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РЕЗЮМЕ
Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат е средносрочен
стратегически
планов
документ,
който
определя
политическата,
икономическата, пространствената и тематична рамка на развитието на
Общината в годините на новия програмен период 2021-2027.
В методически аспект при разработването на ПИРО са използвани подходи и
методи, които гарантират достоверността на изследванията, отчитат
ограничителите и стимулаторите за развитие на Общината и обосновават
формулираните цели, мерки и приоритетни действия за интегрирано развитие
на основните функционални системи. Те са насочени към постигане на желан
напредък в цялостното социално-икономическо развитие на Общината и
изравняването и по основни показатели с останалите общини в страната.
ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят
зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за коопериране със съседни общини.
Демаркация с Общия устройствен план на общината (ОУП): Докато ОУП се
разработва в съответствие със Закона за устройство на територията, правната
база за разработването на ПИРО е Закона за регионалното развитие. Докато
ОУП е документ с дългосрочна визия за развитие от 15-20 години напред, ПИРО
са средносрочни планови документи с хоризонт от 7 години. ОУП определя
преобладаващото предназначение и начин на устройство на отделните
структурни части на териториите, обхванати от плана, а ПИРО следва да бъдат
разработени като стратегически и програмни документи, които определят
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината (и
нейния център) и връзките й с други общини, в съответствие с другите
документи за планиране на регионалното развитие, като съдържат конкретни
параметри за развитието на територията и планират ресурсната обезпеченост
на изпълнението.
Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат е разработен в съответствие
с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен
регион за периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално
ниво на стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването,
образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор,
енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.
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Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат е изготвен на основата на
обстоен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на Общината, изявените тенденции,
изведените и обсъдени със заинтересованите страни приоритети за развитие.
Проследени са промените в икономическото и социално развитие на Общината
и факторите, оказващи влияние върху състоянието и качеството на живот.
Предложените целенасочени действия са насочени към увеличаване на
конкурентните предимства на Общината и догонване или изравняване на
средните показатели както за региона, така и тези на национално ниво,
преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническата
инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в демографското
развитие.
Визията и пакетът от стратегически приоритети на Плана за интегрирано
развитие на Община Кубрат за периода 2021-2027 г. са формулирани на основата
на резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в
социално-икономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и
пространственото развитие на общината и региона. Те обобщават резултатите
от публичните консултации, от проведената анкета и от представените идеи в
срещите със заинтересованите страни. Отчетени са определените перспективни
насоки за развитие в регионален аспект, публикувани в европейски и
национални стратегически документи за периода след 2020 г.
Формулираната визия за развитие на Община Кубрат 2021-2027г. е в
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен
централен регион за периода 2021-2027 г. и се подкрепя от всички
заинтересовани страни. Поради своя дългосрочен характер заложената визия в
Общинския план за развитие 2014–2020 г. остава непроменена и е следната:
„Община Кубрат – привлекателно място с развито селско и горско
стопанство, екологично чиста природа и запазено културно-историческо
наследство, създаващи благоприятни условия за устойчиво икономическо
развитие и интелигентен растеж, трудова и социална реализация и висок
жизнен стандарт и приоритет на своите жители.“
Съобразявайки се с Националната стратегия за регионално развитие на Р.
България (2012- 2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие
за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), Националната програма за
развитие „България 2030“ и насоките на политиката на ЕС за сближаване и
регионално развитие за периода 2021-2027 г., Планът за интегрирано развитие
на Община Кубрат определя следните стратегическите приоритети,
фокусиращи политиките за развитие на района:
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Приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика;
Основен фокус на политиката за развитие на Община Кубрат следва да бъде
засилването на конкурентоспособността на регионално и национално равнище,
за да се поддържа силен икономически растеж и нарастване на
благосъстоянието. Ключовите действия в този контекст са подкрепа за нови
инвестиции с повишена ефективност, установяване на иновационен подход във
всички сектори на икономиката, подобряване на инвестиционната среда и
привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на националната и
регионална политика към нуждите и специфичните регионални условия за
МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на интелигентни
технологии.
Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в Общината е свързано със
създаването на нови работни места в секторите и производствата с добавена
стойност, иновации и технологии, без да се подценява потенциала на селското
стопанство, за модернизация, с поддържането на ефективен регионален и
местен пазар на труда.
Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал;
Залагането на формулирания приоритет в областта на развитието на човешкия
ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните,
продължително проявяващи се проблеми в демографското и социалното
развитие, които поставят Община Кубрат в неблагоприятна позиция в
сравнение с останалите общини и района в страната.
Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и характеристики на
демографския потенциал, Общината следва да отговори на предизвикателствата
на новото развитие, което изисква изпълнението на амбициозни задачи за
подобряване на качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се
развива успешно в условията на силна регионална конкуренция в национален и
международен план и да запази своите човешки ресурси с необходимия здравен
и социален статус.
Това изисква целенасочена и последователна работа за подобряване на достъпа
до образование, намаляване на относителния дял на преждевременно
напусналите образователната система, реформирането й в съответствие с новите
реалности, технологии и потребности и повишаване на образователното
равнище на населението от всички възрастови и социални групи.
Постигането на специфичните цели в тази важна приоритетна област налага да
се предвиди обновяване на инфраструктурата за образование, здравеопазване,
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социални услуги, спорт и култура, за да се гарантира качеството и сигурността
на средата, в която ще се развива и реализира потенциала на Общината.
Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване на
неравенствата
Постигането на териториално устойчив растеж в района и намаляване на
различията между районите в страната до голяма степен е свързано със степента
на развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и
дигитална инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на
специфичните потенциали на районите и увеличаване на конкурентните им
предимства. Те ще подсилят свързаността между градските и селските райони,
ще подпомогнат интегрираното и устойчиво развитие на териториите, ще
укрепят полицентричната мрежа от селища в района и ще създадат
предпоставки за по-ефективно вътрешнорегионално и трансгранично
сътрудничество.
Дефинираните приоритети и стратегически цели се оценяват като
изключително важни за развитието на района. Те ще бъдат изпълнени чрез
взаимосвързани и интегрирани приоритети, които впоследствие ще бъдат
обективизирани чрез мерки и дейности.
В Регионалната схема за пространствено развитие на Северен централен район
от ниво 2 са идентифицирани всички заинтересовани страни и участници в
процеса на формирането и прилагането на регионалната политика за
интегрирано устойчиво развитие на територията на района. Посочен е
комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и
прозрачност относно постигнатите резултати.
Съществена част на Документа са индикаторите за наблюдение и оценка на
изпълнението на РСПР. За тези индикатори са посочени изходни и целеви
стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите за
ускоряване на социално-икономическото развитие, за намаляване на
регионалните диспропорции и подобряване на качеството на живот.
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ЧАСТ
I
ТЕРИТОРИАЛЕН
ОБХВАТ
И
АНАЛИЗ
НА
ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО
И
ЕКОЛОГИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на
нуждите и потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата
община. Описан е териториалният обхват на община Кубрат с всички включени
в нея кметства и населени места. Същевременно, тъй като развитието на
съседните територии в други общини има потенциал да оказва влияние на
развитието на близките до тях територии, анализът вземе под внимание и
всички съседни територии в рамките на съседни общини, които поради
съответните си специфики могат да окажат въздействие върху развитието на
граничните общински територии, включени в обхвата на ПИРО.
В синтезиран вид анализът отразява спецификата на общината, за да може на
тази база в стратегическата част да се обоснове предлаганият подход за развитие
за периода 2021-2027 г.
Като резултат от анализа се идентифицират и териториално да се дефинират
конкретните проблеми на община Кубрат, направени са изводи и се посочват
тенденциите за развитие на общината, като се отчитат характеристиките на
вътрешния й потенциал за развитие. Потенциалът за развитие се определя, като
се анализират тези елементи, които са характерни за общината и ще са в
подкрепа на нейното бъдещо развитие.
Структурата на аналитичната част на ПИРО е фокусирана върху спецификата
на територията на община Кубрат и дава информация за основния потенциал
за развитието й, мястото и ролята й за развитието на Област Разград, както и
приносът за развитието на Северен централен район.
Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база
наличните източници на информация, включва и теренни проучвания (на
място, чрез анкети) на специфичните характеристики на населените места, чрез
които са събрани данни и информация, за които няма налични официални
източници, но са важни за идентифициране на основните процеси, които
протичат в община Кубрат, както и за разкриване на нейния специфичен
потенциал за развитие.
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА КУБРАТ
Общи данни
Област

