 кV, разположена в общ Суворово, обл.Варна. Наличието на 

системната подстанция „Мадара” на територията на областта  е предпоставка за по-голяма 

сигурност и качество на снабдяването с електроенергия. През територията на област 

Шумен преминава транзитно  електропровод 400кV от п/ст „Царевец” /В.Търново/ до п/ст 

Варна, без да има отношение към захранването на областта.  
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Прякото електроснабдяване на областта се осъществява от районната мрежа 110 кV 

посредством   районните подстанции 110/20 кV, разположени в градовете –центрове на 

общини, където са съсредоточени и по-големите товари, като част от общините получават 

захранване на 20 кV. Най-често подстанциите са свързани двустранно в районната мрежа 

110 кV, което позволява по-голяма сигурност и резервиране при аварии в 

електрозахранването. Общо инсталираната мощност на трансформаторите в подстанциите 

110/20 кV е 542,5мVА, като разпределението  по общини е показано в следващата таблица: 

Табл. 44: Електроенергийна мрежа 

Община 
Подстанция 

наименование 

Напрежение 

(кV) 

Трансформатори 

брой х мVА 

Мрежа 

СН  

(км) 

ТП 

(брой) 

ТП   

(кVА) 

Шумен 

  Мадара 220/110 3х200       

  Шумен1 110/20 2х25+1х15+1х40       

  Шумен-център 110/20 1х25  + 1х25 550 486 284000 

  Шумен-запад 110/20 2х25       

  Шумен-изток 110/20 2х25       

В. Преслав   Преслав 110/20 2х25 204 100 40500 

Венец       98 40 24500 

Върбица       105 60 18000 

Каолиново  Каолиново 110/20 1х25 + 1х16 119 64 22800 

Каспичан  Каспичан 110/20 2х25 125 65 21250 

Нови пазар  Нови пазар 110/20 1х31,5 + 1х25 244 112 49893 

Н.Козлево       100 33 11000 

Смядово  Юбилейна 110/20 2х25 180 60 24200 

Хитрино       325 65 23348 

Област 

Шумен 

Мадара 220/110 600 
2050 1085 519491 

9 броя районни 110/20 542,5 

Източник: ЕСО, Енерго-Про 

Електроразпределителната мрежа СН, захранваща населените места е с обща дължина 

2050 км и 1085 броя трансформаторни постове. Общо инсталираната мощност в ТП е 519,5 

мVА. 

Основните проблеми, свързани с електроснабдяването на областта са: възрастовата 

структура на някои от основните мрежи и съоръжения, които се нуждаят от подмяна и 

ремонти и аварийните ситуации при неблагоприятни климатични условия. 

Особено тежки са проблемите, свързани с електроснабдяването на общините, които не 

получават захранване на 110 кV - Хитрино, Венец, Върбица. Тези общини са със сериозни 

проблеми по отношение на сигурността и надеждността на електропроводите. При авария 

по един от тях при тежки метеорологични условия, невъзможността за резервиране води 

до продължително прекъсване на захранването на значителна част от населените места в 

тези общини.  
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Реконструкция на мрежата СН, както и изграждане на подстанция в община Върбица /след 

технико-икономическа обосновка/, би подобрило сигурността и качеството на 

електрозахранването в района. 

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. За изпълнението на 

националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото крайно потребление на 

енергия, Енергийната стратегия 2020 на България  предвижда политика за увеличаване на 

производството на електрическа енергия от ВЕИ. За производството на алтернативна 

електрическа енергия в страната се използват главно водна, вятърна и слънчева енергия.  

Както в цялата страна, така и в област Шумен потенциалът на водата като ВЕИ се усвоява 

отдавна. МВЕЦ "Тича" в община Велики Преслав е изградена още през 1951г, а в община 

Върбица през 2010 г. е изградена МВЕЦ "Моста". 

 

Фиг. 11: Райониране на страната по               Фиг. 12: Райониране на страната по 

възможност възможност за използване на                             за използване на вятърната енергия                                

слънчевата  енергия 

Източник: АУЕР 

В област Шумен възможностите за усвояване на слънчевата енергия са по-благоприятни, 

отколкото за вятърната и в последните години /особено 2012 г./ са изградени много 

фотоволтаични централи. Най-много са изградените ФЕЦ в община Каолиново - 3бр. в гр. 

Каолиново с обща мощност 14 мW и 4 броя ФЕЦ в с Омарчево -с много по-малка 

мощност. Друг сериозен обект е ФЕЦ „Янково ” /община Смядово/ –с мощност 2,4 мW, 

изграден през 2010 г. 

В област Шумен са изградени 20 броя, предимно ФЕЦ с обща мощност 24,26 мW. Много 

от общините имат заявени за изграждане проектни централи на ВЕИ, като най-много са 

заявените обекти в общините Шумен и Нови Пазар. С изпълнение на заявените намерения, 
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количеството на изградените ВЕИ в областта ще се увеличи тройно, а мощностите -малко 

повече от два пъти. 

Табл. 45: ВЕИ на територията на област Шумен -съществуващи и проект-2012 г. 

община брой 
мощност  

мW 

проект- 

брой 

Проект  

мW 

Шумен 1 2,2 9 5,5 

В. Преслав 1 0,59 4 0,3 

Венец 0 0 1 0,2 

Върбица 3 3,43 1 0,21 

Каолиново 7 14,9 5 3,7 

Каспичан 2 0,14 6 0,35 

Нови пазар 0 0 8 17,5 

Н.Козлево 3 0,3 1 1 

Смядово 2 2,5 3 0,23 

Хитрино 1 0,2 4 0,33 

Област Шумен 20 24,26 42 29,32 

Източник: АУЕР, Енерго Про 

Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от  възобновяеми 

енергийни източници е средство за достигане на устойчиво енергийно  развитие и 

минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния 

сектор. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в областта са свързани основно с 

оптимизиране на уличното осветление чрез въвеждане на системи за автоматично 

управление и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. По отношение на 

сградния фонд усилията се насочват към санирането на сградите и технологично 

обновяване на отоплителните инсталации. Повечето от общините имат разработени 

Програми за подобряване на енергийната ефективност. 

Газоснабдяване. През територията на област Шумен преминава северния клон на 

националната газопреносна  система. Областта попада в обособения регион „Добруджа”, 

за който „Черноморска технологична компания“ АД има издадени лицензии за 

разпределение и снабдяване с природен газ. 

В град Шумен газоснабдителната  мрежа стартира през есента на 2004 година, като на 

първи етап обхваща промишлените потребители. На следващите етапи се осъществява 

газификацията на основната част от общинските училища и детски градини, по-голямата 

част от промишлените предприятия, както и много комунални обекти. В последните 
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години се изградиха много газопроводи и в кв. „Гривица”, стартира газификацията и на кв. 

„Тракия”, като на този етап са газифицирани професионалните гимназии по облекло, 

хранене и химични технологии и тази по селско стопанство. В близките месеци предстои 

газификацията и на всички общински училища и детски градини на територията на 

квартала, за които има изготвен проект и издадено строително разрешение. През 2012 г. са 

изградени и захранващ газопровод от ГРС – Шумен към „Индустриален парк Шумен” АД, 

както и разпределителна газопроводна мрежа в Подзона „А” на индустриалния парк, 

разположен североизточно от града. През 2013 г. се предвижда захранващият газопровод  

да бъде продължен и свързан с изградената ГРМ на „ЧТК” АД, като се превърне в 

независима връзка с доставчика на природен газ и собственик на газопреносната система. 

Изградената газоразпределителна мрежа в гр. Шумен има обща дължина 69 920 м., като 

захранва 862 бр. битови потребители, 142 бр. обществено-административни и търговски 

потребители и 31 бр. промишлени потребители. 

Газификацията на гр. Каспичан стартира през есента на 2006 година с изграждане на 

газопроводи към  най-важните общински обекти на територията на града, както и към 2 

промишлени консуматора, които към момента са замразили дейността си.  На следващи 

етапи са захранени с природен газ останалите общински обекти, както и единственият 

работещ в момента промишлен консуматор – „АЙСИС” ООД.  В следващите месеци 

предстои началото на битовата газификация на града, с включването към ГРМ на първите 

2 битови абоната.  

Изградената газоразпределителна мрежа в гр. Каспичан е с обща дължина 4 785 м. И 

захранва 7 бр. обществено-административни и търговски потребители и 1 бр. промишлени 

потребители. 

За периода 2007-2012 г. развитието на мрежата се обуславя от уплътняването й в 

кварталите, където са изградени основните захранващи трасета, присъединяване на редица 

комунални потребители – общински сгради, полагане на газопроводи по улици обект на 

цялостно преасфалтиране. 

 „Газоснабдяване Нови Пазар” АД, дъщерно дружество на „Овергаз Инк” АД,  газифицира 

почти всички индустриални потребители в община Нови пазар. Традиционната за района 

стъкларска промишленост оцелява, благодарение на природния газ -на природен газ са 

най-големият консуматор в Нови Пазар - фирмата „Ново стъкло” ЕАД, с месечно 
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потребление от 750 000 кубически метра. Веднага след това в класацията на 

потребителите-гиганти са „Мера глас” ООД и „Лебед глас” ЕООД. Всички училища, 

детски градини и ясли на територията на Нови Пазар са газифицирани.  

През 2014 г. ще продължи започнатото ускорено изграждане на газоразпределителна 

мрежа на територията на кв. Тракия в гр. Шумен, квартал с голям потенциал за развитие на 

битовата газификация.  

Независимо от трудната икономическа ситуация, през периода 2014-2020 г. ще започне 

газификацията на редица общини от област Шумен – Велики Преслав, Венец, Каолиново, 

Никола Козлево, Смядово, Хитрино. Това допълнително ще повиши инвестиционния 

интерес и ще допринесе за възходящото развитие на областта през следващите години. 

Развитието на газопроводната мрежа и осигуряването на достъп до перспективен и 

ефективен енергиен източник за промишлеността, домакинствата и обществените сгради и 

в общините, които не са включени в списъка на определените територии за 

газоразпределение, е важно условие за подобряване на бизнес средата и насърчаване на 

икономическото развитие и конкурентоспособността в целия район. 

Телекомуникации. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предлагат 

нови възможности за фирмите и регионите и са важен фактор за регионална 

конкурентоспособност, влияещ върху скоростта на промените в регионите и 

териториалното разпределение на икономическата активност.  

По данни на Европейската обсерватория за информационни технологии EITO, развитието 

на електронните съобщения в световен мащаб в последното десетилетие се доминира от 

мобилните гласови услуги и интернет, следвани от мобилния широколентов достъп. 

Фиксираният широколентов достъп се характеризира с нисък темп на растеж, докато 

фиксираните телефонни услуги  следват тенденцията на намаляване от предходните 

години. 

И в област Шумен, наложилата се през последните години тенденция  на намаление на 

фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността 

на показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно 

намаление, подобно на процесите в страната и ЕС.  През 2002г общият брой на телефонни 
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постове в област Шумен е бил 63497, а 10 години по-късно този брой е наполовина по-

малък -30173, при 100% цифровизация. 

При показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава непрекъсната тенденция на 

увеличение, като България вече изпреварва голяма част от държавите-членки на ЕС, но  

темпът на нарастване на мобилната плътност  се  забавя. 

Информационно общество. По данни на Евростат за относителният дял на 

домакинствата, използващи интернет в страните от ЕС-27, през периода 2007-2012 г. се 

наблюдава тенденция на постоянно нарастване.  

Табл. 46: Относителен дял на домакинствата, използващи интернет 2007-2012 г. 

  2007 2009 2011 2012 

ЕС 55 66 73 76 

България 19 30 45 51 

Източник: Евростат 

България също следва общата европейска тенденция на нарастване, но страната е на 

последно място в ЕС,  с по-малък дял през 2012 г., от средната стойност за ЕС преди 5 

години. 

Резултатите от проведеното изследване на НСИ за използването на информационно-

комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. отбелязват 

значителен растеж от 11.9% спрямо предходната година в относителния дял на 

българските домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си,.През 2012 г. отн. 

дял на домакинствата с достъп до интернет нараства до 50,9% средно за страната и 47,9% 

средно за СИ район. 

Табл. 47: Отн. дял на домакинствата с  достъп до интернет за периода 2007-2012 г. 

Териториална 

единица 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 

Р България 19,0 25,3 29,6 33,1 45,0 50,9 

СИ район 17,7 24,9 26,8 25,8 36,3 47,9 

Варна 26,4 24,3 28,4 28,1 40,1 51,3 

Добрич 9,1 25,1 20,0 24,1 36,2 49,7 

Търговище 6,5 22,2 21,0 20,2 24,3 35,3 

Шумен 15,8 27,4 34,7 25,2 33,7 44,7 

Източник: НСИ 

Област Шумен показва колебливо развитие като започва с два пункта по-ниско от 

средното за СИ район през 2007 г. и бързо настига и отминава средните стойности и за 
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СИР и страната през 2008 и 2009 г. През 2010 бележи рязък спад, следван от нарастване 

през 2011  и 2012 г. до стойности 44,7%, по-ниски от средните за СИ район  /47,9%/ и 

страната /50,9%/.. 

Тенденцията при навлизането на новите технологии обаче е положителна – относителният 

дял на шуменските домакинства с интернет бележи постоянен ръст /вероятно данните за 

2010 г. са грешка/. По данни на ТСБ –Шумен, в сравнение с предходната 2011 г. има 

нарастване от 11.0 процентни пункта. 

 
Фиг. 13: Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по години 

По този показател област Шумен се намира на 17 място сред 28-те области в страната, като 

на първо място е столицата с 66.2%, а в дъното на класацията, с проценти между 31.7 и 

33.7 са областите Видин, Ловеч и Кюстендил. 

В национален план, освен масовото използване на интернет, впечатление прави и фактът, 

че интернет връзката е качествена. При показателят за широколентов достъп е 

регистрирано увеличение от 11,0 процентни пункта спрямо предходната година, и за 2012 

г. достига 50,8%,  т.е. почти всички домакинства, имащи достъп до интернет, са с 

осигурена бърза и надеждна широколентова връзка.  

Запазва се и тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от хората на 

възраст между 16 и 74 навършени години. През м.г. в областта делът на използващите 

редовно интернет е 41.5%, като спрямо предходната 2011 г. има ръст от 8.8 процентни 
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пункта.  По този показател област Шумен се намира на 19 място, като на първо място 

отново е столицата със 70.1%. 

Достъпът до Интернет е осигурен в градските центрове. Проблеми съществуват основно в 

селата, където все още степента на оборудване на фирмите и домакинствата с компютри е 

твърде ниска и е необходимо изграждането на публични места за достъп до мрежата 

/телецентрове/.  Това води до задълбочаване на териториалните различия в използването 

на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и се отразява на регионалния 

икономически растеж и конкурентоспособност. В този контекст насочването на ресурси за 

развитието на електронните комуникации добива изключителна важност за преодоляване 

на регионалните различия в достъпа до електронни услуги и развитието на 

информационното общество в област Шумен. 

Необходимо е  да се разшири достъпът  и използването на мрежите и услугите на ИКТ, 

предвид нарастващата роля на информацията, особено в по-малките градове и селата, 

където обществените места за достъп до информация са единствената възможност за 

много потребители.  Изграждането на обществени информационни системи и 

гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия обществен сектор, включително и 

на улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното 

общество.  

Модернизацията на преносните телекомуникационни мрежи и ускоряването на 

цифровизацията на местните мрежи, паралелно с разширяването им в икономически 

слаборазвитите и отдалечени територии, е от решаващо значение за подобряването на 

достъпа до ИКТ и за цялостната социално-икономическа среда в област Шумен. 

 

7. Околна среда и екологични условия  

Качеството на атмосферния въздух. Област Шумен попада в Северен РОУКАВ. 

Единствено община Шумен принадлежи на  зона в рамките на РОУКАВ, в която са 

превишени допустимите прагове и норми. Показателите, за които са превишени нормите 

са ФПЧ10  и ФПЧ2,5.  
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Постоянни наблюдения на качествата на атмосферния въздух се извършват само в гр. 

Шумен. През 2011 г. са регистрирани 109 превишения на средноденонощната норма (СДН 

- 50 g/m
3
) по показател ФПЧ 10,  основно през първите и последните три месеца на 

годината, което потвърждава  тезата, че причините са  използваните през отоплителния 

сезон горива и горивни съоръжения в битовия сектор, съчетано с определени 

метеорологичните условия (атмосферно налягане, безветрие, инверсии ).  

През 2011 г. не са отчетени превишения на ПДК на серен диоксид и азотен диоксид. Като 

основна “причина” за това се отчитат липсата на промишлени обекти с източници на 

емисии, които биха оказали въздействие върху КАВ.  

За промишлените инсталации, източници на емисии в атмосферата се констатира, че 

продължава тенденцията на работа с намалени мощности и при ограничени работни 

часове. Тук следва да се отбележи, че новоизградените инсталации включително и 

пречиствателни съоръжения работят с подобрена ефективност от тези които се извеждат от 

експлоатация. По отношение на въздействието на контролираните обекти с източници на 

емисии върху атмосферния въздух е необходимо да се отбележи  газифицирането на 

паровите централи и преустройството на инсталации с горивни процеси за работа с 

природен газ в промишлените предприятия.  

За увреждане качеството на атмосферния въздух на населените места немаловажно 

влияние оказват и емисиите от ДВГ на автомобилния транспорт като най-съществено 

въздействието се изразява при зимните ниски температури. От значение е нарасналия брой 

на МПС и увеличения трафик на автомобили. 

Прилагането  на разработената и приета от  Община Шумен актуализирана „Програма за 

намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за нивата на фини 

прахови частици ФПЧ10 в атмосферния въздух на Община Шумен” с период на действие 

2009 г.–2014 г., следва  да доведе до ограничаване на съдържанието на ФПЧ10 в 

атмосферния въздух.  

На основание на действащите законови и нормативни разпоредби, за област Шумен има 

издадени от МОСВ Разрешителни за емисии на парникови газове за „Керамат" АД, 

гр.Каспичан /цеховете в Каспичан; Дивдядово и Ветрище/ ,"Топлофикация Шумен" ЕАД, 

гр. Шумен; „Хан Омуртаг"' АД, гр. Шумен; „Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови Пазар и 

„Алкомет" АД, гр. Шумен. Следва да се има предвид, че посочените обекти са определени 
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по критерии, съгласно Закона за опазване на околната среда, но източниците на емисии 

включват и други обекти с по-малки капацитивни мощности, транспортни и битови 

горивни средства и инсталации.  

Предприятията в Шуменска област с функциониращи инсталации за пречистване на 

отпадните газове са 40 бр. Пречиствателните им съоръжения основно са за ограничаване 

на емисиите на прахообразни вещества в атмосферния въздух от технологични процеси на 

производствените инсталации. Разпределението на обектите по общини е както следва:  

Община Шумен - 24 бр., Община В. Преслав - 4 бр., Община Каспичан - 5 бр., Община Н. 

Пазар - 4 бр., Община Смядово - 2 бр. и Община Хитрино - 1 брой. 

Земи и почви. Замърсяване на почвената покривка. За периода 2007 - 2011 г. от 

извършените анализи на почвени проби от територията на област Шумен, не се констатира 

превишаване на допустимо съдържание на олово, мед, цинк, кадмий, никел, арсен. 

Получените резултати  за тежки метали и живак не регистрират превишения над пределно 

допустимите концентрации /ПДК/, водещи до увреждания и замърсявания на почвите. Не 

са констатирани замърсявания на терени с нефтопродукти. 

Вкислени почви в региона се наблюдават в полупланинските райони в южните и северни 

части на област Шумен. За периода 2007- 2011 г. са взимани  почвени проби от три 

пункта, определени в Националната монитарингова мрежа: в с. Никола Козлево, с. 

Драгоево и с. Риш. ". Резултатите от анализите показват вкислени и силно вкислени почви 

в районите на пробовземане. 

Нарушени земи. През 2011 г. общо нарушените терени на територията на РИОСВ Шумен, 

които се нуждаят от техническа и  биологична рекултивация, са 2290 дка. С най-големи 

нарушени земи се отличава община Каолиново – 1372 д-ка. Следват общини Велики 

Преслав, Шумен, Каспичан и Хитрино. 

Води. Област Шумен включва част от територии от два водосборни басейна. Това са 

Черноморски басейн, с управление в гр.Варна и Дунавски басейн, с център за управление - 

гр.Плевен. По- голяма част от територията се отводнява в Черноморския басейн. 

Състоянието на повърхностните води по общини е следното: 

Община Шумен - водните обекти, преминаващи през територията й са с малък дебит и се 

заустват основно в р.Камчия и р.Провадийска. Замърсяването се определя най-вече от 
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отпадъчните води на гр.Шумен, който е селищна агломерация с  над 100 000 е.ж.  Основни 

водоприемници на отпадъчни води от производствени дейности и канализации в общината 

са р.Поройна, р.Теке дере, р.Мадарска. Поради това може да се очаква, че имисионното 

състояние на тези водни обекти е показателно за замърсяването им с отпадъчни води /в 

град Шумен работи ПСОВ, но само с механично стъпало/. На територията на общината 

има пункт за мониторинг на р.Поройна, след гр.Шумен, при с.Р.Димитриево.  

Община Велики Преслав -  през територията на община Велики Преслав преминава 

р.Камчия – сравнително голям воден обект и притоците, заустващи е в нея, към поречие 

р.Камчия.  

За р.Врана, заустваща се в р.Камчия на територията на общината, също има данни от 

контролни пункт за мониторинг при с.Кочово и с.Хан Крум. Водите на тази река се 

характеризират с по добро кислородно съдържание и изразено органично и биогенно 

натоварване.Промяна в характеристиките на реката е слаба и се определя от въздействието 

на точкови и дифузни източници. Поради малкото разстояние до устието, само 

пречистващата  способност на водния обект не е достатъчно ефективна. Състоянието на 

реката зависи от качеството на  заустваните отпадъчни води, от канализационната мрежа 

на гр. Велики Преслав.  За гр. Велики Преслав ПСОВ е въведена в експлоатация.  

Община Нови пазар – За следене имисионното състояние на водните обекти към 

територията на общината има пункт за мониторинг след гр. Нови пазар. Най-голям 

източник на замърсяващи отпадъчни води е канализационната мрежа от гр.Нови Пазар, за 

която няма изградена селищна  пречиствателна станция за отпадъчните води.  

Община Каспичан – Данни за имисионното състояние на повърхностните водни обекти 

на територията на общината е от пункт р.Провадийска след гр.Каспичан. Резултатите от 

изпитване на водите показват, че няма значими отклонения от препоръчителните 

стойности. Най-голям източник на замърсяващи отпадъчни води гр.Каспичан, който няма 

пречиствателна станция за отпадъчните води. 

Община Върбица - емисионния пункт е  р.Тича при с.Менгишево. Няма значими 

отклонения от нормите. 

 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 84 

В общини Венец, Хитрино, Никола Козлево, Каолиново и Смядово от Област Шумен 

няма пунктове за следене на имисионното състояние на водните обекти. Главния източник 

на отпадъчни води са битово-фекалните води от населените места. Някои населени места, 

като например общинският център – гр.Смядово са с канализационна мрежа без ГПСОВ. 

Няма крупни промишлени обекти, отпадъчните води на които биха оказали голямо 

натоварване  на повърхностните водни обекти в този район. 

По големите обекти, източници на отпадъчни води за областта са следните: 

 Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ: 

o ПСОВ Шумен – През 2011 в експлоатация само механичното стъпало. 

Извършва се пречистване на смесен поток битови и производствени 

отпадъчни води от  гр.Шумен. Частично пречистените води се заустват 

брегово в р.Поройна. За гр. Шумен в момента се извършва изграждането на 

Биологично стъпало ПСОВ Шумен с реконструкция и изграждане на нова 

канализационна и водопроводна мрежа в града. 

o ПСОВ - Н.Пазар и ПСОВ Каспичан – През 2011 г.  те не са изградени и не е 

започнало изграждането им. Имат изготвен проект. 

o ПСОВ -В.Преслав – въведена в експлоатация през 2011 година.  Предстои 

окончателно включване на  Канализационна мрежа на гр. Велики Преслав в 

довеждащия колектор на ПСОВ.  

o ПСОВ Смядово  - За да се пречистват отпадъчните води от канализационна 

мрежа гр. Смядово,  включване в експлоатация и функциониране на ПСОВ - 

гр.Смядово е необходимо извършване на промени в собствеността и 

цялостна реконструкция на сгради и съоръжения на бивша ПСОВ на ХЗ 

„Смядово” АД. Същата е била изградена за пречистване на химически 

замърсени води  и за битово-фекалните води на ХЗ „Смядово” АД и на град 

Смядово. Водоприемник на отпадъчните води е р. Брестова. 

 Населени места до 2000 е.ж., които нямат изградени пречиствателни станции и 

канализационна система – с.Ясенково, общ.Венец; с.Т.Икономово, общ.Каолиново, 

с.Вълнари, общ.Н.Козлево; с.Ивански, общ.Шумен; гр. Върбица; и др.   

 Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са необходими, но са 

без изградени пречиствателни съоръжения или с пречиствателни съоръжения, 

които не работят ефективно/ по общини/: 
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o Община Шумен – Животновъдните ферми на територията на гр. Шумен са 

едни от големите замърсители на р. Теке дере /Стара река/, ляв приток на р. 

Камчия: “Хибриден център по свиневъдство”АД, гр. Шумен, “Промишлено 

и хибридно животновъдство-Брадърс Комерс”АД, гр. Шумен, Свинеферма в 

гр. Шумен, собственост на Земеделски институт -Филиал "Животновъдство", 

“Алкомет” АД, гр. Шумен, “Брамас-96” АД, град Шумен  - екарисаж 

гр.Шумен, “Хан Омуртаг” АД – производство на керамични изделия. - 

“Автомагистрали “ Черно море” АД гр. Шумен – Асфалтова база – гр. 

Шумен 

o Община Велики Преслав – поречие р. Камчия: “Винекс Преслав” АД, гр. 

Велики Преслав, Винарска изба “Хан Крум” АД, с. Хан Крум. 

o Община Каспичан: “Рока България” АД – производство на керамични 

изделия, “Ив-мес” ЕООД – месопреработвателен цех с.Златна нива.  

o Община Никола Козлево: “Камаджиев Милк” ЕООД – МПП с.Крива река 

Състояние на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./. На 

територията на Шуменска област има  48 броя язовири, като разпределението им по 

общини е съответно: Община Шумен – 12 бр., Община Нови пазар – 7 бр., Община В. 

Преслав – 6 бр., Община Каспичан – 4 бр., Община Смядово – 4 бр., Община Върбица – 8 

бр., Община Хитрино – 1 бр., Община Каолиново – 2 бр., Община Венец – 3 бр. И Община 

Никола Козлево - 1 брой. 

В списъка на комплексните и значими язовири в Р. България, включени към Закона за 

водите на територията на РИОСВ Шумен спада яз. “Тича”, за който са извършени  общо 28 

бр. проверки за състоянието и са дадени определени  предписания. 

Подземни води. Състоянието на подземните води в областта като цяло е добро. 

Констатирани са превишения в следните водни тела: 

 Водно тяло с код BG2G000000Q004 - Води в кватернерно - алувиални отложения 

на р. Врана и р. Голяма Камчия. Отклонения от ПС за първото шестмесечие на 2011 

г. е констатирано по показателя желязо (0,345мг/л) и манган (0,094 мг/л) в пункт ТК 

Хан Крум. 

 Водно тяло BG2G0000К1HB036 – Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан. 

Констатирани са превишения над ПС в концентрациите на нитрати.  
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Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа /НЕМ/. Биологично 

разнообразие. Област Шумен се характеризира с високо биологично разнообразие. 