Област Разград

Площ

439.93 km²

Население

15 638 души

Адм. център

Кубрат

Брой селища 17
Сайт

www.kubrat.bg

1.1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ

Община Кубрат е разположена в Североизточна България, в центъра на
Западното Лудогорие. С площта си от 439,934 km2 заема 2-ро място сред 7-те
общини на област Разград, което съставлява 18,1% от територията на областта.
Границите ѝ са следните: на югоизток – община Завет; на юг – община Разград;
на югозапад – община Ветово, област Русе; на запад – община Русе и Община
Сливо поле, област Русе; на север – община Тутракан, област Силистра.
РЕЛЕФ
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В геоморфоложко отношение територията на община Кубрат принадлежи към
Дунавската равнина. Релефът е хълмист, прорязан от размиващи се, стесняващи
се и губещи се дълги рътове между долините на реките и притоците им.
Землището на общината е нискохълмисто и пластовидно със средна надморска
височина 235 метра. Територията на общината е разположена в централната
зона на обширно льосово плато, характерно с равнинен релеф, като на места се
нарушава от широки заоблени долове.
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
На територията на Община Кубрат липсват рудни и нерудни полезни
изкопаеми. Обстоятелството, че теренът се изгражда изключително само от
седиментни скали - варовици, мергели и глини, изключва възможността за
наличие на рудни полезни изкопаеми от промишлено значение. За сметка на
това цялата територия е изключително богата на ломен камък за високото и
хидромелиоративното строителство, за пътни настилки и вародобив. При село
Каменово се намира единствената кариера за добив на варовик за трошен камък.
От останалите строителни материали заслужава да се спомене за наличието на
кариери за глина.
КЛИМАТ
Общината попада в северния и средния климатични райони на Дунавската
равнина и климатът, както в цялото Лудогорие, е умереноконтинентален,
характеризиращ се със сравнително горещи летни и студени зимни сезони,
прохладна пролет и есен. Средномесечната януарска температура е -2.40 С,
средномесечната юлска температура е 20.90°C, а средногодишната амплитуда
достига 23°C. Във ветровия режим преобладават подчертано западните ветрове
със средномесечна скорост от 2.0 м/сек до 2.8 м/сек, а в отделни кратки периоди
скоростта достига до 3.2 м/сек. Средната относителна влажност на въздуха
варира от 64% през август месец до 87% през месец декември. Средногодишното
слънцегреене, обусловено от географската ширина, на която се намира Община
Кубрат, е относително високо през летните месеци на годината и сравнително
по - слабо през пролетните, есенните и зимните месеци. Според средната
годишна скорост на вятъра и годишната честота на вятъра със скорост > 6 м/сек.
Районът е засегнат от водна и ветрова ерозия над средното за страната.4
Валежите са от дъжд и сняг. Тяхната годишната сума е 500 до 600 мм с най-големи
стойности през месеците май и юни, а най-малки - през януари и февруари.
Максималната снежна покривка е през януари от 112 см, а минималната през
октомври от 2 см. Средномесечният и средногодишният ход на разглежданите
компоненти потвърждава умерено-континенталния характер на климата в
района и следва да се има предвид при оценяване на екологичната
характеристика на района.
ВОДИ

9

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

Територията на община Кубрат попада в Дунавския район за управление на
водите, контролирана от съответната басейнова дирекция. Основния документ,
който дава насоки за реалното прилагане на Закона за водите, респективно и
РДВ е Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/.
Община е бедна на повърхностно течащи води. Реките на община Кубрат се
намират в Поречието на Дунавските Добруджански реки, които са в източната
част на Дунавския район за басейново управление. На територията на община
Кубрат има само една малка река - р. Топчийска, която е в района на с. Каменово.
Гъстотата на речната мрежа в басейна на реката е много ниска - от под 0.1 до 0.2
км/кв.км. Модулът на речния отток е незначителен - около 0.5 куб.дм/сек/кв.км.
Басейнът на реката попада в областта с непостоянен речен отток в страната.
Друга река, на която поречието й минава през община Кубрат е р. Суха. Нейната
дължина е 126 км и площ на водосборната област от 2404 км.
Таблица №1: Реки в Община Кубрат
Описание