Шуменското плато е известно с елитната си букова гора от вида мизийски бук / Fagus 

sylvatica ssp. moesiaca/. Освен мизийския бук като доминиращ вид, северната му част е 

смесено съобщество широколистни гори от видовете зимен дъб, габър, благун, клен, цер и 

др.;  подлесът е богато изграден от леска, глог, шипка, къпина, мъждрян и др. 

Разнообразието на тревната покривка е представено от синчец, лютиковидна съсънка, 

кукувиче грозде,жълтурче,снежно кокиче,минзухар, пролетно ботурче момкова сълза, 

момина сълза петров кръст, копитник, змиярник,и др., а от представителите на 

животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк, 

няколко вида змии, рядко благороден елен. Многообразието на тревната покривка е 

представено и от защитени, застрашени и редки растителни видове, някои от които 

включени в “Червената книга на България” като горска съсънка, давидов мразовец, 

пролетно ботуриче /циклама/, седефче, снежно кокиче, българско еньовче, източен 

миск, кавказка копривка, ленолистен целолист, степен пащърнак, червен хедизарум, 

щитовидна фибигия. Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида - 

представители на сем. Орхидеи, от които 1 вид е от включените 12 вида в “Червената 

книга на България”, а 5 от срещащите се видове са в Приложение №3 на ЗБР.  ПП 

“Шуменско плато” с местоположението си, умерения климат и разнообразните биотопи е 

привлекателно местообитание за много представители на животинския свят. Висшата 

фауна, от средно-европейски с понтийски елементи, е представена от 109 вида гръбначни 

животни, от които 28 вида бозайници, 61 вида птици, 14 вида влечуги и 6 вида 

земноводни. От видово най–многочислената орнитофауна 45 са гнездещи, а останалите 

преминаващи или зимуващи.  Разнообразието във видовото животинско  представителство 

се изразява с присъствието на видовете смок мишкар, голям и малък ястреб, бухал, 

черен кълвач, черен щъркел, включени в “Червената книга” на България. 

В поддържания резерват “Патлейна”  в землището на гр. Велики Преслав   по северния 

склон на Преславска планина се намира естествено находище, останала част от 

съществуваща гора, от вида “див рожков”, терциерен реликт включен в Червената книга на 

България и най-голямо в България. В защитената територия като съобщество растат още 

дъб, бряст, габър и др. дървесни видове. Тревната покривка е богато и разнообразно 

представена като най-значим е защитения вид  Урумово лале. 
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Поддържания резерват “Дервиша” се намира също по северния склон на Преславската 

планина. В него се  съхранява  единственото естествено находище на дървесния вид 

“конски кестен” в България, запазен остатък от някогашна обширна гора. Отделни 

екземпляри от конския кестен в поддържания резерват достигат 35 метра височина. В 

защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа, а тревната 

покривка е разнообразна на видове. 

Върбишкия дял на Източна Стара планина се характеризира с елитни букови гори. В  

 землището на  с. Коньовец, община Шумен се намира  най-добре запазеното находище на 

степна растителност у нас. Растителността е изключително богата като общия брой е около 

200 вида тревни и храстовидни видове, включително степната растителност. По – 

характерни видове са: коило, руска самодивска трева, див бадем, планинско котенце, 

горска съсънка, храстовидна карагана, пролетен горицвет, син и сребрист конски босилек, 

повет-нисък, дребна перуника, жълт равнец и др.   

Национална екологична мрежа/ НЕМ/. Общата площ на обектите под защита, обхванати 

от НЕМ в областта е 883,54 кв. км. Област Шумен е с дял на обекти от НЕМ - 26,16%, 

близък до средния за Североизточния район – 26,79%. В национален план обаче областта е 

със значително по- нисък дял от средното за страната – 34,24%. Общата площ на обектите 

от НЕМ е формирана предимно  от много големия дял на защитените зони по НАТУРА – 

2000. 

Защитените територии в областта обхващат нищожен процент от обектите на НЕМ- 

0,89%. По този показател областта попада в групата области с най- нисък дял на защитени 

територии. Сред категориите защитени територии в областта с най- голяма площ са 

природните паркове – 0,77%. Останалите категории са с дял по- малък от 0,1%. 
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Карта 9: Национална екологична мрежа 
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Разпределението по общини  е следното: 

Табл. 48: НЕМ по общини/ с отчитане на припокриване/ 

общини 
НЕМ 

Защитени 

територии 

Защитени зони 

НАТУРА – 2000 

% 

Венец - - - 

Върбица 59,33 0,17 59,33 

Хитрино 3,16 - 3,16 

Каолиново 1,94 0,12 1,84 

Н. Козлево - - - 

Н. пазар - - - 

В. Преслав 23,97 0,76 23,53 

Смядово 57,46 0,21 57,25 

Шумен 25,77 1,72 25,51 

Каспичан 59,31 - 59,31 

Източник: МОСВ  

Четири общини нямат защитени територии – Венец, Каспичан, Никола Козлево и Нови 

пазар. Две от общините – Шумен и Велики Преслав са с много висок дял спрямо 

останалите общини. 

Защитените зони по НАТУРА – 2000 заемат 26,04% от територията на областта. 

Защитените зони по Директивата за птиците преобладават с 19,42% пред тези по 

Директивата за хабитатите – 15,46%. 

С най-висок дял - над 50%  на защитени зони са общините – Върбица, Каспичан и 

Смядово. Две от общините са с дял 23-26% - Велики Преслав и Шумен. Други две общини 

са с под 5% защитени зони- Хитрино и Каолиново. Останалите три общини нямат 

защитени зони. Същите общини – Венец, Никола Козлево и Нови пазар са и без защитени 

територии. 

Отпадъци. Всички  общини в област Шумен имат програми за управление на дейностите 

с отпадъци. Проекти за рекултивация на депата за битови отпадъци,  съгласувани с МОСВ, 

имат общините Каспичан, Върбица, Смядово, Венец и Хитрино. Община Шумен 

реализира проект за изграждане на нова клетка на регионалното депо, която бе въведена в 

експлоатация през 2011 год. Община Никола Козлево е включена към проекта за 

изграждане на регионални системи за управление на отпадъците към регионално депо 

Добрич.   
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Битови отпадъци. В областта е изградено и се експлоатира  1 регионално депо в Шумен, 

което отговаря на изискванията на Наредба №8 от 24 август 2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Регионалното депо има издадено 

комплексно разрешително и ежегодно се извършва контрол по изпълнение на условията. 

Депото  се експлоатира от “Титан БКС”ООД Шумен  

Регионално депо Шумен – включва общините Шумен, Велики Преслав, Смядово, 

Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Хитрино и Венец. Изградена е първа  и втора клетка, 

входящ контрол с електронна везна и  стопански двор. В експлоатация е от  от м. октомври 

2006 година . Изгражда се и 3-та клетка на депото, което е гарант за екологосъобразното 

обезвреждане на отпадъците в района и за следващите години. Изпълнява се и проект за 

рекултивация на старото депо за ТБО на община Шумен, но поради липса на финансиране 

от 2009 год. изпълнението е прекратено. За 2011 година в Регионално депо Шумен са 

депонирани 41 613 тона битови отпадъци. 

На територията на област Шумен няма в експлоатация общински депа за отпадъци, които 

не отговарят на изискванията на Наредба № 8. Всички населени места на  общините в 

област Шумен са включени в организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като общият 

брой на обхванатото население  представлява 100 %. В общините Шумен, Велики Преслав, 

Нови пазар, Никола Козлево, Венец, Хитрино, Каспичан и Каолиново е въведено разделно 

събиране на отпадъци Организираното сметосъбиране е важна предпоставка за 

прекратяване ползването и възстановяването на нерегламентираните сметища /табл. 2/. 

Посочените в таблицата сметища към този момент са закрити и рекултивирани. 

Табл. 49: Рекултивирани незаконни сметища по общини – брой и площи    

община 
2012 2011 2010 

бр. площ/дка бр. площ/дка бр. Площ/дка 

Шумен 9           

Велики Преслав 23 16,7 5 2,7 3 7,5 

Върбица 19 12,6 23 14,5 6 9,5 

Нови Пазар         34 51,5 

Никола Козлево 5 0,8         

Венец 19 6,9         

Смядово 18 12,5 16 21,9 22 29,05 

Хитрино 27 11,44     7   

Каспичан 64 10,5     6 4,3 

Каолиново 1 15         

Източник: РИОСВ Шумен 
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 Общото заключение е , че няма използване на нерегламентирани сметища, което показва 

ефективността на проведения контрол по места. 

В 3 общини има реализирани проекти за фамилно компостиране: в община Велики 

Преслав с 265 броя компостера, община Каолиново -250 броя компостера и община 

Каолиново – 250 броя компостера. Проекти за рекултивация на депата за битови отпадъци,  

съгласувани с МОСВ, имат общините Каспичан, Върбица, Смядово, Венец и Хитрино.  

Строителни отпадъци. На територията на област Шумен няма изградени депа за 

строителни отпадъци. Те се депонират или на депата за битови отпадъци, за рекултивация 

на кариери и нерегламентирани сметища или общините определят терени за запълване и за 

подобряване на релефа. Добра  е практиката в общините Шумен и Велики Преслав да 

определят терени за строителните отпадъци с даване на строителното разрешение на 

обектите. Община Нови пазар има утвърден план за привеждане в съответствие 

(закриване) на депото за производствени и строителни отпадъци. Изготвен е проект за 

рекултивация, който едновременно с рекултивацията , общината ще разчита и на 

регламентирано обезвреждане на инертните строителни отпадъци на незаетите площи.  

Производствени  и опасни отпадъци. В района на РИОСВ Шумен няма действащи депа 

за производствени и опасни отпадъци. Използват се регионалните депа за неопасни 

отпадъци, като отпадъците, които се депонират предварително са охарактеризирани и 

отговарят на изискванията на приложение 1 към Наредба № 8 . 

Остава открит за област Шумен проблема за обезвреждането на опасни отпадъци, в това 

число и на медицински  отпадъци .За сега те само се транспортират от фирми имащи 

разрешение за дейността, до инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане. На този 

етап медицинските отпадъци се обезвреждат в по-голямата си част в инсинератора на 

ПУДООС в гр.София, като големите разстояния крият съответните рискове. 

Шум. В област Шумен шумовото ниво се контролира постоянно само в областния център 

посредством 15 наблюдавани пункта. Видно е от таблиците/ 3 и 4/, че шумовото ниво в гр. 

Шумен отчита намаление  през 2011 г. спрямо 2008 г. Отпадат пунктовете от най- 

високото ниво за града 68 – 72 дБ и преминават в по- ниското ниво 63-67 дБ. 

Едновременно с това отпадат пунктовете от ниво 58-62 дБ, а се увеличават пунктовете от 

най- ниското шумово ниво – под 58 дБ. 
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Табл. 50: Регистрирани шумови нива през 2011 г. 

Области,         

Градове 

Наблюдавани 

пунктове -  

брой 

Разпределение на наблюдаваните пунктове  според 

регистрираните шумови нива - дБ 

под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 

Общо за страната 727 153 117 235 175 47 - - 

Област - Шумен  15 5 0 10 - - - - 

Шумен 15 5 - 10 - - - - 

Източник: НСИ 

 

Табл. 51: Регистрирани шумови нива през 2008 г. 

Области,          

Градове 

Наблюдавани 

пунктове -  

брой 

Разпределение на наблюдаваните пунктове  според 

регистрираните шумови нива - дБ 

под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 

Общо за страната 726 130 130 207 189 65 5 - 

Област - Шумен 15 4 2 5 4 - - - 

Шумен 15 4 2 5 4 - - - 

Източник: НСИ 

 

През 2011 г. са извършени проверки на 12 обекта за определяне показателите на шум 

излъчван в околната среда от промишлени източници  и не са констатирани нарушения. 

Климатични промени. България е сред страните, които се очаква да бъдат най-сериозно 

засегнати от климатичните промени. 

Според прогнозите, броят на нощите, през които температурата на въздуха няма да бъде 

под  20°C / тропически нощи /, ще се увеличи, като страната попада в най-рисковите части 

на Европа. От общо 5 групи, Шуменска област попада в регион от пета група - в най-

неблагоприятно положение. 

Очаква се промяна и при продължителността на снежната покривка, като броят на дните с 

такава ще намалее. В Шуменска област очакваното намаление е между 20 и 40 дни, което 

практически означава почти безснежна зима. 

Промените на климата ще окажат своето въздействие и върху условията за туристическа 

дейност. Според очакваната промяна на индекса за туристически климат за ЕС, Шуменска 

област попада  от общо 6 групи в най-неблагоприятната шеста  група по негативна 

промяна. 
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За оценка на комбинираното въздействие  на тези промени е изчислен индекс на уязвимост 

от климатичните промени за регионите по NUTS 2 за целия ЕС. Според този индекс 

Шуменска област попада  в 4 група /от общо 6/ с висока уязвимост от климатичните 

промени.  Най-чувствителните сектори към климатичните изменения са селското 

стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и горския фонд. 

 

8. Териториално-урбанистична структура на област Шумен  

Област Шумен заема част от Североизточния район и има площ от 3 389 684 хил. дка, 

което представлява 3,1 % от територията на страната.  

Областта включва 10 общини и 151 населени места, от които 8 града и 143 села. Най- 

голяма е територията на община Шумен – 652, 3 хил. дка (19,2 % от площта на областта), а 

най-малка – територията на община Венец – 222, 6 хил. дка (6,6 % от площта на областта). 

Земеделските територии в областта заемат площ от 2 075,435 хил. дка или 61,23% от 

територията на областта. Това е стойност, по-висока от средната за страната (58,7 %). 

Почти 85 % от земеделските територии в областта са обработваеми земи. Най-голям дял от 

земеделските земи на областта са в община Шумен (около 22 %), а най-малък дял – в 

община Венец (7,0 %). Най-малък относителен дял от обработваемата земя на областта има 

община Върбица – 6,56 %. 
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Карта 10: Видове територии 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 95 

Горските територии заемат площ от 979,541 хил. дка. или 28,90 % територията на 

областта, което е по-голямо от тази на СИ район (22,39 %), но по-малко от тази на страната 

(33,48 %). В община Върбица се намират 26,83 % от горските територии на областта. В 

община Смядово и в община Шумен се намират съответно 17,41 % и 11,94 % от горските 

територии на областта. Най-малък относителен дял от горите в областта се падат на 

община Хитрино (само 2,75 %).  

Водните течения и водните площи заемат 48,873 хил. дка, или 1,44 % от територията на 

областта. Делът на тези територии е по-нисък от този за страната  (1,81 %), но по-висок от 

този за Североизточния район (1,24 %). Почти половината (49,1 %) от водните течения и 

водните площи са съсредоточени на територията на община Върбица поради наличието на 

язовир Тича.  

Нарушените територии от добив на полезни изкопаеми и депа за отпадъци имат обща 

площ 68,284 хил. дка, което е около 2 % от територията на областта (в страната са 2,44 %, а 

в Североизточния район – 1,27 %). От тях 25, 8% са в община Смядово. Почти 5 % от 

площта на община Смядово и 4 % от площта на община Каспичан се използва за добив на 

полезни изкопаеми и за депа на промишлени и битови отпадъци.  

Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 23,299 хил. дка или 0,69 %, което е 

около средното за страната. Най-голям дял от площта на териториите за транспорт и 

инфраструктура е този на община Шумен (31,1 %), а най-малък – на община Никола 

Козлево (4 %). 

Защитените територии заемат само 0,9% от площта на областта. Защитените зони по 

Натура 2000 обаче заемат чувствително по-голяма площ - 6,0% от площта на областта. 

Урбанизираните територии заемат площ 194,252 хил. дка или 5,73 % от площта на 

областта, което е повече както от средното за страната (5,0%), така и от средното за СИ 

район (5,43 %). Площта на урбанизираните територии е най-голяма в община Шумен 

(57646 дка), а най-малка – в община Смядово (11268 дка).  

Урбанизираните територии имат най-голям относителен в общините Шумен (8,84%), 

Хитрино (6,77 %), Каолиново (6,26 %) и Велики Преслав (6,13 %), а най-малък във 

Върбица (3,21% и Смядово (3,18%).  
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Табл. 52: Структура на територията на област Шумен по общини (в дка и %) 

общини 
Обща 

площ 
Земеделски горски водни 

за 

добив 

за 

транспорт 
урбанизирани 

Област 

Шумен 

3389684   

100% 

2075435    

61,23% 

979541 

28,9% 

48873 

1,44% 

68284      

2% 

23299 

0,69% 

194252       

5,73% 

Венец 222586 145467 60573 893 2670 1011 
11972           

5,38% 

Върбица 456803 148402 262853 23996 5795 1090 
14667                

3,21% 

Хитрино 276694 223066 26977 520 4840 2556 
18735           

6,77% 

Каолиново 293535 205794 60656 782 6310 1629 
18364          

6,26% 

Каспичан 274402 191108 53069 2515 11159 2396 
14155          

5,16% 

Н.Козлево 264335 165207 83165 689 1367 924 
12983           

4,91% 

Н.Пазар 317646 227113 61873 3210 5834 2179 
17437          

5,49% 

В.Преслав 277626 164702 82955 4127 6520 2297 
17025           

6,13% 

Смядово 353767 148947 170501 3476 17595 1980 
11268          

3,18% 

Шумен 652290 455629 116919 8665 6194 7237 
57646           

8,84% 

Източник: Национален център по кадастър ЕООД 

Селищната мрежа в областта е добре развита – има 151 населени места, от които 143 села и 

8 града. Равнинно-хълмистият характер на релефа е способствал за сравнително 

равномерното териториално разположение на населените места. 

Урбанизационните процеси в Шуменска област  се развиват в синхрон с развитието на 

урбанистичните процеси в страната през втората половина на ХХ век. В средата на 60-те 

години на ХХ век градовете на територията на областта са само три – Шумен, Нови пазар 

и Велики Преслав. В този период градското население нараства благодарение на 

следвоенната индустриализация и притока на население от селата. В периода 1964-1981 г. 

за градове са обявени Върбица, Каолиново, Каспичан, Плиска и Смядово и броят на 

градовете става 8 бр. По този начин градското население нараства допълнително. До този 

период се увеличава населението на всички градове за сметка на намаляването на 

населението на селата. В периода след 1980-1985 г. започва да намалява населението и в 

някои от градовете, предимно в по-малките. След 1992 г. вече намалява населението на 

всички градове, в това число и на град Шумен, който до тогава клони към категорията 
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големи градове с население над 100 хил.д. От 1992 г. до 2011 г. населението на Шумен е 

намаляло с 12,500 души или с 13%. 

Гъстотата на населението в област Шумен е 53,3 д/км2, по-малка от средната за страната 

(66,34 д/км2) и средната за СИ район (66,68 д/км2). В община Шумен гъстотата е много 

висока – 143,6 д/км2, а във всички останали общини е по-ниска от средната за областта. 

Това показва високата концентрация на население в община Шумен и по-точно в град 

Шумен. Степента на урбанизация (делът на градското население) в областта е 62,7%, което 

е по-ниско от тази на СИ район (77,4%) и на страната (72,5%). В община Шумен обаче тя е 

много по-висока – 86,3%. 

Табл. 53: Област Шумен-гъстота на населението, градове, села, степен на урбанизация, 2011г. 

Статистически 

район, област, 

общини 

Територия Население 
Гъстота на 

населението 

Населен

и места  
села градове 

Градско 

население 

Степен на 

урбанизация 

км² брой д/км² брой  брой брой брой % 

БЪЛГАРИЯ 111 001 7 364 570 66,34 5302       72,5 

Североизточен 14 487,4 966 097 66,68 721       77,4 

Обл. Шумен 3389,7 180 528 53,3 151 143 8 113204 62,7 

Велики Преслав 277,6 13 382 48,2 12 11 1 7694 57,5 

Венец 222,6 7 137 32,1 13 13 - - - 

Върбица 456,8 10 391 22,7 16 15 1 3325 32 

Каолиново 293,5 12 093 41,2 16 15 1 1462 12,1 

Каспичан 274,4 7 976 29,1 9 7 2 4022 50,4 

Никола Козлево 264,3 6 100 23,1 11 11 - - - 

Нови пазар 317,6 16 879 53,1 16 15 1 12000 71,1 

Смядово 353,8 6 698 18,9 10 9 1 3846 57,4 

Хитрино 276,7 6 223 22,5 21 21 - - - 

Шумен 652,3 93 649 143,6 27 26 1 80855 86,3 

Източник: НСИ и Агенция по кадастър 

Според броя на населението им градовете в областта се категоризират както следва: 1 

среден град Шумен с население 80855 д., 1 малък град Нови пазар с население 12000 д. 

Останалите градове са много малки с население под 10 хил.д. 

В Националната концепция за пространствено развитие на Република България, 

разработена в НЦТР и приета от МС през 2012 г., Шумен е определен като изявен 

урбанистичен център от трето йерархично ниво – балансьор на Варна в Североизточния 

район. Градовете Нови пазар и Велики Преслав са от четвърто йерархично ниво “малки 

градове с микрорегионално значение за територията на групи общини”. Останалите много 
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малки градове и села-общински центрове са от пето йерархично ниво – центрове със 

значение за съответната община. 

В територията на областта град Шумен силно доминира над останалите урбанистични 

центрове. Град Шумен е традиционен административен център в района. Това е 

способствало в града да се концентрира значителен административен капацитет и 

инфраструктурен потенциал. Градът има създаден “имидж” на индустриален център с 

наличие на научно-изследователски звена и с възможности за развитие на технологични и 

конкурентоспособни  производства. Шумен е транспортно-комуникационен възел от висок 

ранг с добра транспортна достъпност. Притежава висока степен на изграденост на 

енергийната, съобщителната и водостопанската система. Има реализирано газоснабдяване 

с възможности за разширяване. Шумен  е традиционен образователен и културен център за 

района. В града е съсредоточено богато културно наследство от различни епохи, което 

обогатява градската среда и я прави привлекателна за посещение от туристи, което издига 

ролята на града като туристически център. 

В областта като балансьори на Шумен в известна неголяма степен се проявяват градовете 

Велики Преслав на юг и двойката близко разположени градове на североизток Нови пазар 

и Каспичан. Останалите градове на територията на областта са с по-малко значение за 

урбанистичното развитие и се характеризират с ограничен брой градски функции. 

В територията на областта се изявява ос на урбанистично развитие между Шумен 

Каспичан и Нови пазар. Тя е фрагмент от първостепенната национална ос на развитие в 

Северна България “София – Варна”. Второстепенна ос на развитие с меридионално 

направление север-юг в областта е оста “Венец-Хитрино-Шумен-Велики Преслав-

Върбица” , която е фрагмент от меридионалната ос “Силистра-Шумен-Ямбол-Елхово-

Лесово-Одрин”.  

Като централни територии са определени териториите на общините Шумен, Нови пазар и 

Каспичан по оста на урбанистично развитие “изток-запад”, както и територията на община 

Велики Преслав по оста “север-юг”. В тези направления се проявява агломерационното 

влияние на град Шумен, който формира агломерационно ядро и агломерационен ареал в 

територията на тези общини. Останалите общини в областта имат характер на периферни. 

Състоянието на физическа среда в населените места е сериозен проблем за общините от 

централните територии - Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав и особено в 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 99 

малките периферни общини. Мрежите на градската техническа инфраструктура 

повсеместно не удовлетворяват адекватно градските нужди. Амортизирана е градската 

физическа среда и сградният фонд в големи части от територията на градовете. 

Сравнително по-добро е състоянието в центровете на градовете благодарение на някои 

общински и частни инициативи. Незавършено строителство се наблюдава дори в 

областния център Шумен. Прилагането на интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на град Шумен ще допринесе допълнително за положителното развитие на 

градската среда в определените зони за въздействие. За съжаление малките градове в 

областта не са предвидени като бенефициенти по тази програма и е много проблематично 

включването им в кампанията за интегрирано градско възстановяване и развитие. Много 

сериозни усилия в тази сфера са от първостепенна необходимост за всички градове в 

областта.  

9. Административен капацитет, междуинституционална координация и 

съгласуваност на политиките 

Провеждането на държавната политика в областта на регионалното развитие се основава 

на формулираните в Закона за регионалното развитие принципи за: 

 Единен подход за планиране и програмиране 

 Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови 

институции 

 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса 

на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката 

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия 

на международно, национално, регионално и местно равнище 

 Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

Прилагането на тези принципи за провеждане на устойчива регионална политика 

изисква достатъчен административен капацитет и добра координация между регионалните 

и местните власти. Необходимо е постигане на вертикална координация - между 

Регионалния съвет за развитие, Областния съвет за развитие и общините, също и на 
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хоризонтална координация  - между различните звена, ведомства и заинтересовани страни 

на областно ниво (регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, 

регионалните здравни инспекции, регионални служби по заетостта, регионални дирекции 

за социално подпомагане, регионални инспекторати по образованието, териториални звена 

на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, регионалните 

инспекции по околната среда и водите, регионални дирекции на горите областни дирекции 

на държавен фонд „Земеделие”, регионални служби по контролно-техническа инспекция, 

регионални служби по геодезия, картография и кадастър и др.). 

Отговорностите за провеждането на регионалната политика за развитие на област 

Шумен изискват тясно взаимодействие между партньорите от областната администрация и 

общините. Особено важно е да се поддържа постоянна връзка и контакт между 

Регионалния съвет за развитие, областната администрация, общините, бизнеса и 

неправителствените организации, тъй като те са основните партньори  при разработването 

и реализирането на Областната стратегия.. От добрата координация между тях зависи 

успешното й изпълнение.  

През периода 2007-2012г Областният управител и експертите от Областна 

администрация – Шумен демонстрират добър административен капацитет при провеждане 

на регионалната политика. 

Преди всичко организират изработването на действащата Областна стратегия за 

периода 2007-2013г, след което следят отблизо и анализират нейното изпълнение. 

Своевременно са осигурявали актуална информация за програми и фондове, пред 

които може да кандидатстват обществени и неправителствени организации за финансиране 

на проекти и дейности и са популяризирали успешно реализирани инициативи и проекти 

чрез интернет-страницата на Областната администрация.  

Координирали са  работата на различни институции, общини и други области с 

национални и международни институции и са съдействали за изпълнението на 

приоритетите и мерките, включително при търсене на източници за финансиране и при 

разработка на конкретни проекти и програми. 

Оказвали са съдействие при изграждане на институционален капацитет в местните 

органи (общини и регионални държавни структури) за подготовка и кандидатстване с 
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проекти за финансиране от различни програми и фондове, както и  подкрепа и 

сътрудничество с организации и структури, разработващи проекти и координация на 

инициативите за изпълнение на дейностите, включени в ОСР; 

 През 2010г, на база направената Междинна оценка на Областната стратегия 2007-

2013г, е изготвен междинен доклад за нейното изпълнение. Изготвени са  предложения за 

корекции и са предложени изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите 

промени. 

 През 2011г, в съответствие със ЗРР, Областният управител организира  

Актуализацията на Областната стратегия с помощта на създадените работни групи по 

тематични направления и  външни експерти. Актуализираната областна стратегия е 

обсъдена и съгласувана с Регионалния съвет за развитие на СИР и е приета от Областния 

съвет за развитие на Област Шумен.  

Предстои изготвянето на окончателния доклад за оценка на изпълнението на 

действащата Областна стратегия за развитие на област Шумен. 

Освен задължителните по закон действия и мерки на ОА, по инициатива на 

Областния управител са проведени редица срещи с бизнес и академични общности с 

маркетингова цел, с оглед повишаване инвестиционната атрактивност на областта.  

Направена е и друга важна организационна стъпка - създаден е консултативен съвет 

по туризъм и секторът е обявен за приоритет, предвид големия, но все още неразработен 

потенциал на областта в това отношение. 

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

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

администрация” (съвместно с НСОРБ), „Община Шумен - модерна администрация с мисъл 

за хората”.,  увеличават предпоставките за информираност, активен диалог, партниране и 

координация в изпълнението на ОСР.  

Също така областната администрация оказва системна помощ на малките общини 

при изготвяне на апликации и управление на проекти, което показва че отношенията на 

областта с общините са градивни и от взаимна полза. 
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Не толкова добри са резултатите от усилията за реализиране на Публично – частни 

партньорства.  С изключение на мащабното ПЧП „Индустриален Парк Шумен” АД и по-

малкото “Ефективно ПЧП при управление на отпадъците, община Велики Преслав, ФАР,  

тази сфера не отчита особено активни действия. Необходима е допълнителна подготовка 

на местните администрации за идентифициране и реализиране на ПЧП.  

Въпреки че ОА изисква и получава ежегодните доклади на общините за 

наблюдението и оценката за изпълнение на действащите ОПР, мониторингът на ОСР не е 

на необходимото ниво, което до голяма степен се дължи и на недобре подбраните 

индикатори. И в това отношение е необходимо подобряване на административния 

капацитет, с оглед своевременни мерки за по-доброто изпълнение на бъдещата ОСР. 

В процес на сътрудничество между  областната администрация, общински 

администрации и общински съвети, РДСП и ДСП, ТСБ, МВР, РЦЗ, РИО на МОМН, РЗОК, 

РИОКОЗ, БЧК, доставчици и потребители на социални услуги, НПО и с техническа помощ 

от УНИЦЕФ, е подготвена “Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен 

(2011–2016 г.)”.  Стратегията е разработена като секторна политика към Областната 

стратегия за развитие, в изпълнение на задълженията и в сроковете, регламентирани в 

Закона за социално подпомагане и в Правилника за прилагането му . Стратегията очертава 

развитието на социалните услуги на областно ниво за период от 5 години (от 1.01.2011 г. 

до 1.01.2016 г.) и обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти 

и уязвими групи като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите 

хора. В географско отношение, Стратегията покрива всички общини на територията на 

област Шумен, като се обръща специално внимание на общините с установени 

потребности, но с недостатъчно разкрити до сега социални услуги. В документа се 

доразвива възможността за предоставянето на социални услуги на различни нива -  

областно, междуобщинско, общинско, за мобилност на някои социални услуги и за  

координираност между свързаните сектори, и е добър атестат за административния 

капацитет на ОА Шумен. 

Изключително полезна в това отношение е работата на създадения Областен 

информационен център, който осигурява информационен обмен, комуникационно 

взаимодействие и експертно сътрудничество. 

ОИЦ разпространява по общините на област Шумен информация за новите 

приоритети и оперативни програми на България за периода 2014 -2020г. Информационната 
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кампания е стартирала със среща с представители на  общинската администрация, 

неправителствени организации и училища в кметството на община Върбица на 14 март  и  

завършва на 04 април с информационна среща в община Венец  

В информационната кампания „Научени уроци и нови предизвикателства" са се 

включили над 200 души, като представителите на общински администрации, 

неправителствени организации, училища и читалища от област Шумен са се запознали с 

 приоритетите в новите оперативни програми за периода 2014 - 2020г. Експертите на ОИЦ 

са представили и добри практики по проекти, финансирани от Структурните и 

Кохезионния фондове (СКФ) на ниво Европейски съюз и област Шумен в първия 

програмен период. Участниците в срещите са поставили въпроси, свързани с бъдещото 

финансиране на инфраструктурни проекти, саниране на сграден фонд на образователната 

инфраструктура и подкрепа за реализиране на проекти на клубове към читалищата. 

Ползватели на европейски средства са споделили проблеми, свързани със закъсняване на 

плащанията по приключили проекти, нуждата от опростяване на процедурите и 

документите за кандидатстване през новия програмен период.     

Проведена е и информационна среща с представители на микро-, малкия и средния 

бизнес в област Шумен, на която експертите са представили схеми по ОП 

„Конкурентоспособност" и ОП „Развитие на човешките ресурси". Най-силен интерес е 

предизвикала процедурата „Енергийна ефективност и зелена икономика", която дава 

възможност на бизнеса да инвестира европейски средства в санирането на производствени 

помещения, машини и технологии, с цел повишаване на енергийната ефективност.    

Освен информационната дейност, ОИЦ насочва  клиенти на Центъра, за попълване 

на документи за кандидатстване по проекти и съдейства  в достигането до по- малки 

населени места.  Организира и участие в обсъждания и фокус групи за програмиране на 

следващия програмен период 2014- 2020г. 

Експертите предоставят информация на потенциалните бенефициенти за 

възможностите за кандидатстване по оперативните програми и осигуряват отговори на 

въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация. 

Подготвят и месечен електронен бюлетин за популяризиране на важни дати от календара 

на ЕС и Европейския календар на България (напр. дати на договори -кратка историческа 

справка). 
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SWOT анализ 

Силни страни 

 Благоприятно ситуиране на областта по отношение на важните транспортни оси в 

страната, с възможност за интегриране в международните транспортни потоци, 

респ. икономически връзки 

 Близост до Черно море, с възможност за активна роля на “подхранващ тил” на 

Черноморското  крайбрежие 

 Разнообразни природни ресурси, подходящи за алтернативни форми на туризъм 

 Благоприятен климат за развитието на разнообразно земеделие (производство на 

зърнени и технически култури, зеленчукопроизводство, лозарство) 

 Наличие на академични институции и на научно-изследователски звена в областта 

на земеделието, в които работят високо квалифицирани кадри 

 Възрастовата структура в областта е по-благоприятна от средната за страната, 

коефициентът на раждаемост (10,2%) е по-висок от средния за страната (9,6%)  

 Относително високото образователно равнище на населението в областния център и 

в градските общински центрове е благоприятна предпоставка за социално-

икономическото развитие на областта 

 Широка гама от предлагани педагогически специалности в Шуменския университет 

и наличие на добре подготвени педагогически кадри в областта; 

 Много богато културно наследство– сериозна база за развитие на културен, 

познавателен и спортен /езда/ туризъм 

 Изключително богат културен живот, включващ разнообразни културни прояви с 

местна и национална значимост; 

 Делът на аграрния сектор в БДС е много над   средния за страната (4,9%) и 

Североизточния район /7,3%/, за който това е традиционно значим отрасъл 

 Увеличаването на ДМА е показател за разширяване на дейността и технологично 

обновяване на предприятията в областта 

 Голям дял на микро и малките  предприятия (над 98 % от предприятията в 

областта), което е предпоставка за по-голяма адаптивност и гъвкавост на местната 

икономика към предизвикателствата на пазарната икономика 

 Наличие на значителен трудов ресурс с богати традиции в земеделското 

производство 

 Областта има предимството да се обслужва от няколко първокласни пътя, 

осигуряващи  обслужване на почти всички общини   

 Добре развити пътни връзки между областния център и общинските центрове 

 Гъстотата на пътната мрежа с национално значение /АМ и І клас/ в областта  /0.063/ 

е два пъти по-висока от средната за страната /0.033/, което осигурява една много 

добра достъпност на общините до областния център. 

 Добре развита жп- инфраструктура в областта, подпомагаща транспортните и 

икономическите й връзки с останалата част от страната, с два основни жп-възела 

(Шумен и Каспичан) на територията на областта, с национално значение 

 Половината от общинските центрове в областта имат жп-връзка с областния 

център, което има стимулиращ ефект върху тяхното социално-икономическо 

развитие 

 Добре развита енергийна инфраструктура, изградени над 20бр ФтЕЦ 
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 Градовете Шумен, Каспичан и Нови Пазар са газифицирани, има възможност  за 

газифициране и на други населени места, предвид преминаването на северния клон 

на националната газопреносна  система през област Шумен   

 изградена и пусната в експлоатация  ПСОВ Шумен и ПСОВ Велики Преслав 

 общото състояние на компонентите на околната среда в областта е задоволително  

 изградени специализирани предприятия за преработка на отпадъци (от алуминий, 

стъкло, нефтопродукти и др.) и центрове за разкомплектоване на излезли от 

употреба превозни средства (в Шумен и Нови пазар) 

 наблюдава се известно намаление на степента на замърсяване на водите в поречията 

на р. Камчия и Русенски Лом  

 като цяло екологичното състояние на почвите позволява практикуването на 

биологично земеделие и производство на екологично чиста продукция  

 наличие на областен център с голям стопански потенциал и богат духовен живот 

 наличие на вторични урбанизирани ядра (Каспичан, Нови Пазар и Велики Преслав) 

със стопански и културен потенциал за развитие. 

 

   Слаби страни 

 През територията на областта не преминават Общоевропейски транспортни 

коридори 

 Определена вътрешна периферност на северните и южните части на областта  

 намаляване на общия брой на населението и концентрирането му в гр.Шумен и 

неговата община;  

 влошаване на възрастовата и образователната структура на населението;  

 неблагоприятна териториална структура на икономиката в областта с големи 

контрасти между „център” и „периферия” (ос на икономическо развитие „запад-

изток”, включваща общините Шумен, Каспичан, Нови пазар и Велики Преслав и 

изоставаща северна и южна периферия, включваща останалите общини, без  

наличие на опорни икономически центрове в тях); 

 недостатъчно добре развити партньорски връзки между бизнеса и органите на 

държавната и местната власт; 

 затруднена е реализацията на произвежданата продукция, разчита се повече на 

поддържане на ниски конкурентни цени, отколкото на иновации и активен 

маркетинг; 

 не се използва пълноценно големият потенциал на аграрната наука и практика в 

областта;  

 земеделските стопани почти не са запознати с европейските изисквания за качество 

на продукцията; 

 богатият туристически потенциал не се използва пълноценно, поради липсата на 

комплексен туристически продукт за областта и слабия интерес от страна на 

туроператорските фирми;  

 най-атрактивните туристически обекти не са пригодени за посещение от голям брой 

туристи;  

 ограничител за привличането на туристи и качественото им обслужване е липсата 

на цялостна рекламна, маркетингова и информационна дейност за общините и 

областта като цяло.  
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 във всички отрасли на икономиката средните заплатите в областта са по- ниски, от 

тези за страната;  

 големи различия в социално-икономическото развитие между община Шумен и 

всички останали девет общини в областта;  

 недостатъчна социализация на ромската общност, въпреки приетата областна 

програма за интеграция на етническите малцинства;  

 здравните заведения и специализираните медицински кадри са концентрирани 

предимно в общините Шумен, Велики Преслав и Нови пазар, докато в останалите 

общини се чувства недостиг на квалифицирана медицинска помощ;  

 има значително несъответствие между реалните потребности от кадри на пазара на 

труда и предлаганите специалности в професионалните училища;  

 не достигат финансовите средства за развитието на културата и поддържането на 

богатите културни традиции в областта;  

 недостатъчно ефективно се използва богатото културно-историческо наследство за 

развитието на туризма;  

 Влошеното състояние на техническата инфраструктура в областта отблъсква 

инвеститорския интерес;  

 състоянието на първокласните пътища, свързващи областта с останалите части на 

страната, не отговаря на тяхното важно значение  

 периферните територии на областта се обслужват единствено от общинска пътна 

мрежа, чието поддържане е затруднено, особено в зимни условия  

 По-ограниченото развитие на регионалната и общинска пътни мрежи затруднява 

комуникациите между малките и средни градове и селата  извън обхвата на 

първокласните пътища. 

 поради лошото състояние на водопроводната мрежа, почти половината от 

подаваните количества питейни води се губят и  като абсолютна стойност  са едни 

от най-високите  за СИ район и за страната. 

 качествените характеристики на подаваните питейни води не отговарят на приетите 

стандарти по някои показатели; 

 в половината от общините в областта липсва канализационна мрежа, което е остър 

санитарно-хигиенен проблем; 

 съществуват остри проблеми в електроснабдяването на част от периферните 

общини (общините Хитрино, Венец и Върбица); 

 наличие на нарушени територии от добива на полезни изкопаеми, нуждаещи се от 

рекултивация; 

 в складове и контейнери в някои населени места на територията на областта се 

съхраняват опасни количества пестициди.  

 липса на голям град (над 100 хил. жители) – център на мощно урбанистично 

развитие и двигател на икономическия растеж в областта.  

 урбанистичното развитие в областта е силно дебалансирано – липса на градове - 

опорни центрове в три от общините и сравнително скромен потенциал за 

икономическо развитие на малките градове. 

 урбанистичната среда в градовете като цяло не съответства на съвременните 

изисквания за благоустройство и жилищен комфорт; 

 устройството на населените места се затруднява от липсата на актуална кадастрална 

и планова основа.  
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Възможности 

 изграждане на АМ „Хемус” в участъка Шумен - В.Търново 

 изграждане на скоростен път Русе-Шумен 

 удвояване на жп линията Русе-Каспичан 

 рехабилитация и реконструкция на път Шумен - Велики Преслав – Върбица-Сливен 

 подобряване състоянието на пътищата от Републиканската пътна мрежа и 

общинските пътища на територията на областта. 

 подобряване състоянието на горския фонд, засегнат от незаконни сечи, природни 

бедствия, съхнене, болести и пожари;  

 увеличаване обхвата на защитените територии, прекатегоризиране на част от 

съществуващите и обявяване на нови защитени територии;  

 увеличаване на лесистостта на територията чрез залесяване край населените места, 

реките и водните площи с бързорастящи дървесни видове 

 създаване на предпоставки за задържане на населението в селските общини чрез 

разработване и реализиране на специални програми и проекти за подобряване 

качеството на живот 

 защита на местните производители от нелоялния внос и нелоялните конкуренти от 

местни и чужди фирми;  

 привличане на инвестиции в земеделието, индустрията и туризма; 

 разработване и реализиране на програми и проекти за интензифициране на 

икономическото развитие на периферните общини,  

 развитие на биологично земеделие по европейски стандарти, което ще стимулира 

развитието на хранителната промишленост;  

 развитие на лозарството, зеленчукопроизводството и винарството 

 създаване на по-големи масиви, прилагане на модерни методи на земеделие и 

защита на общите интереси; 

 разработване на маркетингова стратегия за възраждане и интензифициране на 

земеделието, за създаване на гъвкави механизми за насърчаване на земеделското 

производство и защита интересите на производителите;  

 възстановяване на напоителните системи;  

 изграждане на преработвателни предприятия за селскостопанската продукция 

 осигуряване на временна заетост по различни програми, включително при 

реализиране на инфраструктурни проекти, на проекти в земеделието и горското 

стопанство;  

 ориентиране на професионалното образование към реалните потребности на пазара 

на труда в областта;  

 по-активно включване на НПО в сферата на професионалното обучение, 

квалификацията и преквалификацията и в дейности, насочени към рисковите 

социални и етнически групи; 

 разработване и реализиране на проекти за съхраняване и възстановяване на 

богатото културно- историческо наследство в областта;  

 разработване и реализиране на проекти за популяризиране в страната и чужбина на 

културните традиции в областта, за превръщането им в туристически продукт 

 газифициране на стопанските субекти и развитието на пазара на природен газ за 

битови нужди и в други населени места от общините в област Шумен 

 внедряване на съвременни информационни технологии в управлението околната 

среда и природните ресурси, вкл. Географски информационни системи (ГИС);  
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 повишаване на екологичната култура на населението, екологично образование и 

възпитание на подрастващите;  

 по-активно включване на НПО в разработването и реализирането на проекти с 

екологична насоченост.  

 превръщане на малките градове в опорни икономически и обслужващи центрове, 

балансиращи притегателната сила на областния град;  

 обогатяване на аграрния облик на периферните територии без изявени градове с 

допълнителни функции, подпомагащи урбанистичното им развитие;  

 подобряване състоянието на техническата инфраструктура на населените места; 

 разработване на стратегия за повишаване капацитета за усвояване на средствата от 

структурните фондове на ЕС  

 актуализиране на кадастъра и устройствените планове на населените места. 

 разработване на устройствени планове за цялата територия на областта и 

населените места, 

 

 

Заплахи  

 недостиг на финансови средства за реализиране на проекти в областта на 

ефективното използване на природните ресурси и опазване на околната среда; 

  засилване на засушаванията в резултат от евентуални промени в климата;  

 намаляване дела на обработваемата земя, използвана за лозови масиви и влошаване 

на структурата на земеползването в резултат от прекалено раздробяване на 

земеделските имоти;  

 намаляване на водните ресурси и влошаване на техните качествени характеристики 

в резултат от антропогенната дейност;  

 липса на законодателство, регламентиращо изискванията за опазване и управление 

на ландшафтите и непълнота на законодателството за опазване на 

биоразнообразието; 

 миграциите на населението (главно на младите генерации) ще продължават да 

оказват и в бъдеще негативно влияние на останалите демографски параметри;  

 съществува опасност от демографски срив и обезлюдяване на малките населени 

места, ако се запазят съществуващите тенденции; 

 недостатъчен капацитет на държавните и местните власти и липса на достатъчни 

финансови средства за реализиране на проекти, насочени към неутрализиране на 

причините за демографския колапс в областта и към подобряване на качествените 

характеристики на демографския потенциал; 

 продължаващ спад в производството и закриване на предприятия, в т.ч. и 

приватизирани 

 нелоялна конкуренция от внос на земеделска продукция; 

 несъвършенства в законовата и подзаконовата нормативна база за стопанисването 

на недържавните гори (например, връщането на собствеността не е обвързано с 

даване на цялостни права за ползване на горските плодове, гъбите и билките); 

 новите собственици на гори (не само в областта, но и в страната) не познават 

горското законодателство, нямат опит в стопанисването на горите, което ще доведе 

до влошаване състоянието на реституираните гори;  



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 109 

 липсва система за събиране и обмен на информация, мониторинг и оценка на 

биологичното разнообразие в горските екосистеми 

 продължаващият социално- икономически упадък на периферните общини ще 

предизвика свръхконцентрация на работна сила в областния център и ще засили 

външната миграция на икономически активно население; 

 липса на мотивация за работа сред лица, за които социалното подпомагане е начин 

на живот;  

 задълбочаването на различията между реалните потребности на пазара на труда и 

нивото на професионалното обучение в областта ще възпрепятства адаптирането на 

местната икономика към новите предизвикателства;  

 забавяне на изграждането на АМ „Хемус”;  

 неосигуряване на финансови средства за ремонт и поддръжка на пътищата от 

републиканската и общинската пътна мрежа; 

 недостиг на финансови средства за реализиране на екологични проекти; 

 увеличаване на площите с нарушени територии и нерешаване на проблема с тяхната 

рекултивация;  

 продължаваща депопулация на периферните общини и задълбочаване на вътрешно 

областните различия в нивото на социално-икономическо развитие; 

 западане на градските функции на малките градове; 

 липса на достатъчно финансови средства за благоустройство на малките населени 

места.  
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Част Втора – Стратегическа 

1. Стратегическа рамка за Областна стратегия-Шумен 2014-2020 г. 

Рамката за реализация на Областната стратегия на област Шумен за периода 2014-2020 г. 

се синтезира в следната ВИЗИЯ:  

ОБЛАСТ ШУМЕН - СЪС СТАБИЛНА И УСТОЙЧИВА 

СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ЖИЗНЕНОСТ, 

ДОСТОЙНО ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО НА СИ РАЙОН И БЪЛГАРИЯ 

Постигането на желаната Визия следва да се осъществи на базата на определени 

стратегически цели, широко подкрепени от адекватни  приоритети и мерки. Ефективното 

използване на местния потенциал и максималното оползотворяване на шансовете по 

донорските фондове и програми, са 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; 

 Координация вътре и между управленските звена на всички равнища, носещи   

отговорността за постигане на очакваното състояние на областта към хоризонта на  

планирането - 2020; 

 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. 

Комплексът от целенасочени дейности ще бъде насочен в няколко области на въздействие:  

 По-добра бизнес среда и насърчаване на икономическия растеж в района, по-висока 

заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации); 

 Съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите хора - намаляване на 

дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили 

висше образование, реализацията им в България; 
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 По-добра свързаност – по-добра инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност и 

с по-слабо развитите територии, с достъпни услуги, запазване и утвърждаване на 

културно-историческо наследство и природно богатство. 

На тази основа, Областната стратегия за развитие на Област Шумен формулира следните 

стратегически цели: 

Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област 

Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия 

Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за 

развитие на човешкия капитал 

Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие  

Всяка от Стратегическите цели има своите ПРИОРИТЕТИ за действия, насочени към 

постигането на Специфични цели в различните сфери на развитието на областта, показани в 

следващата блок - схема: 
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Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване  икономическата жизненост на област 

Шумен чрез  активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия 

Този стратегическа цел е идентифицирана, за да адресира основните потребности и 

потенциал за развитие на област Шумен, свързани с липсата на конкурентоспособност на 

областната икономика и нейното по-слабо представяне в СИ район и страната. Освен 

създаване на по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции в съществуващите 

икономически активности, областта следва да мобилизира и включи специфичния си 

потенциал и фактори на растеж, както и да подобри тяхното качество. Сред недостатъчно 

добре оползотворените ресурси, които са и носители на регионално развитие, са 

природните ресурси и културното наследство. Необходимо е да се приложат мерки за 

ефективното използване и валоризиране на тези специфични потенциали във всички части 

на областта, при същевременно опазване на околната среда и подобряване на екологичните 

условия. 

 

ПРИОРИТЕТ 1.1  ПОВИШАВАНЕ ИНВЕСТИЦИОННАТА АТРАКТИВНОСТ НА ОБЛАСТТА ЧРЕЗ 

СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРА БИЗНЕС СРЕДА И ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧНО 

ОБНОВЛЕНИЕ  

Сп. цел 1. Подпомагане на устойчивото развитие на местния малък и среден бизнес и 

привличането на външни инвестиции, вкл. в НИРД и иновации 

Финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентноспособността на българските 

МСП във всички сектори е основна политика в рамките на помощта от ЕС, особено чрез 

интервенции, стимулиращи цялостното подобряване на бизнес средата; повишаване на 

производителността; улесняване на достъпа до нови пазари и интернационализацията на 

българските фирми; съкращаване на пътя до крайните клиенти (особено за хранително-

вкусовата промишленост); разработване, пазарна реализация и маркетинг на нови 

продукти, процеси, услуги и бизнес-модели; засилено навлизане и трансфер на иновациите 

на пазара; ресурсната ефективност, достъп до качествени бизнес консултации и т.н. В този 

контекст фирмите и предприемачите от област Шумен трябва да бъдат готови и 

подпомогнати да се възползват от тези условия и възможности за подкрепа. 

Целта е предприятията да подобрят своята устойчивост чрез следните мерки:  

 Подпомагане на технологичното им обновление; 
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 Повишаване на производителността и ефективността им на работа; 

 Подобряване на достъпа до нови пазари и интернационализация на МСП; 

 Използване и достъп до ИКТ 

 преференции за фирмите в Шумен и Нови пазар, развиващи се в направление 

корабно машиностроене и палубни механизми и утвърждаване на Шуменска 

област като център на Автотранспортното машиностроене, сериозен тил на 

корабостроенето 

o модернизация на флотацията в Каолиново и възраждане на 

силикатната промишленост по оста Нови Пазар –Каспичан -Шумен, 

на база собствен суровинен тил 

Предвид спецификата на областната икономика, която  „се крепи” на микро и малките 

предприятия, са необходими целенасочени мерки за тяхното развитие  и устойчивост: 

 Насърчаване за създаване и ефективно функциониране на микро и малкия бизнес 

 Създаване и развитие на мрежа от организации, оказващи нефинансови услуги на 

микро и малкия бизнес 

o Изграждане на инфраструктура в индустриалните зони на град Каспичан 

o Втори етап на подобряване на инфраструктурата в Индустриална зона – 

Велики Преслав от „Винекс” АД до „Плиска Ойл” 

 

Сп. цел 2. Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на  

икономически дейности в нови МСП  

Тук ще се осъществят въздействия към диверсифициране на икономическите дейности, 

продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се 

потребности/търсене на пазара, особено в селските и отдалечените райони, така че да се 

подсигури дългосрочната им устойчивост. Подкрепата ще бъде насочена към подобряване 

достъпа до финансиране чрез инструменти JEREMIE и Националния иновационен фонд и 

ще бъде ориентирана към:  

 Развитие на микрофинансирането и подобряване на предприемаческата нагласа 

 Подкрепа за създаване на нови микро- и малки фирми в района 
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 Подпомагане процеса на пазарна информация и търговски контакти с местни и 

чуждестранни фирми; 

 Повишаване капацитета на българските предприемачи за развитие на устойчив 

и конкурентен бизнес в условията на общ европейски пазар; 

 Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, 

включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с 

увреждания и лица от групи в неравностойно положение; 

 Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез подпомагане 

на клъстерирането и предоставянето на подкрепа за веригите на доставките, 

особено в случаите на привличане на стратегически инвеститори. 

 

Сп. цел 3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата  

промишленост и други ефективни стопански дейност 

Притокът на инвестиции, в т.ч. чуждестранни е основен дефицит в област Шумен и 

тенденцията продължава. Достъпът до финансиране на иновативните МСП, стартиращите 

предприятия и предприятията в селските и изоставащите райони се предвижда да се 

улесни чрез фондовете и програмите на Общата стратегическа рамка и различните форми 

на финансов инженеринг и кредити, включително заеми, гаранции, микрокредити, рисков 

капитал, „мостово финансиране“ и други с акцент онези МСП, които имат демонстриран 

потенциал за по-бързо изплащане на вложените инвестиции.  

Тази специфична цел налага по-добро и успешно включване на регионалните и местните 

власти, както и бизнес-подкрепящи организации  в реализирането на мерки за: 

 Подобряване на условията за бизнес, който да провокира навлизането на местни 

и чуждестранни компании, съдействие за подобряване на тези условия, както и 

реализация на програма за областен инвестиционен маркетинг; 

 Подобряване на качествените характеристики на работната сила;  

 Създаване на прозрачни условия за работата на бизнеса и др.; 

 Осигуряване на подходящи места за развитие на нов бизнес, изграждане на 

индустриални зони и логистични центрове, както и подкрепа за веригите на 

доставките. За подпомагане развитието на бизнес инфраструктурата, която е 

основа за ускореното развитие на местната икономика ще бъдат приложени 
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целенасочени мерки за създаването и изграждането на организирани бизнес 

пространства, които да служат като места за ускореното развитие на местните 

предприятия.  

o Доизграждане на индустриален парк „Шумен” и стартиране на нови 

производства с високи технологии (наред с конвенционалните  производства) 

o Привличане на инвестиции в мощности за преработване на селскостопански 

суровини (в обособен сектор на индустриалния парк) 

o Създаване и изграждане на логистични центрове и паркове 

 

ПРИОРИТЕТ 1.2. АКТИВИРАНЕ СПЕЦИФИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЛАСТНАТА 

ИКОНОМИКА 

Сп. цел 1.  Включване на богатото природно и културно богатство на областта като   

“допълващ тил” към традиционния морски туризъм в СИ район 

Специфичните дадености на област Шумен благоприятстват развитието на устойчиви 

форми на туризъм – природен, културен, селски и др За последните години туризмът се 

налага като икономическа дейност, която има значителен дял в икономиката, създава 

заетост и мобилизира местни и чужди инвестиции. Различните видове туризъм се 

установявят като дейност, създаваща брутна добавена стойност, която се основава на по-

доброто използване на местния потенциал за развитие – природни ресурси и 

забележителности, климатични условия, културно-историческо наследство. Културните и 

творческите индустрии допринасят за развитието на културния туризъм и за 

утвърждаването на културните традиции и идентичност. 

Туризмът може да интегрира и мобилизира средите на бизнеса и да се развива като 

сериозна икономическа дейност, която диверсифицира икономиката на областта, като 

същевременно създава привлекателни работни места за млади хора.  