Тип

Код

на

Име на тип

тип

Име

на

Дължина,

реката

km

Р. Топчийска от
TP
с. Топчии до с. Каменово 111001

BGTR10

Пресъхващи
реки

Топчийска

12,138

Р. Суха и притока й
Караман и яз. Одринци

ТР
111003

BGTR12

Пресъхващи
реки

Суха

106,486

Р. Суха от извор до яз.
Одринци

ТР111004

BGTR13

Пресъхващи

Суха

38,757

реки
Източник: Басейнова дирекция Дунавски район

Дунавските Добруджански реки са в групата на пресъхващите /пониращи/
реки - тип R9. Поради своя характер и влиянието на промените в климата, често
срещано явление е пресъхването им или повишение на оттока, което затруднява
пробовземането, липсата на данни от анализа и не достатъчна достоверност на
оценката.
Количеството и качеството на повърхностните води в община Кубрат и факта,
че са пресъхващи реки ги прави неподходящи за използването им за питейнобитово водоснабдяване, поради което в разглежданата обособена територия
няма
изградени
повърхностни
водохващания
за
питейно-битово
водоснабдяване. Водните ресурси в повърхностните водни тела на
разглежданата обособена територия се използват основно за напояване в
периодите на наличие на вода.
Използването на водите в обособената територия Кубрат се формира главно от
водно стопанските подотрасли напояване и водоснабдяване. В поречието няма
обекти на хидроенергетиката. Поради подчертано засушливия характер на
разглежданата територия, тук трудно може да се говори за мащабно използване
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на собствения повърхностен отток. Повърхностният отток на реката се използва
предимно за целите на напояването, което е съвсем незначително взимания на
вода през периода, когато реката не е пресъхнала. Независимо от това, за
задържане на оскъдните местни речни води от снеготопене или през дъждовните
периоди, в обособената територия са изградени 2 малки язовира, . Цялото
битово и основната част от промишленото водоснабдяване се базират върху
използване на подземни води. По официални данни на основните водно
стопански предприятия у нас “Напоителни системи” ЕАД, НЕК-ЕАД и фирмите
на ВиК, в поречието на Дунавските Добруджански реки не се извършва
стопанско използване на наличните повърхностни водни ресурси.
Подземните води имат важна роля както за формиране на природната среда,
така и са необходим воден ресурс за задоволяване на потребностите на човека и
на икономиката като цяло. Територията на община Кубрат засяга 1 подземно
водно тяло, с код BG1G00000N1035 , площ 1733.86 кв. км-/Порови води в Неогена
- район Русе – Силистра/, което е с добро техническо състояние.
Водоеми и язовири- На територията на Община Кубрат има 2 язовира, 29
водоема, 2 рибарника и 1 езеро. От общо 29 водоема на територията на Община
Кубрат 16 са сухи. На територията на Община Кубрат има отдаден на концесия,
един язовир, находящ се в с. Каменово – язовир Каменово. Другия язовир,
находящ се в село Звънарци се стопанисва от Напоителни системи ЕАД, клон
Долен Дунав.
С решение на Общински съвет гр. Кубрат три от водоемите са прехвърлени на
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири".
ПОЧВИ
Община
Кубрат
попада
в
Севернобългарската
лесостепна
зона.
Преобладаващият вид почви на територията на общината са: черноземни силно
излужени, тъмносиви горски и тежко песъчливо глинести. Почвените условия в
Община Кубрат благоприятстват отглеждането на зърнени култури (пшеница,
ечемик, царевица), трайни насаждения и зеленчуци, което е и предпоставка за
получаване на високи добиви. Срещат се и малко ливадни почви и повече горски
почви, сиви и тъмно сиви, тежко песъчливи - глинести, развити върху дебела
льосова подложка. Черноземът се характеризира със средно съдържание на
хумуса 5-8 %, който постепенно намалява в дълбочина. Мощността на хумусния
пласт варира от 40 до 80 см. Най-често срещаните дървесни видове са липата и
церът. Тези дървета се срещат повсеместно и заемат съответно 28,0% и 27,7 % от
залесената площ на района.
В землището на гр. Кубрат има обявени вековни дървета. намиращи се в двора
на бившето АПК - гр. Кубрат.
РАСТИТЕЛЕН СВЯТ
Флора- съществуват над 500 вида растения. В горските екосистеми преобладават
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горун, благун (Quercus Frainetto Ten), мизийски бук, цер, които формират
смесени фитоцинози. Съпътстващите асоциации са габър, дъб, липа и др. От
иглолистната растителност преобладава бял и черен бор - нови насаждения.
Има също нови орехови насаждения. Преобладаваща е широколистната
растителност от ясен полски (Fraxinus oxycarpa Willd), ясен планински (Fraxineta
excelsioris), бряст (Ulmus minor Mill), Габър (Carpinus betulus L), Липа бяла (Tilia
tomentosa Moench), Мъждрян (Fraxinus ornis L.), Смрадлика (Continus coggygria
Scop.) и др. Пълна и точна справка за естествените находищата и количество на
лечебните растения на територията на Община Кубрат има в Държавно
лесничейство - Кубрат.
Лечебни растения-На територията на общината има естествено местообитаване
на растителност, за която се прилагат разпоредбите на Закона за лечебните
растения. Най-често срещащите се видове лечебни растения, със значителни
находища на територията на общината, са: Божурът (Paeonia) . Божурът е
лечебно растение, което притежава противоконвулсивни свойства, засилва
тонуса на гладката мускулатура, усилва съсирването на кръвта. Поради тези му
свойства се прилага главно като помощно средство при лекуване на епилепсия,
изхвърляне на камъни от бъбреците и при лекуване на хемороиди. Велигденче
– многогодишно окосмено тревисто растение. На територията на общината се
среща крайпоточно, полско и пълзящо велигденче. Билката действа
успокоително на възпалената лигавица на дихателните пътища, оказва
дезинфекционно действие ; Глухарче - многогодишно тревисто растение. Среща
се на масиви предимно в селскостопанските площи. В местността „Янката” –
Кубрат, землищата на Точилари, Задруга – местностите „Ашлама кулак”,
„Сухата гора” и „Парче кору” по покрайнините на горите, разпръснати на площ
40 -50 дка. Основното лечебно действие е подобряване функциите на черния
дроб; Освен това билката
притежава жлъчогонно,
пикочогонно и
противоглистно действие и възбужда апетита. Зайча сянка – Asparagus officinalis
L. Среща се във всички горски масиви на петна предимно в широколистните
дъбови, липови и ясенови насаждения във всички землища на общината.
Зайчата сянка действа пичогонно, забавя сърдечната дейност, потиска обмяната
на веществата, разширява кръвоносните съдове и понижава кръвното налягане.
Прилага се при застой на течности в организма, сърдечни смущения, болести на
далака и черния дроб. Снежно кокиче – Galanhus Nivalis- Среща се на петна в
землището на гр. Кубрат в местностите „Еникьоската поляна”, „Мандрата”,
„Коджа канара” и „Канара Орман” на масиви с приблизителна площ 20 – 30 дка
в землището на с. Горичево, местността „Ковънлъкова” и „Голямата гора” , както
и в землището на с. Медовене, местностите „Биволарника”, „Малката парада” и
„Ангеловата локва“, землището на с.Беловец, местностите „Коджа орман”, „Бяла
орман” и Чукур орман”; Коприва – Билката
действа противоревматично,
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кръвоспиращо. Прилага се при болести на ставите (ревматизъм, артрит),
мускулни болки, изтощение след боледуване. Среща се на масиви, навсякъде из
всички землища на общината, в местностите „Карагюрлюк”, „Арабаджи гьол”,
„Мандрата”, „Янката” и е с приблизителна площ 20-30 дка. Преобладава и в
селскостопанските площи на селата Задруга, Точилари, Горичево, Бисерци,
Звънарци, Божурово и Юпер. Запасите от растението са големи и в добро
състояние. Мащерка –Thymus sp. Diversae-На територията на общината се среща
дългостъблена мащерка във всички землища на населените места, предимно
около пътища по поляни и пасища. Среща се на масиви с приблизителна площ
от около 10 – 15 дка. Билката действа отхрачващо, болко - и нервоуспокоително,
газогонно и дезинфекциозно.
Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален
режим на опазване и ползване, когато е налице трайна тенденция за намаляване
или има опасност от появяването на такава. РИОСВ - Русе контролира
спазването на специалния режим, опазване на находищата и ползването на
лечебните растения, както и лицата, които събират лечебни растения или
генетичен материал по отношение на вида и количеството, начините и
средствата за събиране. Кметът на общината контролира ползването на
лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост в
поземления фонд и в населените места.
Горски територии
Общата площ от общинските горски територии е 93957 дка или 21 % от общата
територия на общината. Горските територии са изградени от съобщества на
различни видове габърово - горунови гори, смесени гори от цер, граница,
вергилиев дъб, планински ясен, мъждрян, полски бряст, сребролистна липа,
орех и др., ограничени участъци от иглолистни – бор, смърч, ела и др.
В общинския горски фонд не са установени незаконни сечища. Добивът на
дървесина се извършва от „Кубратска гора“ ЕООД с необходимите документи,
съгласно Закона за горите. Общинските горски територии са около 10 хил.ха, от
които 90 % - широколистни дървесни видове. Горския фонд е в добро
фитосанитрано състояние. През последните 2-3 години не са установени болести
и нападения от вредители
ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
Животинският свят е разнообразен. Дивечовият състав включва предимно
благородни елени, лопатари, сърни, диви свине, муфлони, лисици, чакали,
зайци, различни видове птици – фазани, яребици, диви патици, пъдпъдъци и
др. Има развъдна дейност и на други диви животни, които са в групата на
нетрадиционните и имат стопанско и екологично значение.
В язовирите се развъждат предимно шаран, толстолоб, сом.
През последните години данните от провежданите таксации показват трайно
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намаляване на едрия дивеч. Това се дължи на бракониерството, което е основен
проблем за фауната.
Установени са 194 вида птици, от които 54 гнездящи на територията на
общината и над 30 вида бозайници и др. От защитените животни на територията
на общината има следните видове: насекоми - бръмбари (гъсеничар и бронзов
бегач). Земноводни-Кафявата крастава жаба (Bufo bufo. L.. 1758) наричана също
„Голяма крастава жаба“ е едро земноводно срещащо се и в България. Змии - змия
пясъчница (турска боа) Птици - синя гарга и керкенез. Бозайници - прилепи
(малък подковоносен прилеп, голям подковоносен прилеп, дългокрил прилеп,
кафяво прилепче и голям нощник), таралеж, степен пор (Mustela eversmanni) и
златка (Martes martes)
Опазването на природните местообитания и видовете в Европейската
екологична мрежа НАТУРА 2000 изисква активното участие на обществото. В
основата на това участие са устойчивото икономическо развитие, разумното
ползване на природните ресурси в защитените зони от мрежата, възпитаването
в екологично мислене и популяризирането на значението на екологичната
мрежа за бъдещето ни съществуване като част от системата на живота на Земята.
ИСТОРИЧЕСКА ОБВЪРЗАНОСТ/СВЪРЗАНОСТ С ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
Селището е създадено в началото на ХV век. Селото било известно с името
Балбунар (меден кладенец). Най-ранното писмено сведение за него е от 1624 г.
През 1890 г. в Балбунар се открива основно училище, а през следващата година
се учредява читалище “Кирил и Методий”. Главния поминък на населението:
земеделие, скотовъдство, дърводобив, тухларство, търговия с бакалски и
манифактурни стоки. Най-забележителната придобивка на Кубрат до 1940 г. са
двете мелници, две даракчийници и една маслобойна.
През 1934 г. Балбунар приема новото си име - Хан Кубрат, известен със своя
мъдър завет към синовете си: да са единни, за да не може никой да ги сломи,
както не могат лесно да се пречупят пръчките лозови, вързани в един сноп.
През 1949 г. село Кубрат е обявено за град с Указ 790 / 30.09.1949 г., ДВ 98 /
09.12.1958 г.
Община Кубрат е разположена в СЦРП, чиито главни центрове са Русе и Велико
Търново. Най-голямо значение за общината има близостта с областния център
Разград и Русе. Общината е разположена в близост до главни транспортни
направления с международно значение, но въпреки това е в страни от тях.
Въпреки това, тя е отлично свързана с всички съседни общини и по-големи
градове. На нейна територия се пресичат второкласните пътища между Русе и
Исперих и Тутракан и Разград.
Община Кубрат е един от транспортните коридори между Турция и Румъния.
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Транспортът в общината е единствено шосеен. Има автобусни пътнически
връзки с всички населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра,
Русе и Варна. Градът е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет,
Исперих и Шумен, както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово.През
общината минават следните транспортни артерии: път II-49 (Разград - Кубрат Тутракан), който свързва общината с най-близката железопътна гара Просторно,
и с водния транспорт (гр. Тутракан); път II-23 (Дулово - Исперих - Кубрат - Русе),
който я свързва с останалите общини.
2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Основните сектори в икономиката на Община Кубрат са преработващата
промишленост, търговията, услугите и селското стопанство. Приходите от
продажби реализирани в индустриалния сектор, са 36,9%, а от аграрния 16,4%.
На територията на Общината има ресурси за дървообработващата
промишленост, на чиято база е изграден мебелният завод „Лудогорие 91” АД.
Други важни сектори са: производство на електротехнически изделия в „Елпром
– Елин” АД, на технологични линии за производство на хляб и машини за
растителна защита в „Хан Кубрат” АД, карданни валове за селскостопански
машини и автомобили, корабни възли и детайли в „Динамика” АД.“
Графика №1: Икономически сектори в Община Кубрат 2019 г.