Областите на въздействие, свързани с реализацията на тази специфична цел, са следните: 

 Опазване, развитие и популяризиране  на културното и природно наследство за 

интегрирането му с традиционния морски туризъм;  

 Развитие на природни, културни и исторически атракции – възстановяване, 

опазване, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за 
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интерпретация и анимация и др. Ще се подпомага местният икономически 

потенциал за развитие на различни видове туризъм (културен, конен, еко и 

приключенски, селски туризъм) като се подпомогне развитието на туристически 

атракции и специализирана инфраструктура за оползотворяване на туристическите 

ресурси (вкл. с изграждане на съпътстваща инфраструктура) – интегриране на 

недвижими културни ценности в съвременната среда и в туристически продукти; 

въвеждане на съвременни форми за експониране и интерпретация и обновяване на 

музеите, развитие на инфраструктурата за туризъм в защитените територии и 

развитие на природни туристически атракции; изграждане и развитие на 

туристически атракции за селски, конен, приключенски и спортен туризъм;  

 Разработване, регионален маркетинг и реклама на регионални туристически 

продукти, основани на местния потенциал – подкрепа за формиране на 

туристическите райони, провеждане на пазарни проучвания, маркетингови 

стратегии за позициониране и осъществяване на промоционални дейности, 

формиране на регионални продукти, иницииране на специфични регионални  

спортно-туристически събития, укрепване и развитие на мрежите от регионални и 

местни туристически информационни центрове, подкрепа на местни традиции, 

обичаи и културни събития, които имат периодичен характер – събори, панаири, 

фестивали, музикални дни, театрални дни, дни на поезията и др, насърчаване на 

програми и инициативи за устойчиво развитие на туризма, туризъм за възрастни 

хора, достъпен туризъм и т.н.;  

 Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в областта - 

подкрепа на визуалните изкуства и популяризиране на съвременни форми на 

художествено изразяване; мобилност на визуални, сценични и аудиовизуални 

произведения и на техните автори и изпълнители; подкрепа на българското участие 

в международно значими културни събития и инициативи; 

 Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура до туристическите обекти; 

 Повишаване професионалната квалификация на заетите в туризма. 

Важни проекти, които се планират в подкрепа на тази приоритетна област са:  

o Разработване на регионални туристически продукти, отразяващи специфичните 

природни и културни потенциали в регионален план-област Шумен 

o Възстановяване, реставрация,консервация и социализация на културни паметници- 

област Шумен 

o Реклама на регионални туристически продукти- област Шумен 
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o Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите-общ Върбица, Омуртаг, Сунгурларе 

 

Сп. цел 2. Повишаване ефективността на селскостопанското производство чрез 

осъвременяване условията на труд и разнообразяване на селската икономика  

Реализирането на приоритета ще доведе до подобряване конкурентоспособността на 

земеделското производство, като същевременно ще гарантира повишаването на степента 

на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности са 

насочени към структурното балансиране на селскостопанския отрасъл, преодоляването на 

технологичното изоставане, повишаване общата производителност, подобряването и 

опазването на околната среда, изграждане на хидромелиоративни структури.  

Реализацията на специфичната цел ще се осъществява посредством активизиране на 

инвестиционния процес, насочен към модернизиране на производствените структури - 

фермерски стопанства и преработватели на селскостопанска продукция, както и 

внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане на подходяща 

инфраструктура. Държавата ще стимулира инвестиционния процес чрез подкрепа, 

обхващаща материални и/или нематериални инвестиции. Особено внимание ще бъде 

обърнато на подобряване на възможностите за модернизация и трансфер на иновации в 

малките и средни стопанства. 

Обхватът на мерките и дейностите за подкрепа включва: 

 Модернизация и технологично обновяване на стопанства и инфраструктура в 

отрасъла 

 Развитие на лозарството по оста Нови пазар-Шумен-Велики Преслав и  

укрепване на винената промишленост за производство на вина от Деклариран 

географски район за произход, вкл. развитие на  „винен туризъм” 

 Възстановяване, изграждане и модернизиране на хидромелиоративната 

инфраструктура, осигуряваща ефективно използване на водата (намаляване на 

загубите), достъпни цени и добро управление; 

 Възстановяване и реконструкция на съоръженията за предпазване от вредното 

въздействие на водите (речни корекции, диги, дренажи и др.); 
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 Системни управленчески грижи за развитието на производството на плодове, зеленчуци, 

месо и мляко, и чрез осигуряване на вертикална интеграция на принципа „земя-краен 

продукт", превръщането на Шуменска област в ефективен стоково-продоволствен тил на 

стопанския туризъм по Черноморието; 

 Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците 

във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни; 

 Поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство. 

 

Сп. цел 3. Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през   

2019 г.     

Културното наследство, заедно с природните ресурси са важна част от специфичния 

потенциал на област Шумен, а неговите възможности в значителната си част не са усвоени 

и включени в производство на добавена стойност и генериране на нови работни места. 

Необходими са значителни усилия и реализиране на мерки и успешни практики за 

устойчиво развитие и усвояване на специфичния културно-исторически и природен 

потенциал на областта, които да стимулират  икономически растеж и заетост. 

Популяризирането и валоризирането на този специфичен потенциал в Европейското 

пространство чрез успешното класиране на Шумен за Европейска столица на културата 

през   2019г,  би допринесло до значителен скок в това отношение. 

o Изграждане на Музей на открито на Първата българска столица-общ Каспичан 

o Реставрация, консервация и социализация на ИАР – Велики Преслав и 

местността „Патлейна” 

а) Проект „Векът на цар Симеон оживява” 

           б) Проект „Царски дворец. Южен площад с фиалата” 

o Интегрирани планове  за възстановяване и развитие, вкл. ПУП на  Историко 

Археологически Резервати - „Плиска“ и  „Мадара“ 

o Интегриран план за възстановяване и развитие на “града на конете”  КАБИЮК, 

включващ: 

- Изработване на ПУП, за да се обособят зоните за развлечения 

- Дейност „СМР“ /Ремонт Вила на княз Александър Батенберг, Довършване на 

хотела и оборудването му, Ремонт на „Първа конюшня“, Ремонт на „Музей 

на коня“ и др./ 
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- Дейност „Атракции“ /Оборудване на прожекционна зала за прожектиране на 

3D филми, Демонстрация на възстановки на моменти от историята на 

България, Конна езда на туристите, Демонстрация на езда от професионален 

жокей и др./ 

- Дейност „Промоция на туристическия продукт“ /Изработване и отпечатване 

на информационни материали, Изработване и поставяне на билбордове и др./ 

 

ПРИОРИТЕТ 1.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ЩАДЯЩО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Сп. цел 1. Ефективно използване на териториалните ресурси 

Процесът на привличане на нови инвестиции и развитие на предприемачество трябва да 

бъде насочен към ефективно използване на териториалните ресурси,  иновациите, ВЕИ, 

енергийната и ресурсна ефективност.  

През следващия програмен период 2014-2020 г. в рамките на подкрепата на Структурните 

фондове ще се предоставят възможности за развитие на „зелена” икономика и достъп до 

финансиране за иновативните МСП, особено за тези, развиващи икономически дейности в 

областта на нисковъглеродната икономика. Основните области за интервенция ще са 

насърчаване на енергийната и ресурсна ефективност и увеличаване  ползването на ВЕИ, 

подобряване на околната среда, а също и финансиране на проекти за енергийна 

ефективност в земеделските стопанства, в частни и обществени сгради, включително за 

отопление и охлаждане на сградите, като се помогне на страната да се адаптира към 

международните стандарти.  

Средствата по европейските фондове ще се използват за намаляване на емисиите на 

парникови газове, включително в селските райони, и за насърчаването на еко-иновативни 

индустрии, технологии, услуги и продукти чрез стимулиране на икономически 

жизнеспособни подходи за рециклиране на отпадъците, както и за въвеждането на по-

екологично съобразни сеитбообороти при полските култури.  

Обхватът на мерките и дейностите, които следва да се осъществяват и могат да бъдат 

подкрепени в областта,  включва: 
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 Подкрепа за технологично обновяване и намаляване високата енергоемкост на 

МСП; 

 Подкрепа за повишаване на ефективността на потребление на енергия в отраслите 

на икономиката – чрез стимулиране на инвестициите за подобряване на 

енергийната ефективност в предприятията; 

 Подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни 

технологии, както и оползотворяването и рециклирането на по-голямо количество 

отпадъци; 

 Насърчаване на инвестициите в съвременни съоръжения за оползотворяването на 

отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични 

суровини и енергия; 

 Насърчаване на инвестициите в технологии за производство и потребление на 

енергия от ВЕИ от предприятията и домакинствата; 

 Диверсификация на инвестициите във ВЕИ, слънчева енергия, но също така вода, 

вторични продукти, отпадъци от селското стопанство и горското стопанство 

(включително биогаз от оборски тор). 

o Изграждане на инсталации за биогаз в свинекомплексите в област Шумен 

o Насърчаване на използване на зелена енергия и постигане на частична 

енергийна независимост посредством инсталиране на фотоволтаични панели 

на покриви на обществени сгради, общинска собственост – сграда община, 

читалище, ЦДГ, МБАЛ, спортна зала - гр.Нови пазар и населени места от 

общината 

o Внедряване на интелигентно управление на уличното осветление - гр.Нови 

пазар и населени места от общината 

o Внедряване  на  интелигентно  управление  на  уличното  осветление - населени 

места от община Никола Козлево 

 

Сп. цел 2. Опазване на околната среда и биоразнообразието 

Тази специфична цел е насочена към гарантирането на условия за опазване и подобряване 

на околната среда, адаптирането й към настъпващите климатични промени и опазване на 

биоразнообразието. Едновременно с ефективното и щадящо използване на териториалните 

ресурси,  следва да се продължи изпълнението на мерките и дейностите по възстановяване 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 122 

на съществуващата и изграждането на нова екологична инфраструктура – 

водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадни води и 

депа за отпадъци. Като една от слабите страни за областта се отбелязва именно 

недостатъчната изграденост и ефективност на тези системи. Екологичното измерение в 

изпълнението на настоящата старатегия е от основно значение както за запазването на 

природните ресурси, така и за недопускането на замърсявания, които могат да имат 

отрицателно въздействие върху здравето на хората и останалите живи организми, от които 

зависи баланса на местните екосистеми. 

Обхватът на мерките за изпълнение на специфичната цел ще включва: 

 Технически и технологични мерки за водоснабдяване и за изграждане на нови и 

реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на 

водопроводни системи и  изграждане на пречиствателни станции за питейни води за 

подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води; 

 Технически и технологични мероприятия за изграждане на канализационни системи  

и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж. 

Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за  отпадъчни води 

за агломерации над 10 000 е.ж.; 

 Оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за 

разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и 

екологично обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване 

на ресурсите в Европа в периода до 2020 г.; 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез увеличаване на дървесната 

растителност в терените за озеленяване; поддържане на съществуващите озеленени 

площи  и отреждане на терени за нови такива;  

 Реализиране на проекти за газификация на градове с население над 10000 жители; 

 Инвестиции в екологосъобразна инфраструктура, включително в обекти по Натура 

2000 и други територии за насърчаване на опазването и възстановяването на 

биологичното разнообразие и екосистемните услуги; 

 Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони. 

o Рехабилитация на магистрални водопроводи -област Шумен, вкл. довеждащ 

водопровод от яз”Тича” 

o Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова канализационна 

система в по-големите населени места-област Шумен 
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o Оползотворяване и рециклиране на отпадъци-област Шумен 

o Изграждане на ПСОВ-област Шумен 

 

Сп. цел 3. Превенция на природните рискове и климатична сигурност –

информираност, програмиране, управление 

Тази специфична цел е насочена към подобряване на екологичните условия чрез 

предотвратяване на рискове от наводнения, свлачища и ерозия, характерни за различни 

територии на областта. На риск е изложено материалното богатство и животът на много 

хора. Промените в климата могат да причиняват нови, дори по-екстремни климатични 

условия. Подобряването на координацията и управлението на превенциите на риска ще 

допринесае за осигуряване на устойчива и сигурна среда за живота и здравето на хората и 

за развитието на туризма и другите икономически дейности.  

Тук са подходящи следните мерки: 

 Инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и борба с абразията и 

ерозията, изграждане на малки по обем преливници, бентове и др.; възстановяване 

и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура; 

 Ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на 

дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни 

материали; 

 Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на областта 

чрез предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн; изготвяне 

на карти на заплахата и риска от наводнения на районите за които са определени, че 

има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв; 

разработване и изпълнение на Планове за управление на риска от наводнения за 

определените райони;  

 Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – 

осигуряване на методи и технически средства за реализирането й; 

 Повишаване ефективността на защита на населението при бедствия и аварии, 

защита от наводнения и технологични рискове; 

 Управление на риска от природни бедствия и аварии и ранно-предупредителни 

системи; 
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 Укрепване ролята на аграрната наука за създаване на устойчиви сортове растения и 

породи животни, опазване на биоразнообразието и съхранение на генетичните 

ресурси; 

 Поддържане и съхраняване на горските ресурси – подкрепа за борба с ветровата и 

водна ерозия, с опустиняването и неблагоприятните последствия от затоплянето на 

климата;  

 предпазване на горите от пожари, възстановяване на горските масиви и 

осъществяването на залесителните дейности с оглед увеличаване площите, 

използвани по устойчив начин; 

 преобразуване на нискокачествената изоставена земя в гори, намаляване на 

почвената ерозия и подобряване на водния баланс. 

Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за 

развитие на човешкия капитал 

Залагането на така формулираната стратегическа цел в областта на развитието на 

човешкия ресурс, се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, 

продължително проявяващи се проблеми  в социалното развитие, които поставят област 

Шумен в неблагоприятна позиция в сравнение с други  области в страната. Тези проблеми 

са свързани както с неблагоприятните характиристики на пазара на труда в областта по 

отношение качествата на работната сила, неголемите възможности за използване на 

трудовия потенциал, високото равнище на безработица и др., така и със степента на 

развитост на социалната инфраструктура и възможностите за задоволяване на социалните 

потребности на населението. Развитието на човешкия ресурс и подобряването на 

управленския капацитет и координацията между органите на централната власт, 

представени на местно ниво и на структурите на местното самоуправление, се  очаква да 

смекчат тези проблеми. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.1 ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА  

Сп. цел 1. Превенция на отпадането от пазара на труда 

Тази специфична цел предвижда създаване на условия за качествена заетост, гарантираща 

социално включване и по-активно участие  в пазара на труда. Целй подобряване на 
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знанията и уменията на работната сила и инвестициите в човешките ресурси в 

предприятията, като ключ за постигане на по-висока конкурентоспособност на 

икономиката, а така също осигуряването на баланс между търсенето и предлагането на 

знания и умения за по-успешното адаптиране на работната сила към потребностите на 

пазара на труда.  

Дейностите тук включват засилване взаимодействието между образователните и 

административни институции и бизнеса и включване на работодатели и институции от 

трудовия пазар в разработването и осъществяването на квалификационни програми с цел 

повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост, както и анализи на 

настоящото състояние на подготовка на работещите и на потребностите на съществуващия 

бизнес: 

 Създаване на Регионална референтна мрежа (РРМ) за оценка  компетенциите на 

работната сила на браншово и областно ниво; 

 Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от 

работна сила, осигуряване на условия за продуктивна и качествена заетост на 

трудоспособните лица;  

 Програми за гъвкави системи за квалификация и преквалификация, съобразно 

нуждите на пазара на труда; 

 Обучение за заети лица в отговор на новите изисквания към знанията и уменията на 

работната сила; 

 Подкрепа за самонаети лица и начинаещи предприемачи чрез професионална 

квалификация  и обучение. 

 

Сп. цел 2. Адаптиране към пазара на труда с приоритет към групата в младежка 

възраст 

Най-устойчивият подход в тази връзка е да се подпомогнат дейностите и мерките на 

институциите с оглед създаването на необходимата среда за труд, образование, социални и 

здравни грижи, като основна предпоставка за реализирането на последваща заетост. 

Придобиването на компетентности в съответствие с пазара на труда е задължителна стъпка 

в тази посока, както и моделиране на очакванията от страна на бъдещия бизнес, който ще 

бъде привлечен от квалифицирана работна сила.  
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Другият аспект на подхода е работа в партньорство за преодоляване на бедността и 

социалното изключване и техните последствия и повишаване на капацитета на общините, 

неправителствените организации, социалните партньори и доставчиците на услуги за 

участие във формулирането и провеждане на интегрирани политики за социално 

включване.  

Мерките в тази област са насочени към подобряване на информационното осигуряване на 

политиката за намаляване на бедността и социалното изключване: 

 Програми за ранно професионално ориентиране; 

 Разработване на стандарти и учебни програми за придобиване професионална 

квалификация съвместно с бизнеса; 

 Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост 

 Специализирано обучение за придобиване на ключови компетентности от млади 

безработни без трудов опит; 

 Повишаване на конкурентоспособността и пригодността за заетост на мледите хора, 

както и навременното им включване в пазара на труда след образование и обучение;  

 Прилагане на мерки за ускоряване изпълнението на националната инициатива за 

младежка заетост. 

 

Сп. цел 3. Достъп до пазара на труда 

Основен акцент на националната и регионална политика през следващия планов период с 

подкрепата на европейските фондове, ще бъде подкрепата за преодоляване на 

съществуващите дълбоки несъответствия между търсенето и предлагането на работна 

сила, чрез повишаване на институционалния капацитет и осигуряването на инструменти, 

необходими за извършване на по-ефективни обществени услуги по заетост, и за 

своевременна и адекватна реакция на структурните промени в търсенето и предлагането на 

пазара на труда.  

Планираните интервенциите ще се насочат към следните области:  

 Предлагане на качествени услуги за намиране на работа за нуждаещи се;  

 Подпомагане на социално-икономическата интеграция на групите в неравностойно 

положение, които в повечето случаи са в риск от социално изключване и изпадане в 

бедност;  
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 Осигуряване на достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и  

заетост; 

 Подкрепа чрез професионална квалификация  и обучение на безработни, 

включително и тези от рискови групи; 

 Стимулиране на мобилността на работната сила за ограничаване на миграционните 

процеси в районите. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ЗДРАВНИ, 

КУЛТУРНИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Сп. цел 1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното 

равнище на населението  

Осигуряването на равен достъп до качествено образование на всички нива на 

задължителното образование (предучилищно, основно и средно) и намаляването на 

преждевременно напускащите училище, е основна предпоставка за приобщаващия растеж. 

Това предполага цялостна политика за предотвратяване на ранното напускане на училище 

и осигуряването на превенции, интервенции и компенсации със специален фокус върху 

уязвимите групи.  

Специални усилия трябва да бъдат положени за тези групи, които са изправени пред 

затруднения в обучението и/или са в подчертано неравностойно положение. Това ще стане 

възможно чрез прилагането на съвременни образователни политики, насочени към 

образователните потребности на обучаваните и насърчаване прилагането на разнообразни 

форми и начини на обучение. Ключовите мерки ще бъдат насочени към ефективно 

финансиране за осигуряване на равен достъп и към повишаване резултатите от 

образованието.  

Планираните дейности включват:  

 Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и др. уязвими групи за 

придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от 

училищата; 

 Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени 

деца от уязвимите групи; 
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 Създаване на условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на 

образование; 

 Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без 

функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет 

обучение и др.); 

 Оборудване и ИКТ в средното и висше образование и осигуряване на компютър за 

всяко дете. Засилване на употребата на ИКТ като част от модернизираната 

образователна инфраструктура (посредством подкрепа за обновяване, осигуряване 

на достъп за хора с увреждания и др.) на всички образователни нива, следва да се 

разглежда като органична част образованието и общо професионалното развитие; 

 Основен ремонт, реконструкция и строителство на сградния фонд на образованието. 

o Разкриване на медицински колеж и колеж по туризъм 

o Оптимизиране на мрежата от специализирани професионални гимназии  

o Въвеждане на извънкласна форма и неформалното образование във всички 

населени места от община Каспичан 

o Изграждане на образователен и квалификационен център за обучение на 

малцинствата и младежи в неравностойно положени е-общ. Никола Козлево 

 

Сп. цел 2. Подобряване на здравната инфраструктура и социалните услуги 

Имайки предвид, че основен фактор за определяне качеството на живот в даден регион е 

възможността за жителите му да получават висококачествени социални, здравни, културни 

и други обществени услуги, се  предвиждат инвестиции както във физическите параметри 

на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради, оборудване и т.н.), така и с 

подобряване на  количеството и качеството на предлаганите услуги в тези заведения. Това 

включва дейности по ремонт, възстановяване или изграждане на сгради, помещения, 

подобряване на енергийната ефективност и др., както и закупуване на оборудване. От 

друга страна, ще бъде извършено подобряване на ефективността на предлаганите услуги 

на населението и реинженеринг или оптимизация на процесите за постигане на 

максимална обществена удовлетвореност и ефект за местното население. 

Предвидените мерки включват: 
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 Подобряване качеството на здравното обслужване и осигуряване достъп на всеки 

гражданин до здравна помощ и услуги; 

 Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето 

фактори и подобряване профилактиката на болестите;  

 Строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на социална инфраструктура; 

 Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на предоставяните 

социални услуги. 

o Модернизиране на областна многопрофилна болница-гр Шумен 

o  Създаване на център за лъчетерапия към Онкологичния диспансер 

o МБАЛ- Нови пазар-основен ремонт 

o Модернизиране на МБАЛ в гр. Велики Преслав -прилагане на мерки за ЕЕ 

o Изграждане на спешни центрове извън населените места с МБАЛ 

o Създаване на кризисен център за деца в риск-общ Никола Козлево 

o Деинституализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания-общ Н. 

Козлево 

o Училищно здравеопазване, система от хосписи и социални домове 

 

Сп цел 3. Подкрепа за културни и творчески дейности, достъп до културното 

наследство  

Културните дейности обслужват духовните потребности на населението и имат пряко 

отношение към интелектуалното и образователно ниво на гражданите и особено на 

младото поколение. Развитието на инфраструктурата на културата и експонирането на 

културното наследство на територията на област Шумен се разглеждат и като 

предпоставка за развитие на културен туризъм – една от целите, заложени за подобряване 

на икономическата среда. 

Планираните мерки включват: 

 Популяризиране и валоризиране на богатото културно наследство в областта; 

 Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в регионите - 

подкрепа на визуалните изкуства и популяризиране на съвременни форми на 

художествено изразяване; мобилност на визуални, сценични и аудиовизуални 
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произведения и на техните автори и изпълнители; подкрепа на българското участие 

в международно значими културни събития и инициативи; 

 Подобряване на достъпа до изкуство и повишаване на културата на населението; 

 Поддържане и обогатяване на културната инфраструктура.  

o Международен театрален фестивал на аматьорските театри-Нови пазар 

o Изграждане на етнографски музей в с. Тимарево, община Хитрино 

 

Сп. цел 4. Стимулиране на масов спорт сред младежите  

Планираните мерки включват: 

 Подобряване на училищната спортна инфраструктура; 

 Развитие на спорта и повишаване на физическата култура на населението; 

 Поддържане на открити и закрити спортни площадки за насърчаване на масовия 

спорт сред младежите и провеждането на масови спортни събития. 

 

ПРИОРИТЕТ  2.3. РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ 

ВЛАСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

Сп цел 1. Подобряване  качеството и достъпа до обществени услуги 

Подобряването на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични услуги  

са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за по-

висока конкурентноспособност, социално сближаване и икономически растеж. 

Електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите и 

бизнеса, както и ефективната администрация са все още значителни предизвикателства за 

териториалните единици в страната.  

Засилването и ролята на стратегическото управление на човешките ресурси в 

администрацията, вкл. обучения, мотивация и др., с  цел изграждането и задържането на 

качествени кадри в областната и общинска администрация е основна предпоставка за 

качествено предоставяне на публични услуги и провеждането на политики. Въвеждането 

на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на правомощия, партньорство и 
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отчетност ще подобри резултатите от работата по постигането на социален и 

икономически напредък. 

Дейностите тук са насочени към формулиране и прилагане на ефективни политики, 

намаление на административната тежест за бизнеса и домакинствата и оптимално 

изразходване на финансовите ресурси: 

 Предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и 

бизнеса. Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по 

предоставяне на услуги. Въвеждане и утвърждаване на комплексното 

административно обслужване; 

 Инвестиции в ИК инфраструктура и прилагане на електронно управление. Мерките 

за подкрепа ще осигурят оперативна съвместимост на електронните услуги и 

подготовката на гражданите за безпрепятственото използване на електронни 

административни услуги;  

 Повишаване на квалификацията на работещите в областните и общинските 

администрации (кметствата по райони) с цел качествено и улеснено обслужване на 

гражданите и бизнеса;  

 Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро управление и 

ефективно прилагане на електронно управление. 

 

Сп цел 2. Прилагане на принципите и практиките на стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие 

За постигане на оптимално добро управление и развитие на областта, в рамките на 

специфичната цел ще се предприемат действия за подобряване на процеса на 

стратегическо планиране и подготовка и управление на проекти, контрол и мониторинг на 

местно ниво, както и за предоставяне на пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса. 

Ще бъдат подкрепени следните интервенции:  

 Повишаване на капацитета за управление на проекти – за постигане на по-висока 

усвояемост на средствата по оперативните програми и други програми, 

финансирани от ЕС и по-висока ефективност на усвоените ресурси; 

 Повишаване капацитета на местните власти за прилагане принципа на партньорство 

и стимулиране на междуобщинското сътрудничество, съгласно Стратегията за 

иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа - изграждане на 
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устойчиво дългосрочно партньорство между местните власти, социално-

икономическите партньори, организациите на гражданското общество и бизнеса с 

оглед подобряване качеството на местните публични услуги; 

 Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации – създаване на 

нови форми за ефективно участие на неправителствените организации и гражданите 

в процеса на стратегическо планиране и прилагането на политиката за регионално 

развитие; 

 Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с 

планирането и управлението на територията - изграждане на ГИС базирана 

национална информационна система за интегриране на статистическа, картна и др. 

информация необходима за процеса на стратегическо планиране на регионалното и 

местно развитие. 

 

Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие 

Стратегическа цел 3 е насочена към концентриране на усилия и ресурси за постигане на 

балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове и 

засилване  ролята им в организиране на пространството чрез по-добра свързаност. По-

добрата инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност и с по-слабо развитите 

територии ще разпростре влиянието на градовете  върху периферните селски територии 

като подобри достъпа им до услуги и пазара на труда. 

Качествата на градската среда (физически и духовни) не съответстват на изпълняваните 

функции от градските опорни  центрове. От друга страна селските райони са с богати 

природни ресурси, но нисък стандарт на обитаване и ограничени възможности за трудова 

заетост.Това налага да се търси постигане на съответно съчетаване на качествата на 

градската среда и на селските зони, което да кореспондира с осъществяваните жизнени 

функции в селищната и извънселищната среда. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.1. ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ С ХАРМОНИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА 

Сп цел 1. Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие  
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Интегрираното развитие на градовете е свързано с прилагане на активна общинска 

политика за подобряване на жилищната среда, благоустрояване на публичните 

пространства и подобряване на достъпа до публични услуги, за съживяване на 

традиционни и привличане на нови производства,  ефективно преструктуриране и 

обновяване на производствените им зони при пестеливо изразходване на земя за нови 

производствени дейности. С прилагането на интегриран подход на планиране и 

управление на градското развитие и градската среда следва да се предприемат мерки за 

преструктуриране, обновяване и естетизиране на централните зони, на жилищните зони и 

комплекси с подобряване и на техните енергийноефективни качества, мерки за 

подобряването на средата и качеството на услугите в здравните, образователните и 

културните учреждения, мерки за социализиране и валоризиране на културното 

наследство в градовете и в крайградските им зони. 

С помощта на инструментариума на интегрираното планиране на ниво „град” ще се 

очертае рамката и приоритетните проекти за градско развитие, които ще се реализират в 

периода до 2020 г, като дейностите ще обхващат следните мерки: 

 Подобряване на информационното осигуряване на планирането и управлението на 

процесите на развитие в територията - разработване на кадастрални карти; 

 Изработване на нови или актуализиране на общите устройствени планове на всички 

общини от областта  

 Подобряване на физическата среда и развитие на градския център чрез прилагане на 

ИПГВР Шумен; 

 Изработване на  планове за по-малките градски центрове -В Преслав и Нови пазар,  

които да осигуряват тяхното комплексно, интегрирано и устойчиво развитие. 