Източник: ТСБ Разград

ПРОМИШЛЕНОСТ
Отрасълът промишленост
подотрасли:
–

в

Община Кубрат

включват

следните

главни

Дървообработваща промишленост: Едно от най-добрите мебелни
предприятия както в Общината, така и в страната, е „Лудогорие-91“
АД. Предприятието е разположено в гр. Кубрат, на около 50 км от гр.
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Русе. То е с около 60-годишна история и традиции в производството и
търговията с мебели. Основно се произвеждат столове и маси.
Материалът, който се използва за тяхното производство, е главно
букова дървесина. Продукцията е предназначена както за вътрешния
пазар, така и за външния, като значителна част от нея се изнася на
четири континента. Фирмата отговаря на европейските стандарти за
качество, екология и условия на труд.
–

Електротехническа промишленост-„Елпром-Елин“АД е основен
производител на електро-инсталационни изделия на порцеланова и
пластмасова основа. Продукцията е с широк спектър на приложимост.
С нея с задоволяват основните потребности на всяко домакинство,
производителите на различни видове машини и апарати,
строителството и други отрасли на икономиката. Основни продукти,
произвеждани и предлагани от страна на предприятието са фасунги,
щепселни съединения, основи за предпазители, капачки, патрони,
осветители и осветителни тела, клеми, разклонители и разклонителни
кутии, ключове и електрически табла. Дружеството е отворено за
различни форми на сътрудничество за съвместно производство на
определени изделия, технологии и пазари, разработване на нови
изделия и адаптиране на произвежданите изделия към конкретните
изисквания на конкретните пазари. Фирмата осъществява контакти с
Иран, Саудитска Арабия, ОАЕ, Германия, Холандия, Турция, Сърбия,
Македония и други.

–

Машиностроителна промишленост-„Хан Кубрат“ АД представлява
фирма, специализирана в изграждането на технологични линии за
производство на хляб и по-конкретно ситоареатори; водонагревателдозатори; тестомесачки; повдигач- обръщачи; тестоделители;
тестооформители; тестоокръглители; камери за окончателна
ферментация; транспортьор-зареждачи; електрически, дизелови и
газови пещи; пещи за закуски; машини за рязане на хляб; универсални
миксери. Фирмата произвежда и машини за растителна защита:
щрангови, вентилаторни и комбинирани пръскачки.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Селското стопанство е основен отрасъл на икономиката в Община Кубрат.
Отрасълът е един от най-развитите сектори на общинската икономика.
Осигурява поминъка на значителна част от населението. Община Кубрат
разполага със значителни поземлени ресурси – 77% от общата й територия.
Обработваемата земя представлява 84,80% от земеделските земи или 30 460
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ха. Средно на глава от населението на общината се падат по 1,2 ха, което е
над средното за Страната.
Приблизително 34% от площите в Общината са заети със зърнени култури.
Отглеждат се предимно пшеница, царевица, ечемик, за което най-много
допринасят
благоприятният
климат
и
релефните
условия.
Преобладаващите в общината черноземни почви са предпоставка за
получаване на високи добиви от зърнени култури. Значително място заемат
и площите със слънчоглед, лозя, овощни градини – главно кайсии, праскови,
орехи и сливи. От голямо значение за Общината е и отглеждането на тютюн,
сорт „Хан Тервел“ и сорт „Басми“.
Община Кубрат е специализирана главно в отглеждането на овце, говеда,
свине и птици. Въпреки съществуващите две по-големи мандри,
животновъдството в Общината е почти изцяло съсредоточено в дребния,
смесен частен сектор, където няма условия за стопански ефективна
концентрация и за въвеждане на съвременни технологии за отглеждане на
голям брой животни. Голяма част от животните се отглеждат при
примитивни условия, липсва контрол на качеството на произвежданата
продукция. Животновъдството е съсредоточено предимно към задоволяване
на основните потребности на домакинствата.
Селското стопанство на Община Кубрат се развива под формата на лични и
кооперативни структури, сдружения и арендатори. Преобладаваща част са
личните натурални стопанства. Пазарно- ориентираното производство се
реализира от земеделски кооперации и арендатори. Основни фирми,
специализирани в животновъдството са ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър и ЕТ
„Мъдър – Хасан Али и Фатме Али“.
Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет със свое решение определя
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, които се
разпределят съобразно броя и вида на пасищните селскостопански животни.
Останалите свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на
собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред
определен в правилника за прилагане на закона.
ГОРСКО СТОПАНСТВО
Територията на Община Кубрат е опасана от горски масиви, които заемат 93
957 дка /държавни и общински/ или 21,50% от цялата територия на
общината. Преобладаващата растителност е широколистна – дъбови гори,
клен, липа и др. Срещат се и ограничени участъци от иглолистни дървета –
бор, ела, смърч и други.
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Предприятия и фирми, специализирани в областта на горското стопанство,
на територията на Община Кубрат са:„Кубратска гора“ ЕООД (производство
и доставка на дърва за огрев, дърводобив, залесяване, преработка на
дървесина; ТП Държавно горско стопанство „Сеслав” (селско и горско
стопанство, животновъдство, отглеждане на дивеч); „Лудогорие
лес“
АД- призводство на фиданки, залесяване, дърводобив, преработка на
дървесина.
ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА на територията на Община Кубрат е сравнително
добре развита. Поради голямата безработица, ниските доходи и ниската
покупателно способност, търсенето на стоки и услуги силно намалява. Това
е и една от причините една част от магазините и заведенията за обществено
хранене и развлечение да променят предмета на своята дейност през
последните години.
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
На територията на областта има добра суровинна база и условия за развитие
на втория по значение сектор – производство на храни, напитки и тютюневи
изделия. Той осигурява 27% от заетостта. Хранително-вкусовата
промишленост има водещо място в общините Завет, Лозница, Самуил и Цар
Калоян, Исперих и Кубрат. Там функционират предимно МСП. Големите
предприятия в този отрасъл са средоточени на територията на град Разград.
ТУРИЗЪМ
Туризмът в община Кубрат не е особено силно развит. По данни на НСИ от 2014
год., през 2013 и 2014 год. е декларирано само едно средство за подслон и места
за настаняване (при 6 през 2011 год.). Този обект е хотел, като за година, броят на
леглата се намалява от 18 на 14. Има и спад в броя легладенонощия – при 5234
през 2013 год., през 2014 год. те са само 5110.
Таблица №2: Справка за приходи от туризъм в община Кубрат
(левове)

Приходи
от
нощувки
в места
за
настаняв
ане общо
280

2017
Приходи
от
нощувки
на
българск
и
граждан
и в места
за
настаняв
ане
280

Приходи
от
Приходи
нощувки
от
на
нощувки
чужди
в места
граждан
за
и в места настаняв
за
ане настаняв
общо
ане
-

262,8

2018
Приходи
от
нощувки
на
българск
и
граждан
и в места
за
настаняв
ане
262,8

Приходи
от
Приходи
нощувки
от
на
нощувки
чужди
в места
граждан
за
и в места настаняв
за
ане настаняв
общо
ане
-