 

Сп цел 2. Подобряване на  свързаността и достъпа между градовете-центрове и  

разширяване зоната им на влияние 

Ефективното развитие на опорните градове на селищната мрежа ще създава условия за 

излъчване на импулси към зоните им на влияние в посока на икономическа активност и 

рационално оползотворяване на техните ресурси и потенциали. Развитието  на 

транспортната и комуникационната свързаност в градските зони на влияние ще 

допринесе за подобряване на предоставяните публични услуги в населените места, 

разположени в непосредствена близост до града, с чието развитие са тясно свързани. 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 134 

Подкрепата за подобряване на транспортната свързаност и подкрепа за развитието на 

обществения транспорт по направленията с най-интензивни ежедневни трудови пътувания 

около по-големите градски центрове, ще улесни мобилността на трудовите ресурси като 

се запазва местоживеенето им. Подкрепата на ежедневните трудови пътувания ще 

въздейства като мярка за стабилизиране на процесите на вътрешна миграция към Шумен  и 

по-малките градове. 

Тук мерките са насочени към: 

 Подобряване на свързаността на областните градове в национален план - с големите 

градски центрове в съседните области; 

o Доизграждане и рехабилитация на автомагистрала  „Хемус” 

o Изграждане на високо скоростен  път - Шумен - Русе  

o Удвояване на жп линията Русе-Каспича 

o Рехабилитация на първокласен път Шумен -В. Търново 

o Рехабилитация и модернизация на път Силистра –Шумен -В.Преслав –

Върбица -Сливен 

 Подобряване на транспортната свързаност в регионален план, чрез развитие на 

пътната инфраструктура с регионално значение; 

o Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на пътища II и III  

клас 

o Рехабилитация на републикански път Търговище-В.Преслав-Смядово-Ришки 

проход 

o Реконструкция и рехабилитация на републикански път ІІ-27 Нови пазар – 

Добрич-Балчик 

 Развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, 

логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес 

зоните в областта. 

o Изграждане на обходен агломерационен транспортен ринг от ІІ-27 през 

общински път SHU 2113 до с.Ст.Михайловски и републикански път ІІІ-701 до  

Голямата базилика и манастирски комплекс в резерват „Плиска”, Плиска до 

републикански път ІІІ-2007 

o Рехабилитация на третокласен път 701 (О.п. Дулово - о.п. Шумен) - 

Секулово - Тодор Икономово - Никола Козлево - Хърсово - Стоян Михайловски – 
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Нови пазар - (о.п. Шумен - Девня) Граница община Каолиново – Н. Козлево – 

граница  община Нови пазар 

o Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа 

o Изграждане на вело-алея <Групова археологическа недвижима културна 

ценност „Шуменска крепост“ – АР „Ранно средновековно селище „Кабиюк“ - ИАР 

„Плиска“ – ИАР „Мадара“ – ИАР „Велики Преслав“>. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

Сп цел 1. Укрепване ролята на  малките градове –центрове в селските райони 

Целта визира осъществяване на координирани действия за подобряване и доразвиване на 

инфраструктурните мрежи и предоставяне на публични услуги на територията на   малките 

градове –центрове в селските райони. Разчита се предимно на малки градове, исторически 

наложили се като центрове  с традиции в обслужването на съседните селски територии и с 

успешно градско развитие и градски облик. Населението от селата в селския район ще 

намира в тези градове работни места и услуги от периодичен характер в сферата на 

здравеопазването, образованието, културата, а също и в търговското и битовото 

обслужване.  Малките градове в селските райони имат ключова роля за тяхното развитие и 

за развитието и използването на потенциала им. Същевременно те се явяват център за 

предоставяне на публични услуги от среден и висок ранг. Ето защо е необходимо да се 

подобрява връзката на населените места със съответния градски център, като в същото 

време се разширява спектъра и се подобряват предоставяните услуги. Стимулирането 

ролята на малките градове в селските райони за предоставяне на услуги задължително 

трябва се съпровожда и от създаване на работни места. Особено важно е това за периферно 

разположените общини, чиито потенциал е бил ограничено използван до сега. 

Осигуреният равнопоставен достъп до тези услуги, вкл. работни места за приложение на 

труд, ще гарантира постигането на целта. 

Планираните мерки включват: 

 Локализиране на услуги от периодичен характер в сферата на здравеопазването, 

образованието, културата, а също и в търговското и битовото обслужване, от които 

да се ползват съседни по-малки общини и селски територии; 
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 Разнообразяване на икономиката в селските райони с цел запазване на заетостта на 

местното население; насърчаване развитието на микро и МСП, които са 

потенциално жизнеспособни от икономическа гледна точка и допринасят за 

подобряване на структурата на местната икономика; 

 Подпомагане на МСП в изостаналите райони в процеса им на модернизация и 

устояване на предизвикателствата на пазарните механизми. 

 

Сп цел 2 Подобряване стандарта на обитаване в селата 

Поради спецификата на природните дадености и демографската характеристика, много от 

селата в област Шумен отчаяно се нуждаят от подобряване стандарта на обитаване. 

Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването на селата, 

предлагането на местни основни услуги и опазването на местното културно и природно 

наследство  ще допринесат за това подобряване. Също- създаване, подобряване и 

разширяване на дребна по мащаби инфраструктура, въвеждане и използване на 

възобновяеми енергийни източници; инфраструктура за отдих, туристическа информация 

и обозначаване на туристически обекти; поддръжка, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата и селския ландшафт и др. 

Конкретните мерки тук включват: 

 Подобряване на мрежата от общински пътища в селските райони за осигуряване на 

достъп до туристически, исторически обекти, както и достъп до образователни, 

здравни и социални услуги в населените места; 

 Развитие на широколентова инфраструктура и преодоляване на т.нар. „цифрова 

изолация” на слабо населените и периферни райони; 

 Обновяване и развитие на селата, благоустройство; 

 Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието на 

земеделието и горското стопанство. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.3 ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Сп цел 1. Междуобщинско сътрудничество и партньорство за реализиране на 

проекти от общ интерес 
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Междуобщинското сътрудничество е силен инструмент за решаване на общи и сходни 

проблеми в развитието на общините от областта. Осъществяването на съвместни проекти и 

инициативи между периферните общини подобряват качеството на живот и работната 

среда, достъпа до основните услуги и създават нови възможности за повишена регионална 

конкурентоспособност и устойчиво развитие.  

Голям ефект в тези случаи може да се очаква от прилагането на стратегии за местно 

развитие. Насърчаване публично-частното партньорство за реализация на стратегии за 

местно развитие - улесняване на изпълнението на интегрирани стратегии за местно 

развитие с формирането на местни инициативни групи. Основен резултат от дейността на 

местните инициативни групи ще бъде реализацията на стратегии за местно развитие, чрез 

мобилизиране на икономическия, социален и екологичен потенциал на територията, като 

се насърчават всички форми на междуобщинско сътрудничество. 

 

Сп цел 2. Вътрешно регионално сътрудничество и сътрудничество с области от 

други райони 

Тази цел е насочена към активиране на контактите с други области и разширяване на 

сътрудничеството за постигане на интегрирано икономическо, социално и териториално 

развитие на съседните общини и области. Това сътрудничество би било особено ефикасно 

при  подпомагане на целеви зони (общини и групи от общини), които са с висока 

критичност на проблемите. 

В област Шумен се разкрива съществуването на значителни по своя териториален обхват 

територии  от общини, които са силно засегнати от неблагоприятните процеси в сферата на 

демографското, икономическото и социалното развитие, до наличието на проблеми в 

инфраструктурната обезпеченост и опазване на околната среда. Степента на критичност на 

проявление на проблемите в развитието на тези зони е висока и това е предпоставка за 

изява на силно подчертан териториален дисбаланс във вътрешнорегионалните 

неравенства, на различия във възможностите за интегрирано териториално развитие и 

използване на наличните териториални ресурси. Подпомагането на зоните с висока 

критичност на проблемите следва да се осъществява с инструментите на регионалната 

политика, прилагани към такъв тип територии, изискващи целенасочена подкрепа. 

Общините или районите за целенасочена подкрепа по смисъла на ЗРР заслужават особено 

внимание от страна на регионалната политика. Независимо от факта, че те могат да бъдат 
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обект на интервенции по много от посочените специфични цели за икономическо и 

социално сближаване, тяхното влошено състояние изисква да им бъде осигурено целево 

подпомагане, която да бъде осигурена със специален финансов инструмент
6
. За 

ревитализация на такива общини е необходимо прилагане на интегрирани програми, които 

ще съдържат мерки за  подпомагане на малкия бизнес и постигане на дългосрочна 

устойчивост, чрез насърчаването на индивидуалното и колективно предприемачество; за 

образование и обучение, медицински, комуникационни, комунални и културни услуги, 

мерки за опазване на околната среда и други специфични нужди. 

Териториалното сътрудничество като ключов инструмент на политиката за сближаване в 

ЕС,  ще продължи да се използва за изграждане на съвременни модели на интегрирано 

териториално сближаване и развитие на всички райони в България, както по линия на 

различни форми на сътрудничество, така и в обхвата на програмите, подкрепящи 

междурегионалното и вътрешнорегионално сътрудничество. 

 

2. Обща оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР 

Шумен 

Областната стратегия управлява развитието на териториалната общност, но не управлява 

пряко ресурси. Целите на стратегията ще се реализират от съвкупността на ресурсите, 

инвестирани в област Шумен по линия на национални секторни проекти, общински 

планове и частни инвестиции. На този етап се прави прогнозен разчет за общата 

финансова рамка, обхващаща обема на необходимите финансови средства, за да се 

постигнат заложените цели. Тази рамка визира средствата за целия програмен период 

2014-2020 г. Те са разпределени по приоритети и по години. 

Определените индикативни стойности посочват само необходимите нива на финансиране 

за постигане на стратегическите цели и изпълнение на приоритетите на стратегията, без да 

имат пряко отношение към реалното разпределение на ресурсите в областта на 

регионалната политика по оперативни програми и фондове. 

                                                

6 Национална програма за развитие „България 2020” 
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Основните източници за публично финансиране на регионалното развитие са: 

 Фондове на ЕС (ЕФРР, ЕСФ и кохезионния фонд); 

 Национално финансиране (републикански, общински бюджети, както и финансови 

ресурси от други източници – публични фондове, държавни и общински 

предприятия, фондации, асоциации, сдружения и др.); 

 Частни инвестиции (включени са само като прогнозируем обем в ПЧП); 

 Средства от международни финансови институции. 

Основната маса от финансови средства се формира от първите два източника – средства от 

фондове на ЕС и национално публично финансиране. Средствата от международни 

финансови институции, имащи предимно характер на заемни средства, са в допълнение на 

първите два източника. Финансовите разчети са съобразени и с прогнозируемите 

параметри на държавния бюджет за съответната година и на определените разходни тавани 

по тригодишната бюджетна прогноза. Средствата от други национални публични фондове 

и предприятия (като ФЛАГ и ПУДООС) са представени, като е използван досегашния им 

опит за предоставяне на средства за преки инвестиции в проекти за развитие или под 

формата на кредити и мостово финансиране с краткосрочен характер. Подобен подход e 

използван и за прогнозиране на ресурсите, които могат да бъдат предоставени по линия на 

международни финансови институции (ЕИБ, ЕБВР) в средносрочен до дългосрочен план, 

включително чрез специализирани инструменти за финансов инженеринг в рамките на ЕС 

по примера на  JASPERS, JEREMIE, JESSICA. Прогнозираният принос на последните е 2-

3% от общите индикативни ресурси. 

Общата оценка на необходимите ресурси за изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 г. е 

изготвена в контекста на финансовата рамка, зададена в РПР на СИР (чиито параметри, от 

своя страна, са съобразени с рамката на НСРР 2012-2022). 

Таблиците по-долу представят така изчисленото разпределение на ресурсите по 

стратегически цели и приоритети на ОСР Шумен 2014-2020. Прилагайки принципа на 

разпределение от висшестоящи планови документи (НСРР и РПР на СИР), брутният 

разполагаем ресурс на област Шумен за следващия планов период ще бъде около 332 

млн.лв. Вътрешното разпределение по стратегически цели и приоритети следва новата 

стратегическа линия за прехвърляне на акцента от инфраструктурите (невъзпроизвеждащи 

принадена стойност и заетост), към стимули за иновации, бизнес инфраструктура и 

работни места. Това мотивира насочването на най-големия дял (46%) към стратегическото 
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направление „икономика”. Следващият по големина дял (37%) е насочен в направление 

„Балансирано и устойчиво териториално развитие”, третиращо равностойно развитието 

както на градските, така и на селските си райони. Социалното направление, което няма 

пряка принадена стойност, получава най-малкият, но достатъчен дял за постигане на 

качествени подобрения в социалния сервиз, административния капацитет и борбата с 

бедността – 17%.  

Разпределение на ресурсите, млн.лв./%

СЦ1 Икономическа 

жизненост; 152,7; 

46%

СЦ2 Човешки 

капитал; 56,4; 17%

СЦ 3. Териториално 

развитие; 122,8; 37%

 

Фиг. 14: Разпределение  на ресурсите, млн. лв./% 

 

Табл. 54: Разпределение на средствата по приоритети на Стратегията 

Стратегически цели и приоритети на ОСР Шумен % млн.лв. 

СЦ 1. Икономическа жизненост чрез активиране на местния 

потенциал 
46 152,7 

П.1.1. Инвестиционна атрактивност – бизнес среда, иновации 25,00% 83 

П 1.2. Активиране на специфичния икономически потенциал 15 49,8 

П 1.3. Щадящо използване на ресурсите, опазване на околната среда 6 19,9 

СЦ 2. Ограничаване на социалната изолация, развитие на 

човешкия капитал 
17 56,4 

П 2.1. Заетост и доходи чрез подобрен достъп до пазара на труда 10 33,2 

П 2.2. Образование, здраве, култура – качество и достъп 6 19,9 

П 2.3. Административен капацитет – обслужване и управление 1 3,3 

СЦ 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие 37 122,8 

П 3.1. Интегрирано градско развитие 20 66,4 

П 3.2. Селските райони – подобрено качество на живот 12 39,8 

П 3.3. Териториално сътрудничество – междуобщинско 5 16,6 

ОБЩО 100 332 
Източник: Разчети на НЦТР 
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Разпределението по източници е съобразено със сегашните нива на финансиране 

(обобщено, 70-75% от фондове на ЕС, 15-20% национално съфинансиране и 5-10% - 

частно). Очакваните 2-3% (от общите ресурси) по линия на инженеринговите инструменти 

Jessica, Jeremie и Jaspers не са включени в долните разчети: 

Табл. 55: Индикативно разпределение на необходимите ресурси по източници на 

финансиране, (млн.лв.) 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ОБЩО 

Обществен сектор 

ЧАСТНИ 
ОТ ЕС ЕФРР 

ДРУГИ 

Ф. НА ЕС 
ОТ БГ 

СЦ 1. Икономическа жизненост чрез 

активиране на местния потенциал 
152,7 114,5 113,5 1,0 30,5 7,6 

П 1.1. Инвестиционна атрактивност — 

бизнес среда, иновации 
83,0 62,2 62,2 0,0 16,6 4,1 

П 1.2. Активиране на специфичния 

икономически потенциал 
49,8 37,4 37,4 0,0 10,0 2,5 

П 1.3. Щадящо използване на 

ресурсите, опазване на околната среда 
19,9 14,9 13,9 1,0 3,9 1,0 

СЦ 2. Ограничаване на социалната 

изолация, развитие на човешкия 

капитал 

56,4 42,5 2,7 39,8 9,6 4,3 

П 2.1. Заетост и доходи чрез подобрен 

достъп дo пазара на труда 
33,2 24,9 0,0 24,9 5,0 3,3 

П 2.2. Образование, здраве, култура — 

качество и достъп 
19,9 14,9 0,0 14,9 4,0 1,0 

П 2.3. Административен капацитет — 

обслужване и управление 
3,3 2,7 2,7 0,0 0,6 0,0 

СЦ З. Балансирано н устойчиво 

териториално развитие 
122,8 87,0 59,8 27,2 22,6 13,3 

П З.1. Интегрирано градско развитие 66,4 49,8 46,5 3,3 13,3 3,3 

П 3.2. Селските райони — подобрено 

качество на живот 
39,8 23,9 0,0 23,9 6,0 10,0 

П З.З. Териториално сътрудничество — 

междуобщинско 
16,6 13,3 13,3 0,0 3,3 0,0 

ОБЩО 332,0 244,0 176,0 68,1 62,7 25,2 

Източник: Разчети на НЦТР 

 

При разпределението на необходимите ресурси за целите на ОСР Шумен по години, е 

използван вече постигнатия темп на усвояване по сегашните оперативни програми – 

«бавен старт» с прогресивно ускорение до края на периода. Тези темпове са 

интерполирани и за новия период 2014-2020 г. Прогнозираните финансови средства за 

всяка от годините през визирания период са представени с натрупване, както следва: 
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Табл. 56: Разпределение на индикативните ресурси по години с натрупване (млн. лв.) 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

5% 15% 30% 45% 60% 80% 100% 

СЦ 1. Икономическа жизненост чрез 

активиране на местния потенциал 
7,6 22,9 45,8 68,7 91,6 122,2 152,7 

П 1.1. Инвестиционна атрактивност 
— бизнес среда, иновации 

4,2 12,5 24,9 37,4 49,8 66,4 83,0 

П 1.2. Активиране на специфичния 

икономически потенциал 
2,5 7,5 14,9 22,4 29,9 39,8 49,8 

П 1.3. Щадящо използване на 

ресурсите, опазване на околната среда 
1,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,9 19,9 

СЦ 2. Ограничаване на социалната 

изолация, развитие на човешкия 

капитал 

2,8 8,5 16,9 25,4 33,9 45,2 56,4 

П 2.1. Заетост и доходи чрез подобрен 

достъп до пазара на труда 
1,7 5,0 10,0 14,9 19,9 26,6 33,2 

П 2.2. Образование, здраве, култура — 

качество и достъп 
1,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,9 19,9 

П 2.3. Административен капацитет — 

обслужване и управление 
0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,7 3,3 

СЦ З. Балансирано н устойчиво 

териториално развитие 
6,1 18,4 36,9 55,3 73,7 98,3 122,8 

П З.1. Интегрирано градско развитие 3,3 10,0 19,9 29,9 39,8 53,1 66,4 

П 3.2. Селските райони — подобрено 

качество на живот 
2,0 6,0 12,0 17,9 23,9 31,9 39,8 

П З.З. Териториално сътрудничество 

— междуобщинско 
0,8 2,5 5,0 7,5 10,0 13,3 16,6 

Източник: Разчети на НЦТР 

Отчитайки факта, че средното национално съфинансиране през настоящия планов период е 

около 17%, фискалната тежест по изпълнение на новата областна стратегия по години за 

периода 2014-2020, е както следва: 

Фискална тежест за съфинансиране на ОСР по години, млн. лв.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Национално съфинансиране 3,1 6,3 9,4 9,4 9,4 12,5 12,5

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

 

Фиг. 15: Фискална тежест за съфинансиране на ОСР по години, (млн. лв.) 

Източник: Разчети на НЦТР 
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3. Наблюдение, оценка и контрол на изпълнението /мониторинг/ на ОСР 

Критерии за оценка.  

Ключова фаза на стратегическото планиране е мониторингът, който включва 

наблюдението, оценката и контрола на реализацията на заложените цели и изпълнението 

на планираните дейности в Стратегията за развитие на област Шумен за периода 2014-

2020 г.  

Наблюдението е важен инструмент за провеждането на ефективна регионална политика, 

тъй като неговата основна функция е да дава обратна информация за степента на 

реализация на целите и приоритетите, и за евентуално предотвратяване на рисковете пред 

изпълнението на предвидените дейности.  

Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от предприеманите действия. 

Той може да се разглежда като непрекъснат процес на събиране, анализ и оценка на 

информация, необходима за управлението и вземането на решения при изпълнение на 

стратегията, както и за нейна бъдеща актуализация. Наблюдението и оценката на 

изпълнението на ОСР се осъществява на база на информацията в Годишните доклади за 

наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие. 

Органът, който координира и контролира изпълнението на областната стратегия за 

развитие е Регионалният съвет за развитие. Той обсъжда и съгласува Областната 

стратегия. 

Областният управител, подпомаган от областната администрация организира 

изработването, обсъждането, съгласуването и актуализирането на документа, като 

осъществява координация и контрол върху процеса на разработването му. Той осигурява 

публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие, 

следи за реализацията на ОСР и подпомага разработването на общинските планове за 

развитие. Областният управител внася проекта на ОСР за обсъждане и съгласуване в 

Регионалния съвет за развитие на Североизточния район и в Областния съвет за развитие - 

за приемане.  

Областният съвет за развитие обсъжда и приема ОСР след съгласуване с Регионалния 

съвет за развитие, както и обсъжда и съгласува инициативите на общините; обсъжда и 

предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на ОСР, 
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/включително за финансиране на общински проекти/ и съдейства за осигуряване на 

информация за изпълнението и оценката на ОСР. ОСР се приема в шестмесечен срок 

преди началото на периода на нейното действие. 

Местните власти участват в изпълнението на ОСР чрез приемането на Общински планове 

за развитие и програми за реализация, като мобилизират местните финансови, човешки и 

организационни ресурси, включително на частния и неправителствен сектор за развитие и 

прилагане на инициативи с местно и надобщинско значение.  

Отговорните органи са подпомагани в дейностите по реализация на ОСР чрез активно 

участие в процеса на вземане на решения и чрез създаване на партньорства с регионалните 

и местните организации на бизнеса, образователни, здравни, социални и културни 

организации; инфраструктурните предприятия, неправителствените организации, 

граждански сдружения  и други. 

Координацията и взаимодействието между заинтересованите страни ще се извършва, 

по вертикала – между Министъра на РРБ, Регионалния съвет за развитие на Североизточен 

район, Областния съвет за развитие и общините, така и по хоризонтала - между различните 

звена, ведомства и партньори на областно ниво.  

Степента на реализация на ОСР, както и ефектите от нейното прилагането, се оценяват 

чрез провеждането на следните оценки: 

 Междинна оценка – извършва се не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на ОСР и включва: оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и препоръки за бъдеща 

актуализация на документа
7
; 

 Последваща оценка – извършва се не по-късно от една година след изтичането на 

периода на действие на ОСР и включва: оценка на степента на постигане целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и 

препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие
8
; 

                                                

7 Чл. 33, ал. 1, 2 от ЗРР 

8 Чл. 34, ал. 1, 2 от ЗРР 
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 През периода на действие на ОСР могат да се извършват допълнителни тематични 

оценки и оценки за специфични случаи при преценка на органите за управление на 

регионалното развитие. 

За отчитане на резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението й, се 

изготвят Междинен и Окончателен доклад. 

Областната стратегия подлежи на актуализация: 

~ когато настъпят съществени промени в икономическите и социалните условия в 

областта;  

~ при актуализация на регионалния план за развитие на Североизточен район;  

~ в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС;  

~ при съществени промени в секторните стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на областната стратегия; 

~ вследствие, резултатите от междинната или последващата оценка. 

При настъпване на някое от тези условия, се разработва актуализиран документ за 

изпълнение /АДИ/ за остатъка от периода на действието на ОСР. Изработването и 

приемането на АДИ се провежда по установения за ОСР законов ред.  

 

Фиг. 16: План, систематизиращ действията по наблюдение и оценка на OСР, документите и 

сроковете им за изработване. 

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на 

областта, както и за упражняване на контрол върху изпълнението на ОСР, са дефинирани 

критерии за оценка - система от качествени и количествени индикатори. При 

тяхното формулиране са спазени следните изисквания: 

~ Индикаторите са адекватни на нуждите от развитие, и са в съответствие с 

политиката за регионално развитие на национално и европейско ниво. Съобразени 
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са с индикаторите, заложени в НСРР на Република България за периода 2012-2022 

г. и в Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г. 

Те са в съответствие и с показателите на Националната програма за реформи, на 

които се базира системата за наблюдение и оценка в областта на регионалната 

политика и развитието на регионите в ЕС през следващия планов и програмен 

период и отразяват постигането на целите на Стратегия “Европа 2020”; 

~ Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и 

очакваните промени в социално-икономическото развитие на областта. Те отразяват 

всички основни аспекти в социално-икономическото и развитие – текущи и 

прогнозирани. Съобразени са и нейните специфики и харектерни процеси; 

~ Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат и 

устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите. 

Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които характеризират 

качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за областта тематични 

рамки на икономическите, социалните, териториалните, политическите и екологическите 

условия и изисквания: 

 Мобилизиране на конкурентните предимства на област Шумен и ефективно 

използване на собствения й потенциал за развитие за постигане на икономически 

растеж; 

 Намаляване на диспропорциите в социалната сфера чрез развитие и реализация на 

човешкия капитал; 

 Укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в областта и 

качеството на средата в населените места за постигане на балансирано 

териториално развитие; 

 Политическа ангажираност и административен капацитет на институциите на 

местно ниво и партньорите, за провеждане на регионалната и местна политика и 

управление на процесите на планиране, програмиране, информационно осигуряване 

контрол и координация. 

Тези качествени критерии са пряко свързани и с отчитането на количествени индикатори, 

които са разделени на: 

~ общи количествени индикатори (синтезиран пакет от макроикономически критерии 

и индикаторите към Стратегия “Европа 2020” ), върху които се базира системата за 

наблюдение и оценка в областта на регионалната политика и развитието на 
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регионите в ЕС през следващия планов и програмен период, и които отразяват 

постигането на целите на Стратегия “Европа 2020”.  

Табл. 57: Общи количествени макроикономически показатели. 

ОБЩИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ИЗХОДНИ СТОЙНОСТИ  БГ Шумен 

1. БВП/човек – лева /2009 г./ 9007 5335 

2. БВП по текущи цени /2009 г./ 68 322 1039,3 

3. Коефициент на безработица - 2011г. 11,3% 26,5% 

4. Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече години - 2011 г. 51,3% 57,6% 

5. Общ доход средно на лице в лв. - 2011 г. 3937 3427 

За Област Шумен, индикаторите, които ще измерват приноса за постигането на целите на 

Европа 2020, са адаптирани по подходящ начин - при съобразяване със социално-

икономическите условия в областта, и в съответсвие с целевата стойност към 2020 г., 

заложена в НСРР за Североизточен район. 

Табл. 58: Общи количествени показатели - принос към стратегия Европа 2020 

ПРИНОС КЪМ СТРАТЕГИЯ ЕВРОПА 2020 
ЕС 

2020 

БГ 

2020 

СИР 

2020 

Област 

Шумен 

2020 

Област 

Шумен 

2017 

Област 

Шумен 

20139 

Заетост на населението на възраст 20-64 г. 
Мин.       

75% 
76,0% 74,0% 74,0% 67,0% 60,0% 

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

Цели „20/20/20” по отношение на 

климата/енергията: 
            

-съкращаване на емисиите ма CO2 
20%/    

30% 
- - - - - 

-дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление 20,0% 16,0% 18,0% 17,5% 10,0% 3,0% 

-повишаване на енергийната ефективност 20,0% 25,0% 27,0% 26,5% 16,2% 7,0% 

Намаляване на дела на преждевременно напусналите 
училище до 

10,0% 11,0% 14,0% 14,0% 14,0% 
 

14,0% 

 

Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. 40,0% 

 

36,0% 

 

36,0% 36,0% 31,5% 

 

27,0% 

 

Намаляване на хората под националните прагове на 

бедност с: 

с 25%      

20 млн. 

с 16%      

260 

хил. 