192,4

2019
Приходи
от
нощувки
на
българск
и
граждан
и в места
за
настаняв
ане
192,4

Приходи
от
нощувки
на
чужди
граждан
и в места
за
настаняв
ане
-

Източник: Община Кубрат
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За посрещане и настаняване на клиентите-ловци, ТП ДГС „Сеслав” разполага с
две ловни бази – категория „ловен дом”: Ловен дом “Фазан”- разположен е сред
гора на брега на неголям язовир. Предлага 1 апартамент, 4 двойни стаи, зала за
хранене, зала за почивка с камина, барбекю с беседка и възможност за
организиране на пикник. Пред ловния дом има просторна тераса с изглед към
язовира. Районът предлага добри възможности за разходки.Ловен дом “Елен” разположен е на брега на голям язовир. Предлага 1 апартамент, 2 двойни стаи с
тераси към езерото и 1 единична стая, зала за хранене с кът за почивка с камина.
Всички помещения са оборудвани с климатик. Пред ловния дом има просторна
тераса с изглед към язовира.
Стопанството предлага отлични условия за риболов на двата язовира с които
разполага, възможности за организиране на фотолов, екскурзии до историкоархеологическите резервати „Сборяново”, „Ивановските скални църкви” и
други.
Развиването на туризма е заложено в общинския план за развитие за периода
2014-2020 год.
Като благоприятни възможности са отбелязани развитие на туризма чрез
оползотворяване на природното и културно-историческото наследство и
развитие на алтернативни форми на туризъм.
Общината разполага с необходимия потенциал за развитие на туристическа
дейност, вкл. вътрешен туризъм. На територията на общината има ловни
райони и отлични условия за развитие на ловен туризъм. Засега Община Кубрат
разполага с два ловни дома с подходяща леглова база.
ТРАНСПОРТ
Според Регистъра на транспортните фирми в България, на територията на
община Кубрат има 5 регистрирани фирми с предмет на дейност – сухопътен
товарен транспорт. Всички са със седалище на територията на град Кубрат.
СТРОИТЕЛСТВО
На строителството се падат 19,8% от фирмите, 15,2% от заетите и 6% от
дълготрайните материални активи, както и 7,5% от приходите от дейност и от
нетните приходи от продажби на територията на област Разград. Големите
фирми в този отрасъл на икономиката са средоточени предимно в областния
център и той няма съществен дял в местната икономика за община Кубрат. На
територията й няма регистрирани големи строителни фирми.
Таблица №3 Основни показатели на предприятията в Община Кубрат 2016-2018
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Основни показатели на нефинансовите предприятия в община Кубрат за периода 2016 - 2018 година по икономически дейности

година

Икономически дейности

Нетни
Произведе
Разходи
приходи
Предприяти
на
Приходи от
за
от
Печалба
я
продукция дейността
дейностт
продажб
¹
а
и
Брой

2016

2017

2018

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт; складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт; складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт; складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

Хиляди левове
96 841
106 088
37 984
48 143
..
..
8 848
9 338

523
83
..
45

67 760
36 995
..
8 467

116 796
55 441
..
9 478

-

-

-

-

..
11

..
321

..
328

225
29
34

6 568
7 585
579

3
8

Заети
лица²

Загуба

Разходи
за
възнагра
ждения

Наети
лица²

Брой
1 865
466
..
362

ДМА

Хиляди левове
10 155
64 645
3 360
48 617
..
1 841
3 769

10 994
6 777
..
759

1 678
..
678

-

-

-

-

-

-

-

..
326

..
278

68

..
25

..
22

..
10

..
42

..
-

33 736
8 620
1 291

32 998
8 268
1 216

31 833
8 292
1 212

1 817
382
86

69
95
11

466
97
90

275
73
62

1 631
434
246

5 325
3 401
223

..
88

..
221

..
88

..
136

..
..

..

..
10

..
3

..
..

..
165

20

394

418

390

263

144

-

31

11

67

21

9
..

213
..

223
..

190
..

214
..

15
..

..
-

16
..

9
-

32
..

..
..

22
..
27
517
88
..
39

3 053
..
267
79 206
46 956
..
..

3 507
..
290
126 902
60 886
..
8 001

3 040
..
275
108 653
44 823
..
..

3 216
..
222
110 212
48 364
..
7 801

264
..
68
16 389
11 140
..
777

..
..
1 727
146
626

180
16
37
1 833
470
..
341

..
..
17
1 351
381
..
306

..
90
84
10 673
3 541
..
1 931

..
..
19
68 844
53 252
3 416

..

..

..

-

..

-

-

-

-

-

..

..
14

..
760

..
738

..
736

..
341

..
383

..
..

..
27

..
12

..
63

..
..

218
27
35

6 484
8 910
587

38 095
9 235
1 331

37 354
8 893
1 300

36 338
8 830
1 249

1 790
647
86

183
289
..

467
97
91

276
81
59

1 771
507
233

5 600
2 996
154

..
7

..
88

..
168

..
88

..
69

..
93

..

..
5

..
..

..
..

..
138

21

613

651

568

392

238

..

28

10

65

20

10
..

154
..

154
..

151
..

186
..

..
..

34
-

14
..

8
-

56
..

..
..

19
3
27
512
85
43

3 172
..
314
78 955
42 370
..

3 458
..
321
129 827
57 331
8 722

3 171
..
318
110 119
40 097
8 021

..
..
234
117 812
49 869
8 040

289
..
90
13 248
7 432
1 032

..
2 826
994
419

142
16
39
1 767
448
327

..
16
15
1 310
374
288

..
109
66
11 333
3 778
1 983

..
..
29
71 862
57 442
3 396

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
11

..
617

..
630

..
612

..
441

..
179

..
..

..
19

..
9

..
64

..
..

214
31
33

6 997
13 577
535

40 567
13 869
1 101

40 035
13 368
1 069

38 755
12 167
1 038

1 821
1 588
71

158
..
11

429
138
68

255
116
41

1 803
864
222

5 350
3 232
..

..
5

..
47

..
146

..
67

..
116

..
32

..
..

..
5

..
..

..
..

..
37

20

490

517

490

283

215

..

23

8

59

9

9
..

175
..

175
..

169
..

178
..

17
..

..
..

18
..

11
..

63
..

..
..

20
6
27

3 411
..
324

3 688
..
365

3 410
..
327

..
..
281

273
..
88

0
0
6

..
23
44

..
18
20

..
125
80

..
..
..

1 361
392
..
324

¹ Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
²Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
".." конфиденциални данни
"-"няма случай

Източник: ТСБ Разград
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Таблица №4: Основни показатели на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г. по групи
Основни показатели на нефинансовите предприятия в община Кубрат за периода 2016 - 2018 година по групи предприятия
Приходи
Групи
Произведен
Нетни
Предпри
от
Разходи за
предприятия
а
приходи
Печалба
Година
ятия
дейностт
дейността
според заетите в
продукция¹
от продажби
а
тях лица
Хиляди левове
Брой
Общо
523
67 760
116 796
96 841
106 088
10 994
Микро до 9 заети
489
26 181
57 139
49 502
51 063
6 134
Малки от 10 до 49
29
28 639
41 209
34 253
37 854
3 692
Средни от 50 до 249
5
12 940
18 448
13 086
17 171
1 168
2016
Големи над 250
Общо
517
79 206
126 902
108 653
110 212
16 389
Микро до 9 заети
482
29 519
61 523
55 451
53 881
7 688
Малки от 10 до 49
30
33 675
45 185
37 874
39 539
..
Средни от 50 до 249
5
16 012
20 194
15 328
16 792
..
2017
Големи над 250
Общо
512
78 955
129 827
110 119
117 812
13 248
Микро до 9 заети
477
31 142
65 004
57 880
58 385
6 735
Малки от 10 до 49
31
33 441
46 893
39 691
43 683
..
Средни от 50 до 249
4
14 372
17 930
12 548
15 744
..
2018
Големи над 250
-