17,0% 16,5% 10,5% 4,0% 

~ В стратегическата част на документа са изведени специфични количествени 

индикатори, проследяващи изпълнението на приоритетите и специфични цели на 

ОСР на Шумен. Сред тях са интегрирани и онези глобални екологични индикатори, 

за които има налични измерими стойности на областно ниво.  

                                                

9 Целеви стойности към 12.2013 година 
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Табл. 59: Специфични  количествени показатели  

СПЕЦИФИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 
Изходна 

стойност 

Междинна 

стойност 

2017 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Приоритет 1.1  Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра 

бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление  

Увеличаване на приходите от дейността на МСП в % /Базова година 2011/ 
1,44 млн 

лв 
20% 40% 

Персонал, зает с НИРД/2011 г./ 447 625 800 

Увеличаване на разходи за НИРД в %  /Базова година 2011г./ 
1,7 млн 

лв 
12.5% 25% 

Приоритет 1.2. Активиране  специфичния потенциал на  областната икономика 

Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова година 2011 г./ 
54 608 

броя 
15% 30% 

Брой нови туристически атракции- създадени/подобрени (бр.) 0 3 6 

Новосъздадени и популяризирани туристически дестинации на база 

културно-историческо наследство (бр.) 
0 1 2 

Брой реализирани проекти за възстановяването на съществуващи, и 

направата на нови напоителни съоръжения и системи 
0 4 8 

ПРИОРИТЕТ 1.3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ЩАДЯЩО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Разходи за ДМА с екологично предназначение - млн. лв. /2010 г./ 24,5 31,5 38,5 

Инсталирани мощности от ВЕИ (мвт), 2012 24,26 70 90 

Относителен дял на населението, обслужвано от ПСОВ в % /2011 г./ 44,8% 54,9% 65% 

Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи 

опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони (бр.) 
0 2 4 

ПРИОРИТЕТ 2.1. ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА 

Увеличение на средния доход на домакинство, в % /базова година -2012/ 8860 лв 15% 30% 

Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на 

безработни  /Стартова година 2014 г./ 
0 30 60 

Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване на 

компетентности в съответствие с пазара на труда /в  %/ 
- 20%  30% 

ПРИОРИТЕТ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ЗДРАВНИ, 

КУЛТУРНИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Брой нови/рехабилитирани здравни и образователни заведения (бр.) 0 5 10 

Брой новоизградени и реконструирани обекти и инфраструктура за 

професионален спорт и спорт в свободното време (бр.) 
0 3 6 

Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.) 0 3 6 

ПРИОРИТЕТ  2.3. РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ 

ВЛАСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 
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Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното 

сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите 
0 4 6 

Брой новосъздадени ПЧП 0 4 8 

Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по 

Структурните фондове (бр.) 
0 50 100 

ПРИОРИТЕТ 3.1. ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ С ХАРМОНИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДA 

Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано 

градско развитие /Брой/   
0 80855 92855 

 

Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно 

значение в км 
0 100 200 

Реконструирана ВиК мрежа в км 0 50 100 

Създадени/обновени градски зелени площи /% от общата площ на 

зелените площи/ 
 0 12.5% 25.0% 

ПРИОРИТЕТ 3.2. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и 

здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони 

в % от общото население 

0 12.5% 25% 

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и 

широколентова връзка от общото за областта  в % /2011г./ 
33.7% 51.85% 70% 

Брой нови фирми, започнали своята дейност в малките градове в 

периферните селски райони 
0 10 20 

Приоритет 3.3 Териториално сътрудничество 

Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на 

икономическия, социалния и културния обмен между общините, 

областите и регионите. 

0 4 6 

Източници: НСИ, МОСВ, ВиК дружества, ИСУН, МК, МФВС, МЗ, ДФЗ, МТСП, АПИ, МОНМ, областни 

администрации, общини и експертни проучвания 

 

Така формулираните критерии са ясни за разбиране и лесни за събиране и обобщаване. За 

тях има налично и достъпно информационно осигуряване от надеждни източници с 

необходимата периодичност, качество и точност. 

 

 

4. Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа 

Според Закона за регионално развитие,  райони за целенасочена подкрепа, са  една или 

повече съседни общини, които имат сериозни затруднения в социално икономическото 

развитие,  демографски проблеми и проблеми в инфраструктурното развитие. За тях се 

предвижда да бъдат обект на особена грижа от страна на регионалната политика на 
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държавата, за да се постигне подобряване  на социално-икономическото им състояние. 

Според ЗРР тези общини се определят с областните стратегии, като се оценяват по 

следните посочени в чл.6 на ЗРР критерии и показатели:  

 

1. нетни приходи от продажби на един жител, под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години 

Oтразява състоянието и потенциала на местната икономика да генерира приходи 

на базата на платежоспособното търсене на пазара на стоки и услуги. В 

генерирането на приходи от продажби съществено участие има секторът на 

МСП. 

 

2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за 

страната за последните три години 

Oтразява състоянието на доходите от труд (работна заплата на заетите лица 

по трудови и служебни правоотношения) и като цяло благосъстоянието на дадена 

община и възможностите за вътрешни спестявания, получаване на повече и по-

качествени стоки и услуги от населението. 

 

3. средно равнище на безработица, над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години 

Oтразява състоянието на пазара на труда и безработицата сред 

трудоспособното население на дадена община и като цяло – състоянието и 

възможностите на местната икономика да генерира работни места.  

 

4. коефициент на възрастова зависимост, над 120 на сто от средната стойност 

за страната за последните три години 

Oтразява състоянието на структурата на населението и степента на 

зависимост на населението извън трудоспособна възраст, както и потенциала за 

развитие на човешкия капитал на дадена община.  

 

5. гъстота на населението, под 70 души на един квадратен километър 

Oтразява степента на заселване и количествените характеристики на 

населението на територията на дадена община, състоянието на 
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урбанизационните процеси, миграцията на населението и възможностите за 

благоустрояване на населените места. 

 

6. над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с 

асфалтово покритие помежду си или с общинския център 

Oтразява състоянието на пътната мрежа и възможностите за транспортен 

достъп до публични услуги, като и потенциала за икономическо развитие на 

дадена община.  

 

7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа 

Oтразява степента на изграденост на канализационните системи и като цяло 

благоустрояването в населените места на дадена община, която степен оказва 

влияние върху условията на живот и труд на населението, възможностите за 

опазване на околната среда и предпазването от рисковете, свързани със здравето 

на хората, както и последиците от природни и технологични рискове.  

 

8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от 

качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във 

водоснабдяването за последните три години 

Oтразява степента на изграденост на водоснабдителните системи и качеството 

на ползваните услуги в населените места на дадена община. Този показател има 

важно значение за установяване благосъстоянието на общините като цяло и 

влияе върху общия потенциал за тяхното развитие. 

 

При определянето на общините, които могат да попаднат в категорията “райони за 

целенасочена подкрепа” са ползвани предоставени от НСИ статистически данни за 2009 г. 

и за 2011 г. Данните за 2011 г. показват влошени стойности на някои от показателите за 

развитие спрямо 2009 г., което се дължи на настъпилата икономическа криза.  
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Показател 1. Нетни приходи от продажби на един жител. 

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  2009-2011 г. 

Република България 24,22 25,11 28,46 25,93 

Велики Преслав* 6,36 6,68 7,38 6,81 

Венец* 1,01 1,54 1,71 1,42 

Върбица* 1,51 1,63 2,14 1,76 

Каолиново* 1,56 1,63 2,51 1,90 

Каспичан* 9,18 10,80 13,43 11,13 

Никола Козлево* 2,29 2,82 3,90 3,00 

Нови пазар* 6,19 5,77 6,79 6,25 

Смядово* 2,33 2,16 2,95 2,48 

Хитрино* 2,21 3,03 4,27 3,17 

Шумен 16,55 19,16 24,03 19,91 
*под 70 на сто от средната стойност за страната за последните три години 

Показател 2. Средна работна заплата.  

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  
2009-2011 

г. 

Република 

България 
7309 7777 8230 7772 

Велики Преслав* 5202 5423 5482 5369 

Венец* 4546 4932 5424 4967 

Върбица* 4600 5092 5217 4970 

Каолиново* 4358 4929 4709 4665 

Каспичан* 6620 7207 7577 7135 

Никола Козлево* 5014 5639 5512 5388 

Нови пазар* 5168 5569 5900 5546 

Смядово* 5117 5413 5442 5324 

Хитрино* 5434 5386 5493 5438 

Шумен* 6032 6425 6765 6407 
*по-ниско от средната стойност за страната за последните три години 

Показател 3. Средно равнище на безработицата. 

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  2009-2011 г. 

Република България 9,1 9,2 10,4 9,6 

Велики Преслав* 13,8 12,9 15,2 14 

Венец* 30,4 34,5 52,9 39,3 

Върбица* 19,8 21,5 40,4 27,2 

Каолиново* 43,3 46,6 66,8 52,2 

Каспичан* 14,2 15,5 22,1 17,3 

Никола Козлево* 49,3 54,3 67,6 57,1 

Нови пазар* 12,6 14,9 18,4 15,3 

Смядово* 14,1 12,6 16 14,2 

Хитрино* 20,3 23,1 35,8 26,4 

Шумен 7 5,6 6,3 6,3 
*над 105 на сто от средната стойност за страната за последните три години 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 153 

Показател 4. Коефициент на възрастова зависимост. 

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  2009-2011 г. 

Република България 45,13 45,98 47,54 46,22 

Велики Преслав 49,25 50,43 53,57 51,08 

Венец 46,63 47,05 45,62 46,43 

Върбица 47,84 47,59 46,96 47,46 

Каолиново 44,23 45,12 44,66 44,67 

Каспичан* 56,79 56,91 56,18 56,62 

Никола Козлево 51,10 50,87 52,00 51,32 

Нови пазар 47,73 48,37 50,55 48,88 

Смядово* 61,93 62,45 62,32 62,23 

Хитрино* 57,74 57,58 55,56 56,96 

Шумен 39,37 40,29 43,56 41,07 
    *над 120 на сто от средната стойност за страната за последните три години 

 

Показател 5. Гъстота на населението /преброяване 2011г./. 

 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2009-2011 г. 

Република България 66,07 66,07 66,07 66,07 

Велики Преслав* 47,82 47,82 47,82 47,82 

Венец* 33,75 33,75 33,75 33,75 

Върбица* 22,62 22,62 22,62 22,62 

Каолиново* 41,26 41,26 41,26 41,26 

Каспичан* 28,92 28,92 28,92 28,92 

Никола Козлево* 23,12 23,12 23,12 23,12 

Нови пазар* 52,87 52,87 52,87 52,87 

Смядово* 18,62 18,62 18,62 18,62 

Хитрино* 21,60 21,60 21,60 21,60 

Шумен 141,96 141,96 141,96 141,96 
*под 70 души на един квадратен километър 

 

Показател 6. Над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово 

покритие помежду си или с общинския център.  

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  2009-2011 г. 

Република България 4,77       

Велики Преслав 0,00 0,00 0,00 0,00 

Венец 0,00 0,00 0,00 0,00 

Върбица 0,00 0,00 0,00 0,00 

Каолиново 0,00 0,00 0,00 0,00 

Каспичан 0,00 0,00 0,00 0,00 

Никола Козлево 0,00 0,00 0,00 0,00 

Нови пазар 0,00 0,00 0,00 0,00 

Смядово 0,00 0,00 0,00 0,00 

Хитрино 0,00 0,00 0,00 0,00 

Шумен 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Показател 7. Над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа.  

Т: Дял на населените места с обществена канализация 

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  

Република България   6,3 7,2 

Велики Преслав* - 8,3 8,3 

Венец* - 0,0 0,0 

Каолиново* - 0,0 0,0 

Каспичан* - 11,1 11,1 

Никола Козлево* - 0,0 0,0 

Нови пазар* - 6,3 6,3 

Смядово* - 10,0 10,0 

Върбица* - 0,0 0,0 

Хитрино* - 0,0 0,0 

Шумен* - 3,7 3,7 

*над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа.  

Показател 8. Над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от 

качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за 

последните три години. 

Т: Дял на населените места с режим на водоснабдяване поради недостиг на вода 

  2009 г. 2010 г. 2011 г.  2009-2011 г. 

Република България   1,3 3,0   

Велики Преслав 0,0 0,0 0,0 0,0 

Венец 0,0 0,0 0,0 0,0 

Върбица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Каолиново 0,0 0,0 0,0 0,0 

Каспичан 0,0 0,0 0,0 0,0 

Никола Козлево 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нови пазар 0,0 0,0 0,0 0,0 

Смядово 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хитрино 0,0 0,0 0,0 0,0 

Шумен 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обобщена оценка 

Показател 
П1            

приходи 

П2 

заплата 

П3 

безраб. 

П4 

възраст 

П5                     

гъст. 

население 

П6            

път 

П7 

канал 

П8         

вода 

Велики Преслав                    

Венец                 

Върбица                 

Каолиново                 

Каспичан                    

Никола Козлево                 

Нови пазар                    

Смядово                   

Хитрино                   

Шумен                    
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Всички общини /вкл. община Шумен/ отговарят на  Показател 2. средна работна заплата, 

по-ниска от средната за страната през последните три години, както и на  Показател 7. - над 

30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа.  

Всички общини /без община Шумен/ отговарят на Показател 1. нетни приходи от продажби 

на един жител, под 70% от средната стойност за страната през последните три години и 

Показател 3. средно равнище на безработицата, над 105 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години, както и на Показател 5. гъстота на населението под 70 

души на един квадратен километър. 

Общините Каспичан, Смядово и Хитрино отговарят и на Показател 4. коефициент на 

възрастова зависимост   над 120 на сто от средната стойност за страната за последните три 

години. 

Нито една община не отговаря на Показател 6. над 30 на сто от населените места нямат 

изградена пътна връзка с асфалтово покритие помежду си или с общинския център и  

Показател 8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от 

качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за 

последните три години. 

Икономическите показатели, както и този за гъстота на населението, категорично поставят 

всички общини от област Шумен /без тази на областния център/ в групата на нуждаещите 

се от подкрепа.  
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Карта 11: Райони за целенасочена подкрепа 
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Демографският показател /възрастова зависимост/ подсилва допълнително  

необходимостта от подкрепа за общините Смядово, Хитрино и Каспичан, които се 

оказват с най-висока критичност на проблемите. 

Инфраструктурните показатели не диференцират общините, тъй като всички са 

проблематични поради липса на канализация в селата, но нямат проблеми с 

водоснабдяването и пътната мрежа /така, както са формулирани показателите/. 

Всички общини /без община Шумен/ от област Шумен отговарят на 5 от показателите, 

визирани в чл. 6 на ЗРР, а общините Смядово, Хитрино и Каспичан отговарят на 6 

показателя, т.е.- 9 от 10 общини в област Шумен отговарят на критериите за попадане 

в райони за подкрепа съгласно чл. 6 от ЗРР, но с най-висока степен на критичност се 

очертават общините Смядово, Хитрино и Каспичан. 

Обособените райони за целенасочена подкрепа са териториална основа за концентрация на 

ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на 

отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за регионално 

развитие. Областният съвет обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с 

ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за 

целенасочена подкрепа. 

Реализирането на предвидената в ЗРР подкрепа на изоставащите общини обаче е сериозен 

проблем на националната политика за регионално развитие. Планирането на средства и 

мерки по инициатива на общините /обсъдено и съгласувано с Областния съвет/ за 

реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа, може да бъде резултатно 

само при наличие на такива средства, предвидени на национално ниво.  

 

5. Стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие 

Без да нарушава принципите на местното самоуправление, областната стратегия адресира 

препоръки и стратегически насоки към новите планове на съставните общини, за да се 

постигне: 
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 Съответствие с по-високите нива на планиране – РПР и НСРР, т.е. областната 

стратегия  е „посредникът” между ОПР и по-високите нива; 

 Съответствие с общите проблеми, потребности и потенциали на областта – сфери за 

междуобщински партньорства; 

 Съответствие с мерките, които финансират новите оперативни програми; 

Отправна база за формулиране на заявените препоръки и стратегически насоки са 

действащите до 2013 общински планове и новата стратегия на областта. 

Визирайки действащите към 2013 г. общински планове на съставните общини на област 

Шумен- всички са адекватни на обектите си и всички съдържат смислово покритие на 

целите и приоритетите на старата (все още действаща) областна стратегия:  

ОБЩИНСКИ 

ПЛАНОВЕ  

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2011-2013 

Ц1. БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА Ц2. ИНФРАСТРУКТУРИ Ц3. МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ 

П1. 

Безраб./бедност 

П2. 

Бизнес/ 

инвест. 

атракт. 

П3. 

Агро-

бизнес 

П4. 

Човешки 

ресурси 

П1. Пътна, 

енерг., 

съобщит. 

П2. ВиК 

П1. 

Околна 

среда 

П2. 

Биоземед., 

горско стоп. 

П3. 

Туризъм 

В. 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),  

- П2/Ц3 Намаляване на териториалните и социални дисбаланси – В. Преслав 
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В новите версии на общинските планове следва да се постигне подобна висока степен на 

съответствие. Новата областна стратегия е продукт на еволюционно развитие и 

надстрояване на старата.  

ОСР ШУМЕН 2014-2020 

СЦ 1. Икономическа жизненост чрез активиране на местния потенциал 

П.1.1. Инвестиционна атрактивност – бизнес среда, иновации 

П 1.2. Активиране на специфичния икономически потенциал 

П 1.3. Щадящо използване на ресурсите, опазване на околната среда 

СЦ 2. Ограничаване на социалната изолация, развитие на човешкия капитал 

П 2.1. Заетост и доходи чрез подобрен достъп до пазара на труда 

П 2.2. Образование, здраве, култура – качество и достъп 

П 2.3. Административен капацитет – обслужване и управление 

СЦ 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие 

П 3.1. Интегрирано градско развитие 

П 3.2. Селските райони – подобрено качество на живот 

П 3.3. Териториално сътрудничество – междуобщинско 

Подобни еволюционни промени следва да продължат във вече утвърдените приоритетни 

насоки и на общинските планове – икономика, инфраструктури, качество на живот, 

социален сервиз, институционален капацитет. 

И така, в резултат на съгласувателния диалог между областта и съставните й общини през 

настоящия планов период, актуалните общински планове ще съдържат смислови 

интерпретации на областната стратегия. Затова новите общински планове следва да 

продължат процеса на еволюционното си развитие чрез надграждане, без да се стремят 

към радикални структурни промени. 

Това, което липсва в досегашните общински планове, е ясно означените сфери за 

междуобщинско сътрудничество и съответните мерки за реализация. Посланието на 

настоящата областна стратегия е, че потенциалът на общността, останал неоползотворен в 

най-висока степен, е туристическият. Общините не могат да го реализират поотделно. 

Необходими са партньорства за създаването, маркетирането и реализацията на регионални 

туристически продукти. Подобно послание се отправя и в сферата на биологичното 

земеделие и животновъдството. Самостоятелното опериране на отделни стопанства се 

доказа като губещо в пазарна среда с увеличаваща се конкуренция и рискове. 

Това са само две от сферите с потенциал за осезателно развитие и принос към намаляване 

на вътрешно-областните неравенства. Друга сфера за партньорство (между областния 
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център и малките общини) е обединяване на усилията за по-широк достъп до средства от 

новите оперативни програми и други финансови източници. Затова към приоритет/цел 

„административен капацитет” следва да продължат усилията за повишаването му, както и 

за формиране на партньорства. Подобни сътрудничества ще осигурят повече привлечени 

ресурси за генериране на проектни идеи, за инвестиционно проектиране, за създаване на 

конкурентни апликации и като краен резултат – по-висока успеваемост в реализацията на 

новото поколение общински планове. 

От края на 2012 г. е приета Национална концепция за пространствено развитие. Най-

общо, тя задава модел за полицентрично развитие на селищната мрежа и платформата за 

пространствената координация на секторните политики. Всяка от общините следва да 

интерпретира и доразвие на свое ниво насоките за развитие на селищната си мрежа, на 

проблемите за достъпността на населените места, идентифициране на локализациите за 

растеж и генериране на заетост. 

България пое своите ангажименти по реализиране на целите на стратегия „Европа 2020”. 

Националните ангажименти вече получиха съответни параметри на регионално и областно 

ниво. В зависимост от спецификата и потенциала си, всяка от съставните общини на 

областта следва да самоопредели конкретни целеви величини по петте цели на „Европа 

2020”.  

Обща политическа рамка, която следва да се интерпретира на местно ниво, е подходът към 

глобалните екологични проблеми. Посланието за развитие на нисковъглеродна местна 

икономика, енергийна ефективност, разнообразяване на енергийните източници, 

намаляването на климатичната уязвимост (рисковете от наводнения, засушавания, бури и 

др. природни бедствия), също следва да намерят отражение в новите общински планове. 

Развитието ИКТ и електронното управление е цел и в повечето сегашни общински 

планове (без тези на малките общини). Освен като елемент на жизнения стандарт на 

населението, модерните и акуратни публични услуги са фактор и за развитие на бизнеса и 

привличането на желани инвестиции. Ключовата роля на информационния фактор се 

пренася в новия планов период с още по-голяма тежест. 
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Подробни общи указания по съдържанието на новите общински планове 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
10

., както и с предвижданията на националните документи – Национална 

стратегия за регионално развитие, Национална концепция за пространствено 

развитие, Национална програма за развитие на България, Договор за партньорство 

2014-2020 (все още в проект), секторни планови документи. Акцентът трябва да се 

постави върху специфичните предимства на съответната община и целите, по които 

тя може да осигури осезателен принос; 

~ 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 – 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, включително свързаните с 

придобиване и повишаване на ИТ уменията и електронното участие, 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.; 

                                                

10 Като Териториален дневен ред на ЕС, Стратегия „Европа 2020”, Зелена книга на териториалното 

сближаване и др. 
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~ 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. Така ще бъдат идентифицирани проблеми 

за разработване на междуобщински екологични 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 

партньорства. Този начин на финансиране позволява да бъде използван и опита на 

квалифицирани експерти от частния бизнес и НПО. 

Изброените аспекти следва да намерят специфична интерпретация в общинските планове 

за следващия програмен период. 

 

6. Партньорство, информация, публичност 

При разработването на областната стратегия за развитие, както и в процеса на нейното 

изпълнение трябва да бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на политиката 

за регионално развитие. 

Формите за осигуряване на публична информация относно цялостния процес на 

изготвяне, съгласуване, приемане, изпълнение, наблюдение, оценка и актуализиране на 

областната стратегия за развитие, както и информация за потенциалните ползи, 

резултатите и въздействието от прилагането на областната стратегия за развитие, биха 

могли да бъдат: 
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 Разпространяване на информация с помощта на медиите – местни вестници, 

телевизионни и радио канали и новинарски сайтове; 

 Интернет-страницата на Областна администрация Шумен; 

 Провеждане на обществени обсъждания на различни етапи от разработването на 

стратегията. 

Изпълненият проект по ОПАК “За прозрачни и открити областни администрации” по 

процедура “Прозрачна и почтена държавна администрация” увеличава предпоставките за 

информираност, активен диалог, партниране и координация в изпълнението на ОСР. 

Проектът включва монтирането на тъчскрийн, създаването на гласов портал 

(комуникационен център, управляващ входящите телефонни обаждания), поставянето на 

информационно табло, обновяване на общинския сайт, както и онлайн излъчване на 

сесиите на Общинския съвет. В плана е предвидено още разработването на стратегия за 

борба с корупцията. 

Създаденият регионален информационен център ще даде лесен достъп до информацията за 

европрограмите  и еврофондовете за България. Той е реализиран по Оперативна програма 

“Техническа помощ” по процедура “Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове”. Чрез него заинтересовани лица и производители ще могат да 

получават директно отговори на своите въпроси свързани с проекти и видове субсидии. 

 

Изпълнение на отговорностите и необходимото институционално взаимодействие 

Областният управител и местната власт са основните участници и партньори в процеса на 

формиране и прилагане на регионалната политика. Техните функции в управлението, 

наблюдението, оценката и контрола на регионалното развитие са определени със Закона за 

регионално развитие. Те са включени в процеса на определяне на регионалната политика, 

като са задължени да разработват стратегически планови документи за съответните нива. 

Участват в състава на органите, създадени със ЗРР за целите на управлението и 

наблюдението на регионалното развитие - областни съвети за развитие и регионални 

съвети за развитие. 
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● Регионален съвет за развитие на Североизточен район за планиране 

• Обсъжда и съгласува всички проекти на Областните стратегии за развитие от съответния 

район за планиране с цел координирането им; 

• Осигурява широко и ефективно участие на всички партньори в процеса на планиране, 

финансиране, наблюдение и оценяване на мерките за регионално развитие в района за 

планиране. 

В състава на Съвета се включват представители на централните власти, Областните 

управители от СИР, представители на общините от областите в района и по един 

представител на представителните организации на работодателите и на работниците и 

служителите на национално равнище. 

 

● Областни управители, специализирани структури към областните администрации 

и областни съвети за регионално развитие  

• Участват в изпълнението на ОСР чрез изработването, общественото обсъждане и 

изпълнението на Областната стратегия за регионално развитие;  

• Подпомагат подготовката и реализирането на общинските планове за развитие;   

• Участват във формирането на регионални и местни партньорства при подготовката, 

финансирането и изпълнението на проекти, реализиращи плановите документи на 

регионално и местно ниво.  

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

основно от Отдел “Регионално развитие, териториално устройство и административен 

контрол” към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост” в Областна администрация Шумен. 

Контрол по изпълнението на ОСР ще бъде осъществяван от Областния съвет за развитие и 

Областния управител, който отговаря пряко за изпълнението на стратегията. 
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● Местни власти  

• Приемат общински планове за развитие и програми за реализация;  

• Мобилизират местните финансови, човешки и организационни ресурси, включително на 

частния и неправителствения сектор;  

• Осигуряват информация и публичност на действията за местно развитие.  

Участието на социално-икономическите партньори в политиката на регионалното 

развитие в рамките на ОСР ще бъде широко застъпено. В процеса на работа по стратегията 

те обогатяват централните, регионалните и местните органи с нови идеи на база на техния 

практически опит и подпомагат утвърждаването на решения с по-голям обществен 

консенсус, участват в реализирането на партньорства на местно и регионално ниво, 

допринасят със собствени средства за реализиране на дейности по целите и приоритетите 

на Стратегията. 

 

● Бизнесът в региона е представен основно от по-големите фирми, бизнес-асоциации-те, 

работодателските организации, търговско-промишлената палата и други. Решаващото 

значение за перспективите за регионално развитие на областта е свързано със 

значителните му възможности за подпомагане на информационни, образователни, 

квалификационни, посреднически и др. компоненти на действията по реализацията на 

ОСР. Бизнесът е генератор на нови идеи и е мотивиран за влагане на средства в съвместни 

публично-частни инициативи. 

 

● Синдикалните организации са основен партньор на властите на областно и местно 

ниво в процеса на формиране и прилагане на регионалната политика. Участват като 

членове в Областните съвети за развитие. 

 

● Неправителствените организации имат функцията на полезен коректив по отношение 

подготовката на Стратегията и на реален участник в нейното изпълнение. Те имат широки 

възможности за подпомагане на информационни, образователни и квалификационни, 
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маркетингови и други компоненти на действията по реализация на Стратегията. Голяма 

част от тях пряко ще участват в реализацията на проекти и действия за регионално 

развитие, финансирани от европейски и национални фондове. Фактор за успешното им 

включване в реализацията на Стратегията е усъвършенстване на механизмите и 

процедурите за партньорство. 

 

Мерки за сътрудничество и активно участие на партньорите и гражданите в хода на 

изпълнение на стратегията: 

• Споразумения за съвместна работа за изпълнение на общи дейности; 

• Обществени съвети с постоянно действие; 

• Обществени форуми; 

• Конференции; 

• Отворени работни групи с участие на всички заинтересовани страни; 

• Фокус групи с участие на експерти в различни професионални сфери; 

• Провеждане на ежегодни срещи и обменни посещения между съседни общини за обмен 

на информация. 

 

Като цяло прилагането на принципа на партньорство и прозрачност подобрява качеството 

на областната стратегия за развитие и ефективността на нейното изпълнение. Освен това 

въвеждането и спазването на този принцип създава обективни предпоставки и условия за 

привличане и ефективно усвояване на повече европейски средства за развитие на областта. 

Ключова роля за осигуряването на публичност и прозрачност на стратегическото 

планиране на регионалното развитие на територията на областта има областният 

управител и ръководената от него областна администрация. Областният съвет за развитие 

също така трябва да гарантира прилагането на принципа на партньорство, публичност и 

прозрачност във връзка с изпълнението на стратегията и да съдейства за  мобилизиране и 

ефективна координация на усилията на местно ниво. 



Приложения 

Проекти за периода 2014 – 2020 г.: 

ОБЛАСТ: ТРАНСПОРТ  И ИНФРАСТРУКТУРА 

№ 

1 

Име на проекта 

 

 

 

 

2 

Местоположе

ние 

(общини, 

населени 

места) 

3 

Водеща 

община 

 

 

 

4 

Фаза на 

проекта 

(етап на 

подготовка 

 

5 

Дата на 

стартира

не и при 

ключване 

 

6 

Бюджет 

на 

проекта 

(  хил. лв.) 

 

7 

Източници на 

финансиране 

 

 

 

8 

Цели и очаквани резултати 

 

 

 

 

 

9 

1.  Доизграждане и рехабилитация 

на автомагистрала  „Хемус” 

   2014-2020  Средства от ЕС 

Държавен 

бюджет 

Повишаване пътникопотока 

Намаляване вредните емисии 

Съкращаване на времето за пътуване между 

населените места 

2.  Изграждане на високо 

скоростен  път - Шумен - Русе 

   2014-2020  Средства от ЕС 

Държавен 
бюджет 

 

3.  Удвояване на жп линията Русе-

Каспичан 

   2014-2020  Средства от ЕС 

Държавен 
бюджет 

 

4.  Рехабилитация и реконструк 

ция на пътна отсечка - Шумен 
– В.Преслав–Върбица-Сливен 

Общини 

Шумен, В. 
Преслав, 

Върбица 

Велики 

Преслав 

 2012-2014  Средства от 

Държавния 
бюджет и ЕС 

Увеличаване на пътникопотока, съкращаване 

на времето за пътуване 

5.  Рехабилитация и реконструк 

ция на път Шумен-В. Търново 

Община 

Шумен 

Община 

Шумен 

 2012-2014  Средства от 

Държавния 

бюджет и ЕС 

Увеличаване на пътникопотока, съкращаване 

на времето за пътуване 

6.  Рехабилитация, реконструкция 

и ново строителство на пътища 

II-ри и III –ти клас 

   2014-2020  Средства от ЕC 

Държавен 

бюджет 

Създаване връзка между големите 

административни и икономически центрове в 

регионите, между общински център с областни 

градове, връзки между самите региони 
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7.  Реконструкция и рехабилитация 

на републикански път ІІ-27 

Нови пазар – Добрич-Балчик 

Община  

Нови пазар 

Община 

Нови пазар 

Идеен 

проект 

2014-2016 12 000 Средства от 

Европейски 

съюз  

Трасе за товарния трафик от Добруджа в 

направление София и Пловдив 

8.  Рехабилитация на републикан 

ски път Търговище-В.Преслав-
Смядово-Ришки проход 

Община  

В.Преслав 
Община 

Смядово 

Община 

В.Преслав 

Идеен 

проект 

2014-2016  Средства от 

Европейски 
съюз  

Трасе за товарния трафик от и към Южна 

България 

9.  Рехабилитация  на третокласен 

път №701 (О.п. Дулово - о.п. 

Шумен) - Секулово - Тодор 

Икономово - Никола Козлево - 

Хърсово - Стоян Михайловски 

– Нови пазар - (о.п. Шумен - 

Девня) Граница община 

Каолиново – Н. Козлево – 

граница  община Нови пазар с 

дължина 22.6 км 

Община 
Никола 

Козлево 

Община Нови 

пазар 

 

Община 
Никола 

Козлево 

 

 2014-2020  Средства от 
Европейски 

съюз 

Държавен 

бюджет 

Създаване връзка между големите 
административни и икономически центрове в 

регионите, между общински център с 

областни градове, връзки между самите 

региони 

10.  Реконструкция и рехабилитация 

на път ІV-70138-ІІІ – 2073- Пет 

могили-Красен дол -граница 

Община Никола Козлево 

Община Н. 

Козлево, село 

Векилски, село 

Пет Могили и 

с. Красен Дол 

Никола 

Козлево 

Технически 

проект    

одобрен за 

финанси 

ране 

2014-2015 15 000 Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Цел – подобряване на транспортната 

инфраструктура в община Никола Козлево. 

Резултати – обновен и рехабилитиран път ІV-

70138-ІІІ – 2073. 

11. 4 Реконструкция и рехабилитация 

на общинската пътна мрежа в 

областта 

Област Шумен  Общините 

от област 

Шумен 

   Средства от  

Държавния 

бюджет 

Подобряване достъпа на населените места до  

републиканската пътна мрежа и общинския 

център 

12. 4 Стимулиране устойчивото 

развитие на община Каолиново 

чрез реконструкция и 

рехабилитация на общинската 

пътна инфраструктура 

Каолиново 

Климент,Наум, 

Тъкач,Лятно, 

Сини вир 

Лиси връх  

Община 

Каолиново 

 

Работен 

проект 

 5 868  

 

Средства от 

Европейски съюз 

 

Създаване на връзка с пътищата от 

републиканската мрежа и общинския център 

 

13. 4 "Подобряване достъпа на 

населението и предоставяне на 

услуги и да уязвимите групи 

чрез реконструкция и 

рехабилитация на общинската 

пътна инфраструктура" 

  Община 

Каолиново 

 

Работен 

проект 

 5 823 Програма за 

развитие на 

селските райони 

ДФ "Земеделие - 

РА" Мярка 321 

Подобряване на инфраструктурата и 

Решаване на проблемите с лошата пътна 

настилка на 26 % от общинските пътища, като 

се извърши цялостна рехабилитация на 

пътища с обща дължина от 11,682 км. 

Включените в проекта отсечки са Климент - 
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27/321/01370 Духовец, до границата с община Исперих; 

Климент - Наум; Наум - Тъкач; Лятно - Сини 

вир, Сини вир - Черноглавци, до границата с 

община Венец и Разклон Лиси връх - Лиси 

връх. 

14.  Превръщане на селата Гусла, 

Средковец, Загориче, 

Браничево, Тъкач и Климент - 

община Каолиново, в 

притегателно място за работа и 

живот чрез подобряване на 
уличните им настилки 

Община 

Каолиново 

Гусла, 

Средковец, 

Загориче, 

Браничево, 
Тъкач,Климен 

Община 

Каолиново 

 

Работен 

проект 

 

 1 947  

 

Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Асфалтиране на улици и подобряване на 

жизнената среда и превръщане на селата в 

привлекателно място за живот 

 

15.  Повишаване привлекателността 

на средата за живот в 
населените места с. Пристое, с. 

Долина, с. Сини вир, с. Наум, с. 

Дойранци и с. Лятно - община 

Каолиново, чрез ремонт на 

уличната мрежа 

Община 

Каолиново 
 Пристое, 

Долина,  Сини 

вир,  Наум,  

Дойранци и  

Лятно 

Община 

Каолиново 

Работен 

проект 

 1 953  Средства от 

Европейски 
съюз 

 

Асфалтиране на улици и подобряване на 

жизнената среда и превръщане на селата в 
привлекателно място за живот 

16.  Рехабилитация и реконструкция 

на общински пътища за  достъп 

до основни услуги за 

населението и икономиката в 

подкрепа на устойчивото 

развитие на община Върбица 

Община 

Върбица 

Община 

Върбица 

    5 867,44 Средства от 

Европейски 

съюз 

 

 

17.  "Създаване на условия за отдих 

и спорт за жителите и гостите 

на община Каолиново" 

37/231/01383 

 Община  

Каолиново 

 Работен 

проект 

   5 287 Програма за 

развитие на 

селските райони 

ДФ "Земеделие - 

РА" Мярка 321 

Осигуряване на добра спортна база, където 

децата и младежите да спортуват в нормални 

условия. Проекта ще се осъществи в петте 

най-големи населени места на общината. 

В селата Браничево и Климент ще се извърши 

реконструкция на стадионите, а в град 

Каолиново и селата Тодор Икономово и 

Пристое ще се изградят мултифункционални 

игрища и игрища за мини футбол 

18.  Реконструкция и рехабилитация 

на централен площад и парк” – 

с.Бяла река  

Община 

Върбица,     с. 

Бяла река 

Община 

Върбица 

      Средства от 

Европейски 

съюз 
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19.  „Реконструкция и рехабили 

тация на централен площад и 

парк – с.Нова Бяла река  

Община 

Върбица, с. 

Нова Бяла река 

Община 

Върбица 

      Средства от 

Европейски 

съюз 

 

20.  „Реконструкция   улична мрежа, 

- тротоари и осветление на 

главна улица” – с.Бяла река  

Община 

Върбица, с. 

Бяла река 

Община 

Върбица 

    553,30 Средства от 

Европейски 

съюз 

 

21.  Път Калугерица-Мадара общ.Каспичан, 

общ. Шумен 

Община 

Каспичан 

работен 2016-2018 1 500  Средства от ЕС Междуселищната пътна мрежа се нуждае от 

реконструкция и доизграждане.  

22.  “Обновяване и доизграждане на 

уличната пътна и пешеходна 

инфраструктура във всички 

населени места в Община 

Каспичан.” 

община 

Каспичан 

община 

Каспичан 

проектно 

предложени

е 

2016-2020 10 000  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

В повечето населени места, особено в по-

малките, са асфалтирани само централните 

улици. Останалите са с трошенокаменна 

настилка или черни пътища. Състоянието на 

тротоарните настилки е сходно с пътната 

мрежа, дори в по-лошо. Мярката цели 

решаването на тези проблеми с изграждането 

на нови и реконструкцията на старите пътища 

и тротоарни настилки във всички населени 
места. 

23.  Рехабилитация на 
съществуващи общински 

пътища: SHU 2134/ III-

7301,Кълново-Желъд/ Янково-

Бял бряг от км 0+000 до км 

1+610 и Мост при км 0+583; 

SHU 2131/ III-7301,Янково-

Желъд/ Черни връх от км 0+000 

до км 2+460; SHU 3130/ III-

7301,Янково-Желъд/ - Ново 

Янково от км 0+000 до км 

0+750 SHU 3132/ II-73,Радко 

Димитриево –Смядово -
Кълново- / III-7301/  от км 

0+000 до км 2+095 и Мост при 

км 0+200;SHU1133/II-

73,Смядово-Веселиново/-ЖП 

гара Смядово – Смядово/ III-

7302/ от км. 0+000 до км. 1+743 

и от км. 0+000 до км 0+710 

Община 
Смядово 

Община 
Смядово 

технически 
проекти 

2014-2016 3 782,735 Средства от 
Европейски 

съюз 

 

Подобряване състоянието на общинската 
пътна инфраструктура с цел осигуряване на 

достъп до регионалната пътна мрежа. 

 



ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН 2014-2020 Г. 

 171 

24.  Реконструиране улици – 

подобрена жизнена среда в 

селата Буйновица и Осеновец 

от Община Венец 

с. Буйновица и 

с.Осеновец 

Община 

Венец 

Технически 

проект 

2014 1 575  Средства от 

Европейски 

съюз 

Реконструирани улици в две населени места в 

Община Венец 

25.  Реконструкция на ключови 

улици в Община Венец 

с. Капитан 

Петко,с.Деница

с.Боян 

Община 

Венец 

Технически 

проект 

2014 1 600  Средства от 

Европейски 

съюз 

Реконструирани улици в три населени места в 

Община Венец 

26.  Изпълнени с живот улици в 

Община Венец 

с.Венец, 

с.Борци,с.Ка 

питан Петко, 

с.Черноглавци 

и с.Осеновец 

Община 

Венец 

Технически 

проект 

2014 1 700  Средства от 

Европейски 

съюз 

Реконструирани улици в пет населени места в 

Община Венец 

27.  Изграждане на обходен 

агломерационен транспортен 

ринг от ІІ-27 през общински път 

SHU 2113 до с.Ст.Михайловски 

и републикански път ІІІ-701 до  
Голямата базилика и 

манастирски комплекс в 

резерват „Плиска”, Плиска до 

републикански път ІІІ-2007 

Общ.Нови 

пазар 

Община 

Каспичан 

Нови пазар Идеен 

проект 

2014-2016 8 000 Средства от 

Европейски 

съюз 

Обслужване агломерационни и урбанистични 

процеси в микроагломерация Нови пазар - 

Каспичан 

28.  Реконструкция и рехабилитация 

на общински пътища на 

територията на община 

Хитрино” обхваща следните 

пътни отсечки 

Общ. Хитрино 

с.Длъжко, 

с.Развигорово,с

.Каменяк 

с.Върбак, 

с.Сливак, 

с.Калино, 

с.Иглика, 

с.Вис. поляна, 

с.Студеница,  
с. Хума 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

 5 674,327 Средства от 

Европейски 

съюз  

 

29.  Реконструкция и рехабилитация 

на общински път SHU 1160 – І-
7 „Силистра- Шумен – Ямбол”- 

Хитрино 

община 

Хитрино 

община 

Хитрино 

Работен 

проект 

 688,398 Средства от 

Европейски 
съюз 
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30.  Подобряване на уличните 

настилки на населените места в 

община Хитрино 

община 

Хитрино 

с. Звегор, 

с.Студеница,  

с. Черна, с.Д. 

Войниково 

с. Хитрино,  

община 

Хитрино 

Работен 

проект 

  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

31.  Рехабилитация и 

реконструкция на IV класни 

пътища – с. Драгоево,  

Миланово, Мокреш  

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Работен 

проект 

2012-2020 3 330  Средства от ЕС Увеличаване на пътникопотока, съкращаване 

на времето за пътуване 

32.  Рехабилитация и 

реконструкция на IV класни 

пътища – с. Драгоево- с. 

Златар, с. Смядово 

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

 2012-2020  Средства от 

Държавния 

бюджет и ЕС 

Подобряване на  пътнотранспортните връзки с 

общините Смядово и Върбица 

33.  Обновяване и доизграждане 

на улична, пътна и пешеходна 

инфраструктури в населените 

места на община Велики 

Преслав и гр. Велики 
Преслав. 

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

 2015-2020   Подобряването състоянието на общинската 

пътна инфраструктура с цел осъществяване на 

достъп до регионалната пътна мрежа. 

34.   Община 

Велики 
Преслав 

Община 

Велики 

 2015-2020   Подобряването състоянието на общинската 

пътна инфраструктура с цел осъществяване на 
достъп до регионалната пътна мрежа. 

ОБЛАСТ: ИКОНОМИКА  

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Изграждане на инфраструктура 

в индустриалните зони на град 

Каспичан 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан  

ПУП-ПР 2014-2020  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

За да бъдат привлечени инвеститори в 

новообособената индустриална зона в 

северната част на Каспичан е нужно да бъде 

изградена подходящата инфраструктура, 

включваща електрифициране, В и К, 
газифициране и асфалтирани пътища. 
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2.  Насърчаване на използване на 

зелена енергия и постигане на 

частична енергийна 

независимост посредством 

инсталиране на фотоволтаични 

панели на покриви на 

обществени сгради, общинска 

собственост – сграда община, 
читалище, ЦДГ, МБАЛ, 

спортна зала 

Нови пазар, 

гр.Нови пазар 

и населени 

места от 

общината 

Нови пазар Инвестицио

нно 

намерение 

2014-2017 20 000 Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Преминаване към икономика с ниски 

въглеродни емисии, ефективно използване на 

всички ресурси, опазване на околната среда 

3.  Модернизация на флотацията в 
Каолиново и възраждане на 

силикатната промишленост по 

оста Нови Пазар –Каспичан -

Шумен, на база собствен 

суровинен тил 

Общини 
Каолиново, 

Нови пазар, 

Каспичан, 

Шумен 

Община 
Нови пазар 

 2014-2020  Средства от 
Европейски 

съюз 

Подобряване  икономическата жизненост на 
областта чрез усвояване на вътрешния 

потенциал 

4.  Втори етап на подобряване на 

инфраструктурата в 

Индустриална зона – Велики 

Преслав от „Винекс” АД до 

„Плиска Оил”  

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

 2014-2020  Средства от 

Европейски 

съюз 

Подобряване и на улична, ВиК 

инфраструктура, свързване с газопреносна 

мрежа. 

5.  Изграждане на инсталации за 

биогаз в свинекомплексите в 

област Шумен. 

 

Област Шумен   2014-2020  Средства от 

Европейски 

съюз 

Енергийна ефективност и опазване на 

околната среда 

6.  Развитие на лозарството по оста 

Нови пазар-Шумен-Велики 

преслав и укрепване на 
винената промишленост, вкл с 

“винен туризъм” 

Общини Нови 

пазар, Шумен, 

Велики 
Преслав 

Велики 

Преслав 

 2015-2018  Средства от 

Европейски 

съюз 

Усвояване на специфичния потенциал на 

областта и укрепване на икономическата 

жизненост 

7.  Развитие на производството на 
плодове, зеленчуци, месо и 

мляко  чрез осигуряване на 

вертикална интеграция на 

принципа „земя-краен продукт" 

и превръщането на Шуменска 

Област Шумен   2015-2018  Средства от 
Европейски 

съюз 

Усвояване на специфичния потенциал на 
областта и укрепване на икономическата 

жизненост 
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област в ефекти вен стоково-

продоволствен тил на 

стопанския туризъм по 

Черноморието. 

8.  Внедряване на интелигентно 

управление на уличното 

осветление 

Нови пазар, 

Нови пазар и 

населени места 

от общината 

Нови пазар Инвестицио

нно 

намерение 

2015-2018 2 000 Средства от 

Европейски 

съюз 

Енергийна ефективност чрез използване на 

възобновяеми енергийни източници 

9.  Внедряване  на  интелигент но  

управление  на  улич ното  

осветление в  населени места от 

община Н. Козлево  

Никола 

Козлево 

Никола 

Козлево 

Инвестицио

нно 

намерение 

2015-2018 2 000 Средства от 

Европейски 

съюз 

Енергийна ефективност чрез използване на 

възобновяеми енергийни източници 

10.  "Модерницазия на уличното 

осветление на община 

Каолиново" Per. номер № 214 

от 03.12.2012 г 

Каолиново и 

населени места 

от общината 

Каолиново Работен 

проект 

2015-2018 2 438 Национален дове 

рителен екофонд 

Национална 

схема за зелени 

инвестиции 

Предвижда замяна на всички осветителни тела 

с нови с металхалогенни лампи. Реализацията 

на този проект ще допринесе за икономия на 

електрическа енергия, качество на 

осветлението, намаляване на разходите. 

ОБЛАСТ:  КУЛТУРА 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Подобряване на материално 

техническата база на 

читалищата в Община 

Каспичан. 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан 

работен 

проект 

2014-2017 3 500  Средства от 

Европейски 

съюз 

Ремонт на сградния фонд на читалищата, 

както и подновяване на интериора в тях 

2.  Ремонт и изграждане на нови 

религиозни храмове на 

територията на Община 
Каспичан 

община 

Каспичан 

община 

Каспичан   

работен 

проект 

2014-2017 1 000 Средства от 

Европей ски 

съюз 

Населението в общината изповядва двете 

основни религии – Християнство и 

Мюсюлманство. Всички храмове на 
територията ù се нуждаят от спешни ремонти. 

Това е така поради дългогодишната изолация 

на църквата по време на тоталитарният режим. 

От друга страна общинският център няма 

изградена църква. В момента службите се 

водят в малък параклис, който също е в много 

лошо състояние. Стартирана е процедура за 

изграждането на нова църква, до момента са 

излети основите със дарения, но липсват 

средства за завършването му. 
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3.  Реконструкция, преустройство 

и оборудване на 

Многофункционална 

обществена сграда за 

предоставяне на културни 

услуги, свободно време и спорт 

в с.Венец 

с. Венец Община 

Венец 

Технически 

проект 

2014 1 700 Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Обновена Многофункционална обществена 

сграда за предоставяне на културни и спортни 

услуги 

4.  Международен театрален 

фестивал на аматьорските 

театри 

Нови пазар Нови пазар Идеен 2014-2020 70  Ср-ва от ЕС 

Мво на 

културата 

Обогатяване на културния календар. 

Приобщаване на повече граждани към 

изкуството 

5.  Основни ремонти и 

модернизация на читалища 

Нови пазар и с. 

Памукчии, Ст. 

Михайловски 

Енево,  Стан и 
Мировци 

Нови пазар Предпроект

но 

проучване 

2014-2016 1 000 Средства от ЕС 

М-во на 

културата 

Подобряване условията за културна дейност 

6.  Ремонт и обновление  на 

сградата  на  НЧ ”Пробуда-
1929г.”, с. Хитрино 

С. Хитрино 

 
Община 

Хитрино 

Община 

Хитрино  

Внесен в 

МЗХ по 
ПРСР 

 258,874 Средства от ЕС  

7.  Ремонт и обновление на 

сградата на НЧ ”Васил Левски”, 

с. Живково 

С. Живково 

 

Община 

Хитрино 

Община 

Хитрино  

Внесен в 

МЗХ по 

ПРСР 

 230,795 Средства от ЕС  

8.  „Ремонт и обновление на 

сградата на НЧ ”Просвета 1943” 

с. Тимарево 

Община 

Хитрино 

Община 

Хитрино 

Внесен в 

МЗХ по 

ПРСР 

 257,950 Средства от ЕС  

9.  Ремонт и обновление на НЧ 

”Зора-1930г.” с. Трем 

Община 

Хитрино 

Община 

Хитрино 

Внесен в 

МЗХ по 

ПРСР 

 259,425 Средства от ЕС  

10.  Изграждане на етнографски 

музей в УПИ V, кв.25 с. 

Тимарево 

Община 

Хитрино, с. 

Тимарево 

Община 

Хитрино 

Внесен в 

МЗХ по 

ПРСР 

  Средства от ЕС  

11.  Подобряване на материално-

техническата база и 

енергийна ефективност на 

сгради на Народните 

читалища в гр. Велики 

Преслав, с. Драгоево, Златар 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Работен 

проект, 

Обследване 

за 

енергийна 

ефектив 

2014-2020  Общински 

бюджет, 

Средства от ЕС 

Основен ремонт на читалищно сгради на 

територията на Община Велики Преслав. 
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и с. Осмар. ност 

12.  Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в 

Археологически музей – 

„Велики Преслав” 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Обследване 

за 

енергийна 

ефективнос

т 

2014-2020  Общински 

бюджет, 

Средства от ЕС 

Основен ремонт на Археологически музей – 

„Велики Преслав” 

ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Рехабилитация и енергийна 

ефективност на образователната 

инфраструктура 

Община 

Никола 

Козлево, 

с.Никола 

Козлево, село 

Пет Могили, 

Църквица 

Никола 

Козлево 

Идеен 

проект 

2015-2016 3 000 Средства от 

Европейски 

съюз 

Цел – подобряване на образователната 

инфраструктура 

Резултат – обновени и рехабилитирани 3 

училища и 3 детски градини 

2.  Разкриване на медицински 

колеж 

Област Шумен Община 

Шумен 

 2015-2016  Средства от 

Европейски 

съюз 

Цел – подобряване на образователната 

инфраструктура 

Резултат – открит медицински колеж  

3.  Разкриване на колеж по 

туризъм 

Област Шумен Община 

Шумен 

 2015-2016  Средства от 

Европейски 

съюз 

Цел – подобряване на образователната 

инфраструктура 

Резултат – открит колеж по туризъм 

4.  Въвеждане на извънкласна 

форма и неформалното 

образование във всички 

населени места от Община 

Каспичан 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан   

Предпроект

на 

готовност 

2014-2020  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Извънкласната форма на обучение за децата е 

за по-добро усвояване на учебния материал. 

Уплътняването на свободното им време ще 

създаде условия и стимули за социализиране и 

личностно развитие. В рамките на мярката ще 

се разработи и приложи програма за 

придобиване на практически и теоретични 

знания в различни области, които ще 

спомогнат за бъдещето развитие на младото 
поколение.  

5.  Изграждане на образователен и 

квалификационен център за 
обучение на лица в 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан 

Предпроект

на 

2014- 2020  Средства от 

Европейски 

Основният принос на образователния център 

ще бъде да съдейства за социализиране на 
рискови групи и общности и да допринася за 
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неравностойно положение  готовност 

 

съюз 

 

приобщаването и равнопоставеното им 

участие в живота на местната общност. 

Центърът ще извършва дневни програми за 

развиване уменията на хора в неравностойно 

положение, ще провежда социален диалог с 

лицата и със семейството му, организира 

курсове и съдейства за стартиране на малък 

бизнес, обучение по компютри и чужди езици, 
семейно консултиране. 

6.  Изграждане на образователен и 

квалификационен център за 

обучение на малцинствата и 

младежи в неравностойно 

положение в общината 

 

община  

Никола 

Козлево  

 

община  

Никола 

Козлево  

 

 2014- 2020  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Социализиране на рискови групи и общности 

и  приобщаване и равнопоставено на 
участието им в живота на местната общност. 

Центърът ще извършва дневни програми за 

развиване уменията на хора в неравностойно 

положение, ще провежда социален диалог с 

лицата и със семейството му, организира 

курсове и съдейства за стартиране на малък 

бизнес, обучение по компютри и чужди езици, 

семейно консултиране. 

7.  „Ученически общежития и 

столове”:Създаване на об 

щинско звено за училищно 

хранене. Възстановяване на 

наличната база за столово 

ученическо хранене в 
общинските училища. 

Изграждане на кухня –майка и 

трапезарии, закупуване на 

автомобили -2 броя с които да 

се доставя храна до всички 

точки на общината. 

Нови пазар 

Селата : 

Памукчии, 

Стоян 

Михайловски 

и Мировци 

Нови пазар Предпроект

но 

проучване 

2014-2016 1 200  Средства от 

Европейски 

съюз 

МОНМ  

Постигане на оптимална грижа за учениците и 

осигуряване на здравословно хранене 

ОБЛАСТ:  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Модернизиране на областна 

многопрофилна болница  

Гр. Шумен   2014-2020  Средства 

ЕС,Държ.Бюдже

т 

Подобряване качеството на здравното 

обслужване 

2.  Създаване на център по 

лъчетерапия към Онкологичния 

Гр. Шумен   2014-2020  Средства 

ЕС,Държ.Бюдже

Подобряване качеството на здравното 

обслужване 
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диспансер т 

3.  Изграждане на спешен център Община 

Никола 

Козлево,сВълн

ари 

Никола 

Козлево 

Работен 

проект 

2014-2015 650 Средства ЕС  Цел – подобряване на медицинското 

обслужване на населението,Резултат–

Изграден спешен център 

4.  Подобряване на материално-

техническата база в здравните 

заведения 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан  

проектно 

предложе

ние и 

работен 

проект 

2014-2020 4 000  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Поликлиниката в град Каспичан и сградите в 

другите населени места, където се 

осъществяват лекарските и стоматологични 

практики са общинска собственост. Те се 

нуждаят от ремонт, както от вън, така и вътре. 

Необходимо е закупуването на ново, 

съвременно оборудване за повишаване на 
качеството на здравното обслужване. 