Загуба

Заети
лица²

Наети
лица²

Брой
1 865
909
555
401
1 833
921
556
356
1 767
876
569
322
-

1 678
..
938
..
1 727
743
..
..
2 826
755
2 071
0
-

1 361
488
531
342
1 351
496
527
328
1 310
478
543
289
-

Разходи
за
ДМА
възнагра
ждения
Хиляди левове
10 155
64 645
2 819
..
3 712
23 114
3 624
..
10 673
68 844
2 952
..
4 037
25 897
3 684
..
11 333
71 862
3 210
25 925
4 739
..
3 384
..
-

¹ Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика
²Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост
".." конфиденциални данни
"-"няма случай

Източник: ТСБ Разград
Графика №1: Предприятия по вид

Източник: ТСБ Разград

Разпределение на нефинансовите предприятия в община Кубрат според крайния
финансов резултат от дейността им за периода 2016 - 2018 година
Таблица №5:Финансови резултати на предприятията 2016-2018 г.
Година
2016
2017
2018

Предприятия
Брой
523
517
512

Предприятия с печалба
Брой
420
420
404

%
80,3
81,2
78,9

Предприятия с
нулев резултат
Брой
%
56
10,7
50
9,7
58
11,3
Източник: ТСБ Разград

Предприятия със загуба
Брой
47
47
50

%
9,0
9,1
9,8
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Графика №2 Предприятия с печалба 2016-2018 г.

Източник: ТСБ Разград

Графика № 3: Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Кубрат за периода 2016 - 2018
година по икономически дейности

Източник: ТСБ Разград
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Таблица №6Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Кубрат за периода 2016 - 2018
година по икономически дейности

(среден списъчен брой)
Икономически дейности
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт; складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; Далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности

2016
2 290
494
..
324

година
2017
2 307
477
..
306

2018
2 246
474
288

-

-

-

..
10
275
73
74

..
12
276
81
72

..
9
255
116
66

..
..
3
18
55
193
381
230
..
69

..
..
..
10
..
174
418
236
17
64

..
..
..
12
..
172
375
251
19
70

".." конфиденциални данни
"-"няма случай
Източник: ТСБ Разград

Графика №4:Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в община Кубрат за периода 2016 - 2018 година по икономически
дейности
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Източник: ТСБ Разград

Графика №5:Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в община
Кубрат за периода 2016 - 2018 година по икономически дейности

Източник: ТСБ Разград

Графика №6:Придобити дълготрайни материални активи в община Кубрат за периода
2016 - 2018 година по икономически дейности

Източник: ТСБ Разград
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Таблица № 7: Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в община Кубрат за периода 2016
- 2018 година по видове

Общо
Земя
Сгради, строителни
съоръжения и
конструкции
Машини, оборудване
и транспортни
средства
Други разходи

(хиляди лева)
2018
16 622
2 197

2016
24 463
2 972

2017
14 741
4 428

13 210

2 694

4 957

6 801

6 617

8 819

1 480

1 002

649
Източник: ТСБ Разград

Графика №7:Придобити дълготрайни материални активи в община Кубрат за периода 2016 - 2018 година
по видове

Източник: ТСБ Разград
Графика №8: Разходи за ДМА 2018 г.

Източник: ТСБ Разград
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3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Брой и възрастова структура на населението - Към 31 декември 2019 г.
населението на Община Кубрат е 15 638 души.
Таблица №8: Брой и възрастова структура на населението

Общо
15638

Общо
Мъже
7646

Жени
7992

В градовете
Общо
Мъже
Жени
6259
3013
3246

Общо
9379

В селата
Мъже
4633

Жени
4746

Източник: ТСБ Разград

В сравнение с края на 2011 г. населението на общината намалява с 2 457 души,
или с 13.7% (средногодишен темп на намаление 1.7%). Намалението на
населението е един от основните лимитиращи фактори за бъдещото развитие
на всяка общината, които негативно се отразят най-вече върху работната сила и
възпроизводствения потенциал на територията.
Графика №9: Динамика на населението 2011-2019 г.

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

Продължава процесът на застаряване на населението в общината, който е
характерен за другите райони в страната, но в Северния централен район то е в
по-високи стойности от средните за страната, като само Северозападния район
е с по-неблагоприятни стойности.
Коефициент на възрастова зависимост –показва съотношението между лицата
на възраст над 65 години, които са предимно икономически неактивни, и лицата
в активна възраст. По-високият коефициент на възрастова зависимост показва
влошаване на възрастовата структура на населението, което рефлектира върху
пазара на труда, икономическия растеж и др. В края на 2019 г. лицата на 65 и
повече навършени години са 61,9% от населението на общината. В сравнение с
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2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 4.3 процентни
пункта. Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост в
общинта е 58.3%,или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65
години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2011
и 2017 г. този коефициент е бил съответно 49.3% и 57.2%.
Таблица №9: Коефициент на възрастова зависимост
0 - 14/15 - 64

65+/15 - 64

21,0

40,9

Съотношения
0 - 14, 65+/
65+/0 - 14
15 - 64

60 - 64/15 - 19

61,9
195,3
171,5
Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

Относителен дял на населението в градовете - Относителният дял на
населението в градовете дава информация за степента на урбанизация на
областта. Към 31.12.2019 г. в град Кубрат живеят 6 259 души, или 40%, а в
селата – 9379 души, или 60% от населението на общината.
Графика№10: Относителен дял на населението по местоживеене

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

Към края на 2019 г. населените места в община Кубрат са 17, в т.ч. градове: 1
– общинския център град Кубрат и 16 села.
Таблица №10: Население по пол и местоживеене
Общо
6259

В градовете
В селата
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
3013
3246
9379
4633
4746
Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg
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Единствено в общинския център – град Кубрат, броя на населението е над 2000
души. В 3 населени места населението е между 1001 и 2000 души – селата
Бисерци, Севар и Беловец. Също в 3 населени места, броят на жителите е между
600 и 800 души – Мъдрево, Сеслав и Равно. Най-многобройна (с 6 броя) е групата
на населените места с население между 401 и 600 души - селата Юпер, Звънарци,
Божурово, Задруга, Савин, Каменово. 4 са селата в групата с най-малобройно
население (между 228 и 401 жители) – Тертер, Горичево, Точилари и Медовене.
Възпроизводствен процес - Броят и структурите на населението се определят от
размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно)
движение. Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява в
постоянното му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други.
Количествената му страна обхваща естественото движение на населението. От
своя страна, то се характеризира с раждаемостта и смъртността. До голяма
степен раждаемостта зависи от броя на сключените бракове и броя на разводите.
През 2019 г. естественият прираст в община Кубрат е отрицателен.
Графика№11: Естествено движение на населението 2011-2019 г

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

Разликата между живо родените и умрелите представлява естественият прираст
на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната и района се
характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2019 г. в
резултат на отрицателния естествен прираст населението на района е намаляло
с 236 души.
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Графика№12: Живо родени деца 2011-2019