5.  Основен ремонт на Детско 

отделение на МБАЛ  

Нови пазар Нови пазар  2014-2015 500  Средства от ЕС, 

МЗ  

Подобряване на материалната база  

6.  МБАЛ, спешна помощ – 

основен ремонт:Енергийно 

саниране,Хидроизолация на 
покрива,Смяна на дограма и 

отоплителна система 

Нови пазар Нови пазар  2014-2016 1 000   Средства от 

Европейски 

съюз 
МЗ  

Подобряване на материалната база и 

постигане на енергийна ефективност 

7.  Централна стерилизационна - 
МБАЛ 

Нови пазар Нови пазар  2014-2016 500 Средства ЕС, МЗ Подобряване на качеството на стерилизация в 
МБАЛ 

8.  Модернизиране не МБАЛ-
стационар в гр. Велики 

Преслав; Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност. 

Община 
Велики 

Преслав 

Община 
Велики 

Преслав 

Обследван
е за 

енергийна 

ефективно

ст 

2014-2020  Средства от 
Европейски 

съюз 

Подобряване на достъпа до здравни услуги на 
населението в Община Велики Преслав. 

9.  „Изграждане на спешен център” Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

 2014-2020  Средства от ЕС Подобряване на достъпа до здравни услуги на 

населението в Община Велики Преслав. 

10.  Училищно здравеопазване, 

система от хосписи и социални 

домове 

 

Област 

Шумен 

Община 

Велики 

Преслав 

 2014-2020  Средства от ЕС Подобряване на достъпа до здравни услуги на 

населението в Област Шумен. 
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11.  Спешни центрове извън 

населените места с МБАЛ 

Област 

Шумен 

Община 

Велики 

Преслав 

 2014-2020  Средства от ЕС Подобряване на достъпа до здравни услуги на 

населението в Област Шумен. 

ОБЛАСТ:  ТУРИЗЪМ 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Разработване на регионални 

туристически продукти, 

отразяващи специфичните 

природни и културни 
потенциали в регионален план  

Област Шумен   2014-2020  Средства от 

Европейски 

съюз 

Държавен 
бюджет 

Повишаване информираността за 

туристическите обекти на територията на 

област Шумен; 

Подобряване предлагането и създаването на 
нови туристически услуги; 

Създаване на нови и да поддържане на старите 

туристически маршрути, като това да 

допринесе за повишаване на туристическия 

поток и подобряване на жизнен статус на 

населението 

2.  Възстановяване, реставрация, 

консервация и социализация на 

културни паметници 

Област Шумен   2014-2020  Средства ЕС 

Държавен 

бюджет 

Запазване на културно-историческото 

наследство и неговото популяризиране 

Повишаване на туристическия поток 

3.  Реклама на регионални 

туристически продукти 

Област Шумен   2014-2020  Средства ЕС 

ДБюджет 

Повишаване информираността за 

туристическите обекти на територията на 

област Шумен 

Повишаване на туристическия поток 

4.  Подкрепа за развитие на 

регионален туристически 

продукт и маркетинг на 

дестинациите 

Върбица, 

Омуртаг, 

Сунгурларе     

Община 

Върбица 

   Средства ЕС 

ДържавенБюдже

т 

 

5.  Изграждане на Музей на 

открито на Първата българска 

столица 

 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан  

работен 

проект 

2014-2016 2 500  Средства от 

Европейски 

съюз 

 

Представлява макет мини-размер на 

крепостната стена на Вътрешния град, 

Голямата базилика, Крумовия дворец, 

Цитаделата, Големия дворец (Тронна зала), 

Малък дворец, землянки, работилници и други 
постройки от Старопрестолна Плиска. Този 

комплекс цели посетителите да придобият 

визуална представа за изяществото и 

внушителността на основните архитектурни 

постройки и мощта на Първата българска 

столица. Пространствата сред макетите 

сградите ще бъде облагородена с подходящо 
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озеленяване, парково осветление, 

архитектурни елементи (пейки, маси, беседка), 

алеи, водни канали, инсталиране на 

мултимедийни плеъри с фотоклетка, 

излъчващи представяне на 

забележителностите в НИАР “Плиска” и 

исторически данни, свързани с тях и др 

6.  Изграждане на туристическа 

инфраструктура в местността 

„Станата”  

Нови пазар Нови пазар  2015-2020 5 000  Средства ЕС 

Държавен 

бюджет 

Създаване на условия за пълноценен отдих и 

туризъм 

7.  Изграждане на 

инфракструктура до късно- 

античната крепост при с. 

Войвода и възобновяване на 
археологическите разкопки. 

С. Войвода 

 

Нови пазар 

 

 2014-2020 

 

2 500   

 

Средства ЕС 

Държавен 

бюджет 

 

Разкриване, съхранение и популяризиране на 

културно историческото наследство 

 

8.  Реконструкция и обновяване на 

общинската художествена 
галерия и музей 

Нови пазар Нови пазар Изготвен 

проект 

2014-2015 500 Средства ЕС 

Държавен 
бюджет 

Създаване на подходящи условия за 

съхранение и експониране на произведения на 
изкуството и културно- историческото 

наследство 

9.  Рехабилитация на обществени 

зелени площи – паркове и 

градини, детски площадки и 

съоръжения към тях в община 

Хитрино, област Шумен 

Община 

Хитрино 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

 982,222 Средства от 

Европейски 

съюз 

 

 

10.  ”Изграждане на 

мултифункционални спортни 

площадки, в с. Тимарево, общ. 
Хитрино” 

Община 

Хитрино, с. 

Тимарево 

 Работен 

проект 

 363,142 Средства ЕС   

11.  „Изграждане на мулти 

функционална спортна 
площадка в с. Хитрино 

Община 

Хитрино, с. 
Хитрино 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

 390,004 Средства от ЕС  
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12.  Реставрация, консервация и 

социализация на ИАР – 

Велики Преслав и местността 

„Патлейна” 

     а) Проект „Векът на цар 

Симеон оживява” 

     б) Проект „Царски дворец. 

Южен площад с фиалата”  

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Работен 

проект 

 

 

Работен 

проект 

2011-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2014-2020 

 Общински 

бюджет, 

Средства от 

ЕС 

Запазване на културноисторическото 

наследство и неговото популяризиране. 

13.   Развитие на регионалния 

туристически продукт. 

Общини 

Шумен, 

Велики 
Преслав, 

Каспичан 

Община 

Шумен 

Проектно 

предложе

ние 

2011-2013 

 

500 000 Общински 

бюджет, 

Средства от 
ЕС 

Създаване и популяризиране на регионални 

туристически продукти, маркетинг на 

туристическите дестинациите. 

14.  Ремонт и прилагане на мерки 
за енергийна ефек тивност в 

Туристическа хижа 

„Патлейна” 

Община 
Велики 

Преслав 

Община 
Велики 

Преслав 

Обследван
е за ЕЕ 

Работен 

проект 

2014-2020  Общински 
бюджет, 

Средств от ЕС 

Основен ремонт на Туристическа хижа 
„Патлейна” 

ОБЛАСТ:  ЕКОЛОГИЯ 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Рехабилитация на магистрални 

водопроводи 

Област Шумен   2014-2020  Средства ЕС 

Държавен 

бюджет 

Подобряване на екологичната обстановка; 

Намаляване загубите на питейна вода 

2.  Рехабилитация на 

съществуваща и изграждане на 

нова канализационна система в 

по-големите населени места 

Област Шумен   2014-2020  Средства ЕС 

Държавен 

бюджет 

Подобряване на екологичната обстановка; 

Повишаване жизнения статус на населението; 

3.  Оползотворяване и 

рециклиране на отпадъци 

Област Шумен   2014-2020  Средства ЕС, 

Държ. бюджет 
Подобряване на екологичната обстановка; 

 

4.  Изграждане на ПСОВ Област Шумен   2014-2020  Средства ЕС, 

Държ. бюджет 

Пречистване на отпадни води. Подобряване 

екологичните характеристики на водата 

5.  Инсталиране на фотоволтаични 

панели на покриви на 

обществени сгради – общинска 
собственост и изграждане на 

енергийно ефективно улично 

осветление 

Община 

Никола 

Козлево, село, 
село Вълнари, 

село Пет 

Могили, с. Н. 

Никола 

Козлево 

Идеен 

проект 

2015-2016 2 000 Средства от 

Европейски съюз 

 

Намаляване на разходите за електроенергия. 
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Козлево, село 

Църквица, 

село Крива 

Река 

6.  Допълнително водоснабдяване 

с. Ружица и рехабилитация и 

реконструкция на водопро-

водната мрежа село Хърсово 

Община 

Никола 

Козлево, село 

Хърсово, село 

Ружица 

Никола 

Козлево 

Работни 

проекти 

2014-2015 1 200 Средства от 

Европей ски 

съюз 

Цел – подобряване на водоснабдяването на 

село Хърсово и Ружица. Резултати - 

Изграждане на нов водопровод от водоем 

Хърсово до водоем село Ружица. 

Рехабилитация и реконструкция на 

водопроводната мрежа на село Хърсово. 

7.  Изграждане на канализационна 

мрежа и МПСОВ, и 

реконструкция на 

съществуваща водопре-носна 
мрежа с.Т. Икономово 

Община 

Каолиново, 

село Тодор 

Икономово 
 

Каолиново Техническ

и проект 

 21 953 Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

 

8.  Изграждане на канализационна 

мрежа, ПСОВ и реконструкция 
на водопроводната мрежа в град 

Каолиново и кв. Боймир 

Община 

Каолиново 
град 

Каолиново, и 

кв. Боймир 

Каолиново 

 

Техническ

и 
проект 

 

 35 300 Средства от 

Европей ски 
съюз 

 

 

9.  Подсилване и реконструкция 

"Водоснабдителна система 

Каолиново" 

Община 

Каолиново 

град 

Каолиново,  и 

кв. Кус 

Каолиново 

 

Техническ

и 

проект 

 1 484 Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

10.  "Рекултивация на 

съществуващо общинско депо 

за битови отпадъци в ПИ № 

025021 гр. Каолиново 

Община 

Каолиново 

град 

Каолиново   

Каолиново 

 

Работен 

проект 

 

 115 МОСВ -

ПУДООС 

 

11.  Изграждане на канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция 

на водопроводна мрежа на гр. 

Върбица”,  общ. Върбица, обл. 

Шумен 

Община 

Върбица, гр. 

Върбица 

Община 

Върбица 

   Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

 

12.  “Интегриран инвестиционен 

проект за подобряване на 

водния сектор в село Бяла река, 

Община Върбица” 

Община 

Върбица, с.  

Бяла река 

Община 

Върбица 

   Средства от 

Европей ски 

съюз 
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13.  „Подготовка на инвестиционен 

проект за изграждане на 

претоварна станция за неопасни 

отпадъци с инсталация за 

сепариране в общ. Върбица”  

Община 

Върбица, с. 

Менгишево 

Община 

Върбица 

   Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

 

14.  Изграждане на Пречиствателна 

станция за отпадни води за град 

Каспичан 

община 

Каспичан  

община 

Каспичан 

работен 

проект 

2014-2015 4 000  Средства от 

Европей ски 

съюз 

Пречистване на отпадните води от 

гр.Каспичан 

15.  Реконструкция и изграждане на 

допълнително водоснабдяване в 

населените места в Община 

Каспичан 

община 

Каспичан 

община 

Каспичан   

проектно 

предложе

ние 

2014-2020  Средства от 

Европей ски 

съюз 

Водопроводната мрежа на територията на 

цялата община е остаряла и амортизирана. 

Загубите на питейна вода възлизат на около 

52%. За да се промени са необходими големи 

инвестиции за подмяна на цялата мрежа във и 

до всички населени места.  

В повечето села до къщите, разположени по 

високите места през летния сезон водата не 

достига и се въвежда режим на водата. 

Необходимо да се осигури допълнително 

водоснабдяване за да се нормализира 
водоснабдаването и да се избегнат епидемии.   

16.  Интегриран проект за воден 
цикъл на гр. Смядово 

Община 
Смядово, град 

Смядово 

Община 
Смядово 

предпроект
ни 

проучвания 

ноември 
2011 – 

края на 

2015 

23 581,147 Средства от 
Европей ски 

съюз 

Изграждане на системата за събиране и 
отвеждане на отпадъчните води, ПСОВ и 

реконструкция на водопроводната мрежа на 

гр. Смядово. Конкретната цел е намаляване 

замърсяването на повърхностните води, чрез 

осигуряване на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ), която да изпуска 

пречистени води в съответствие с българските 

стандарти за управление на заустваните води 

17.  Разширение вътрешна 

водопродна мрежа в 

с.Черноглавци – главен клон І и 

тласкател 

с.Черноглавци Община 

Венец 

Техническ

и проект 

2014 450  Средства от 

Европей ски 

съюз 

Тласкател с дължина 353 м, Главен клон І с 

дължина 970 м 

18.  Водоснабдяване висока зона 

с.Изгрев 

с. Изгрев Община 

Венец 

Техническ

и проект 

2014 400  Средства от ЕС Изграждане на нов главен водопровод с 

дължина 1118 м 

19.  Подмяна уличен водопровод по 

улица „Васил Левски” с.Изгрев 

с. Изгрев Община 

Венец 

Техническ

и проект 

2014 60  Средства от ЕС Подмяна на съществуващ водопровод с 

дължина 390 м 
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20.  Ремонтно – възстановителни 

работи на ТК – 1 – Осеновец 

с.Осеновец Община 

Венец 

 2014 150  Средства от ЕС Удълбочаване на съществуващ сондаж до 850 

м с цел захранване на водоснабдителната 

мрежа на с. Осеновец 

21.  Изграждане на претоварна 

станция за неопасни отпадъци и 

инсталация за сепариране 

На 

територията на 

Община 

Хитрино 

Община 

Хитрино 

В етап на 

проучване 

2014  Средства от 

Европей ски 

съюз 

Претоварната станция ще обслужва 

населението и на три общини - община Венец, 

община Хитрино и община Каолиново 

22.  Изграждане на общинско депо 

строителни отпадъци 

Община Венец     Средства от ЕС  

23.  Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

комбинирана сграда в с.Венец 

с.Венец Община 

Венец 

В етап на 

проучване 

2014 700  Средства от 

Европей ски 

съюз 

Повишена енергийна ефективност в 

комбинирана сграда в с.Венец 

24.  Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

целодневните детски градини в 

община Венец 

9 ЦДГ-та на 

територията на 

Община Венец 

Община 

Венец 

В етап на 

проучване 

2014 1 000  Средства от 

Европей ски 

съюз 

Повишена енергийна ефективност във всички 

ЦДГ-та на територията на  Община Венец 

25.  „Внедряване на мерки по 

енергийна ефективност в 

сградата на Общинска 

администрация - Община 

Каолиново " 

Каолиново Община 

Каолиново 

Работен 

проект 

2014 290, 84 Национален 

довери телен еко 

фонд 

Национална 

схема за зелени 

инвестиции 

Подобрени условията за работа в сградата 

където са всички институции, които 

обслужват гражданите на община Каолиново - 

Дирекция „Социално подпомагане", Дирекция 

„Бюро по труда", Районно управление на 

полицията", „Общинска служба по земеделие" 

и “Здравна служба” и значително намалени 
разходите за отопление. 

26.  Закриване и рекултивация на 
съществуващо депо за неопасни 

отпадъци гр.Нови пазар 

Общ.Нови 
пазар, Гр.Нови 

пазар 

Нови пазар Инвестиц
ионно 

намерение 

2014-2014 1 500 Средства от 
Европей ски 

съюз 

Саниране на стари замърсявания и 
недопускане образуването на нови, чиста и 

здравословна околна среда, ефективно 

управление на отпадъците 

27.  Рекултивация на депо за 

промишлени и строителни 

отпадъци 

Общ.Нови 

пазар, 

с.Памукчи 

 

Нови пазар 

 

Инвестиц

ионно 

намерение 

2014-2014 

 

300 Средства от ЕС Саниране на стари замърсявания и 

недопускане образуването на нови, чиста и 

здравословна околна среда 

28.  Укрепване коритото на р.Крива 

в чертите на гр.Нови пазар 

Общ.Нови 

пазар, гр.Нови 

пазар 

Нови пазар 

 

Идеен 

проект 
2016-2018 

 

5 000 

 

Средства от ЕС Превенция на риск от наводнения 
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29.  Изграждане на 

водоснабдителна група Войвода 

– Правенци– Избул на база 

дълбок сондаж 

Общ.Нови 

пазар, 

с.Войвода, 

с.Избул, 

с.Правенци 

Нови пазар 

 

Инвестиц

ионно 

намерение 

2014-2016 

 

10 000 

 

Средства от 

Европей ски 

съюз 

Водоснабдяване на населените места, 

подобряване качеството на живот чрез 

осигуряване на питейна вода постоянно, в 

достатъчно количество, с гарантирани 

качества. 

30.  Реконструкция и рехабилитация 

на  водопроводна мрежа на 

с.Правенци, с.Войвода и 

с.Избул 

Общ. Нови 

пазар, 

с.Войвода, 

Правенци, 

Избул 

Нови пазар 

 

Инвестиц

ионно 

намерение 

2014-2016 

 

8 000 

 

Средства от 

Европей ски 

съюз 

Намаляване на загубите по водопреносната 

мрежа, подобряване качеството на водата 

 

31.  Изграждане на сепарираща 

инсталация за отпадъци 

Общ.Нови 

пазар, гр.Нови 

пазар 

Нови пазар Инвестиц

ионно 

намерение 

2014-2015 2 000 Средства от ЕС Намаляване обема на ТБО 

32.  „Рекултивация на 

съществуващо общинско депо 

за битови отпадъци в 

ПИ000089,000127, с.Сливак, 

община Хитрино, област 

Шумен” 

Община 

Хитрино, с. 

Сливак 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

 272,182 Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

 

33.  Рекултивация на съществуващо 

общинско депо за битови 

отпадъци в ПИ 000943, 

с.Тимарево, общ Хитрино, 
област Шумен” 

Община 

Хитрино, с. 

Тимарево 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

 337,498 Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

34.  Проект: „Изграждане на 

канализационна мрежа на с. 
Живково, община Хитрино 

Община 

Хитрино, с. 
Живково 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

  Средства от ЕС  

35.  Изграждане на канализационна 

мрежа на село Трем, община 
Хитрино 

Община 

Хитрино, 
с.Трем 

Община 

Хитрино 

Работен 

проект 

  Средства от ЕС  

36.  Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа и 
изграждане на канализация с 

пречиствателна станция за 

отпадъчни води – с. Тимарево, 

община Хитрино 

Община 

Хитрино, с. 
Тимарево 

Община 

Хитрино, 

Работен 

проект 

 38 379,860 Средства от 

Европей ски 

съюз 

 

Намаляване замърсяването с отпадни води. 
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37.  Поетапни изграждане на 

канализационни мрежи и ЛПС в 

населените места в Община 

Велики Преслав. 

Община 

Велики 

Преслав 

  2012-2015  Общински 

бюджет, 

ПУДООС, 

Средства от ЕС 

Намаляване на дела и обема на 

непречистените отпадъчни води, зауствани 

във видни обекти 

38.  Изграждане на мини 

пречиствателна станция за 

отпадни води – „Винекс”АД до 

„Плиска ойл”  

Частни 

предприятия, 

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

 2012-2015  Частен капитал 

Средства от ЕС 

Намаляване на дела и обема на 

непречистените отпадъчни води, зауствани 

във видни обекти 

39.  Разширяване на МФОС с 

въвеждане на допълнителна 

форма на утаяване и 

пречистване 

Община 

Велики 

Община 

Велики 

 2014-2020  Средства от ЕС 

 

Подобряване на инфраструктурата за питейни 

води. 

40.  Включване на промишлени 

предприятия в ГПСОВ 

Частни 

предприятия, 

Община 

Велики 
Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

 2014-2020  Частен капитал 
Сред ства от ЕС, 

Намаляване на дела и обема на 

непречистените отпадъчни води, зауствани 

във видни обекти. 

41.  Закриване и рекултивация на 
общинско депо за Твърди 

битови отпадъци 

Община 
Велики 

Преслав 

Община 
Велики 

Преслав 

Работен 
проект 

2012-2014  Държа вен 
бюджет  

Закриване на общинско депо за ТБО, 
неотговарящо на нормативните изисквания. 

ОБЛАСТ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

  1 2  3 4 5 6 7 8 9 
1.  Създаване на кризисен център 

за деца в риск 

Община 

Никола 

Козлево, село 
Никола 

Козлево 

Никола 

Козлево 

идеен 

проект 

2014-2015 389 Средства от 

Европейски съюз 

Цел  -Осигуряване на закрила на деца жертви 

на насилие. Резултати - Намаляване на броя 

деца в риск. 

2.  Деинституализация на грижата 
за възрастни хора и хора с 

увреждания 

Община 
Никола 

Козлево, село 

Никола 

Козлево 

Никола 
Козлево 

  

идеен 
проект 

2015-2016 450 Средства от 
Европейски съюз 

Цел: Осигуряване на грижа за самотно 
живеещи възрастни и хора с увреждания. 

Резултати: Разкриване на нови работни места 

за лични асистенти.  

3.  „Дом за хора с ментални 

увреждания“ 

с. Никола 

Козлево 

Община 

Никола 

Козлево 

Идеен 

проект 

2016-2017 

1

7 

360 Средства от 

Европейски съюз 

Цел: Повишаване качеството на живот, на 

хора с ментални увреждания 

Резултати: Функциониращ дом   
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4.  „Дом на децата“ с. Хърсово Община 

Никола 

Козлево 

Идеен 

проект 

2017-2018 400 Средства от 

Европейски съюз 

Цел: Укрепване системата за повишаване 

благосъстоянието на децата настанени в 

специализирани институции 

Резултати: Създаден ЦНСТ за деца лишени от 

родителска грижа и изградена за тях семейна 

среда 

5.  Обособяване на Дом за стари 

хора  

община 

Каспичан  

община 

Каспичан 

проектно 

предложен

ие 

2014 – 

2020 

 Средства от 

Европейски съюз 

Грижата за хората от третата възраст е сред 

приоритетите на ръководството на Община 

Каспичан. Възможност на тази група хора за 

един по-достоен живот 

6.  Създаване на фонд за 

подпомагане на хора в 

неравностойно положение 

община 

Каспичан 

община 

Каспичан 

 

проектно 

предложен

ие 

 

2014 – 

2020 

 

 Общински 

бюджет 

 

Учредяване на общински фонд, който да 

подпомага социално слаби жители на 

общината да се интегрират и социализират в 

обществото, като поема разходите им за 
курсове, обучения, лечения, стипендии на 

талантливи деца, кредитиране на идеи за 

бизнес и др. Финансирането му ще става по 

програми и дарения.  

7.  Осигуряване на достъп до 

обществени сгради и 

преустройство жилища на хора 

с увреждания, съобразно 

спецификата на заболяванията 

им 

община 

Каспичан 

община 

Каспичан    

проектно 

предложен

ие 

2014 - 

2

0

2

0 

 Общински 

бюджет 

 

Осигуряване на физически достъп до 

обществени сгради (училища, детски градини, 

читалища, сгради на общински институции и 

др.) и адаптиране на битовата и околната среда 

към нуждите на хората с увреждания за 

повишаване на мобилността. 

8.  Изграждане на Център за 

обществена подкрепа в с.Венец 

с. Венец Община 

Венец 

В етап на 

проучване 

2014  300  Средства от 

Европейски съюз 

Подкрепа на уязвимите семейства и деца в 

ЦОП 

9.  Изграждане на Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция на хора с 

увреждания в с.Венец 

с. Венец Община 

Венец 

В етап на 

проучване 

2014  200  Средства от 

Европейски съюз 

Оказване на подкрепа на хора с увреждания 

10.  Ранно  детско развитие: 

разкриване на ЦНСТ за деца от 

0-18години – 2 броя 

Нови пазар Нови пазар  2014-2016 1 000  МТСП и 

Европроекти 

Създаване на условия за настаняване на децата 

в среда, близка до семейната 

11.  Изграждане на ЦНСТ за 

възрастни- 3 броя 

 

Нови пазар 

 

Нови пазар 

 

 2014-2017 

 

1 500  

 

МТСП и 

Европроекти 

Създаване на условия за успешна 

деинституционализация на възрастните хора, 

и настаняването им в среда, близка до 

семейната 
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12.  Изграждане на защитено 

жилище за възрастни хора -

2броя 

Нови пазар 

С. Стан 

Нови пазар 

 

 2014-2017 

 

1 000  

 

МТСП и 

Европроекти 

 

Създаване на условия за успешна 

деинституционализация на възрастните хора, 

и настаняването им в среда, близка до 

семейната 

13.  Изграждане на Дневен център 

за възрастни хора с увреждания 

– 2 броя 

Нови пазар 

С. Стан 

Нови пазар 

 

 2014-2017 

 

1 400  

 

МТСП и 

Европроекти 

Създаване на условия за дневна грижа и 

рехабилитация за възрастните хора с 

увреждания 

14.  Изграждане на Приют за 

бездомни 

Нови пазар 

или село от 

общината 

Нови пазар  2014-2015 

 

500  МТСП и 

Европроекти 

Осигуряване на подслон на бездомни лица от 

общината 

15.  Реконструкция на казармен 

сграден фонд на принципа на 

конверсията , смяна на 

собственост и предназначе ние 

на казармен район- 

жандармерия в гр. Нови пазар.  

Обособяване на жилища за 

социално слаби . 

Нови пазар Нови пазар  2014-2016 8 000 Европроекти, 

Американско 

командване, 

Ромска декада 

Осигуряване на жилищен фонд за социално 

слаби семейства от Община Нови пазар. 

16.  Изграждане на социално-

консултативен център 

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Работен 

проект 

2012-2013  Общински 

бюджет, ООН- 

УНЦИЦЕФ 

Подобряване на координацията и 

предлагането на социални услуги 

17.  Изграждане на защитено 

жилище за деца до 18 г. 

Община 

Велики 

Преслав 

Община 

Велики 

Преслав 

Работен 

проект 

2014-2018  МТСП, Средства 

от ЕС 

Разширяване на спектъра на предлаганите 

социални услуги на територията на Община 

Велики Преслав. 

18.  Ефективна и компетентна 

общинска администрация -

Каолиново 

Община 

Каолиново 

Община 

Каолиново 

Работен 

проект 

2014-2020 78,9 ОП "Админи 

стративен 

капацитет" 

BG051P0002/12/
2.2-07 

Повишаване капацитета на общинските 

служители в община Каолиново за по 

ефективно и ефикасно изпълнение на 

професионалните си задължения. 

19.  Повишаване ефективността на 

административния и проектния 
капацитет в община Каолиново 

Община 

Каолиново 

Община 

Каолиново 

Работен 

проект 

2014-2020 84,2 ОП "Администр. 

капацитет" 

BG051Р0002/13/

1.1-07 
Приоритетна ос I 

Добро управле 

ние 

Подприоритет 

Извършен функционален анализ на 

общинската администрация в гр. Каолиново, в 
съответствие с Единната методология 

Изготвен окончателен доклад с 

идентифицирани области за 

подобрение и приоритизирани мерки за 

изпълнение Изготвени вътрешни правила за 

по-ефективно управление (процедурен 

наръчник). 
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1.1 „Ефективна 

структурана 

държ.  

администрация” 

20.  Ефективна координация и 

партньорство при разработване 

и провеждане на  политики от 

общинската администрация -

Каолиново 

Община 

Каолиново 

Община 

Каолиново 

Работен 

проект 

2014-2020 79,8 ОП„Администр. 

капацитет", 

BG051P0002/13/

1.3-07,  

Приоритетна ос I    

“Добро управле 

ние” Подприори 
тет 1.3.„Ефектив 

на координация 

и партньорство 

при разработва 

не и провеждане 

на  политики" 

Разработени и въведени правила и методики за 

мониторинг, контрол и оценка на 

изпълняваните политики от община 

Каолиново в областта на околната среда и на 

енергийната ефективност 

Разработени анализи и проучвания като 

основа за изготвяне на Общински план за 
развитие на община Каолиново за 2014-2020 г. 

Междинна оценка на Общински план за 

развитие 2007-2013 г. на община Каолиново 

Разработен Общински план за развитие 2014-

2020 г. на община Каолиново 

. 

 