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg
Графика№13: Умирания 2011-2019

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения
прираст през 2019 г. е минус 15,9%, а през 2011 г. е минус 9,61%.
/ Коефициентът на естествен прираст на населението се измерва в промили (‰). Той
показва промяната на броя на населението (за всеки 1000 души) в следствие на
разликата в броя на новородените и починалите на дадена територия лица./
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Фигура: Естествен прираст на населението през 2019 г. по области (На 1 000 души) НСИ

В периода 2011 – 2018 г. всички области в Северен централен район имат
отрицателен естествен прираст. Наблюдават се значителни различия между
районите от ниво 2 по отношение на коефициентите на естественият прираст. В
ЮЗР естественият прираст е (-4.3‰) дължащо се на област София-град докато в
СЦР е(-10.1‰). През 2018 г. с най-малки по стойности коефициенти на
отрицателен естествен прираст е област Разград (-8.7‰). С най-голямо
намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен
прираст е област Велико Търново - минус 13.2‰ и област Силистра - минус
10.5‰. Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2018 г. е минус
0.6‰.
Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва
и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също
е отрицателен - минус 2 012 души. Той се формира като разлика между броя на
заселилите се и изселилите се от страната. Намалението на населението в
резултат на външната миграция, измерено чрез коефициента на нетна
миграция. Коефициентът на механичен прираст в Северен централен района
през 2011г. е (- 2.1‰), а през 2018 г. (-3.6‰), като за страната през 2018 г. е (-0.5‰).
Или механичния прираст в района е с много по-неблагоприятни показатели от
средните за страната. През 2018 г. всичките 5 области имат отрицателен
механичен прираст. С най-голямо намаление на населението в резултат на
отрицателния механичен прираст са областите Велико Търново 1 183 д. (-5.0‰)
и Русе 631 д. (-2.9‰), През 2018 г. 7 общини имат положителен механичен
прираст, като по-значителен е прираста в община Велико Търново 137 д. (1.6‰),
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Дулово 59 д. (2.1‰), и Алфатар 27 д. (10.1‰). В 4 общини механичния прираст се
движи в границите от 1 до 11 д. Останалите 32общини имат отрицателен
механичен прираст. С най-голямо намаление на населението в резултат на
отрицателния механичен прираст са общините Свищов(- 904 д.),Русе (-259 д.),
Габрово (-231 д.) и Горна Оряховица (-223 д.).
Механичният прираст в Община Кубрат също е отрицателен. През 2019г.
стойността е (-91), която се формира от 368 заселени и 288 изселени души.
Таблица №10: Механичен прираст на населението в община Кубрат към 31.12.2019,

Общини
Кубрат

Заселени
общо
мъже
жени
368

171

197

Изселени
общо
мъже
жени
502

214

288

Механичен прираст
общо
мъже
жени
-134

-43

-91
Изт.: НСИ

Графика №14: Механичен прираст на населението в община Кубрат към 31.12.2019,

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg

Гъстота на населението- Този индикатор за гъстотата на населението дава
информация за броя на хората на единица площ. Гъстотата се влияе от
механичното и естествено движение на населението, както и от процеса на
урбанизация. Териториалните диспропорции могат да бъдат идентифицирани
чрез показателя гъстота на населението.
Таблица №11: Гъстота на населението
Площ - кв.
Община
км
Кубрат

433,6

Гъстота на
населението на
1 кв. км

Населени
места - бр.

Градове бр.

Села бр.

Кметства - бр.

36,8
17
1
16
16
Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg
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Гъстотата на населението в община Кубрат в края на 2018 г. е 36,8 д/км2, в
Северозападния район е 53.5 д/км2 и е под средна за страната 63.4д/км2.
Данните за гъстотата на населението показват неравномерно разпределение на
населението по територията на района. По области гъстотата на населението е в
широк диапазон от 38.4 д/км2 в област Силистра до 76.4 д/км2 в област Русе.
Демографска ситуация се разкрива и от коефициента на демографското
заместване, който измерва съотношението между лицата във възрастовата група
0-14 и 65+ години. Възпроизводството на трудоспособното население се
характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва
съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19
години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към
31.12.2019 г. това съотношение е 66 и остава непроменено спрямо 2018 година. За
сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били
замествани от 124 млади хора.
Изводи и тенденции
Анализът на демографската ситуация в община Кубрат в периода 2011 – 2019 г.
показва продължаващи тенденции на намаляване и застаряване на населението,
намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност,
отрицателен естествен и механичен прираст. Средно годишно населението на
община Кубрат намалява от отрицателен естествен и механичен прираст с 351 д.
Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението,
който води до сериозни териториални диспропорции.
Намаляването на броя на живороденитe деца и коефициента на обща
раждаемост са сред причините общината да е сред районите с висок
отрицателен естествен прираст в Северен централен район , като през 2019 г. той
е минус 15,9%.
Механичният прираст също е с много по-неблагоприятни показатели от
средните за страната. Най-големите проблеми са свързани с високата обща
смъртност и постоянната емиграция на млади хора в активна възраст.
Делът на градското население слабо, но устойчиво се увеличава в рамките на
анализирания период, което се предопределя от нарасналата роля на градовете
по отношение на възможности за заетост, по-висок жизнен стандарт, по-добър
достъп до специализирани и по-качествени здравни услуги, образование,
културни прояви.
През 2019 г., както в общината, така и във всички области на Северен централен
район гъстотата на населението намалява много слабо спрямо 2011 г.
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Прогнозата до 2035 г. показва, че населението в района и общината ще намалява
и застарява. Предизвикателство пред икономическия растеж, ще бъде
значителното свиване на населението и заедно с това, намаляването на
трудоспособното население. Застаряването на работната сила в условия на
динамичен пазар на труда ще поражда необходимостта от въвеждането на
съвременни и подходящи форми на обучение и учене през целия живот.
Увеличаването на относителния дял на населението на възраст над 65 години ще
увеличи натиска върху публичните услуги, здравеопазването, социалните
грижи и пенсионната система.
Намаляването на населението на възраст до 14 години ще наложи реформи в
сферата на образованието и в мрежата от учебни заведения. Дисбалансът в
териториалното разпределение на населението ще продължи, което ще създава
затруднения в бъдещото пространствено планиране и развитие на района,
отделните области и общини.
ПАЗАР НА ТРУДА – ЗАЕТОСТ, БЕЗРАБОТИЦА
Заетост- Коефициентът на заетост представлява относителният дял на заетите
лица на населението на същата възраст. Той е водещ индикатор за пазара на
труда, показвайки каква част от населението в трудоспособна възраст работи.
Един от основните показатели на “Европа 2020” – заетост от населението на
възраст 20-64 навършени години се следи само на ниво регион (NUTS 2). Този
показател за по-стеснената група от 20-64 г. (наблюдавана от ЕВРОСТАТ) в
периода 2011-2018 г. в Северния централен район бележи значително
увеличение от 59.4% през 2011 г. до 69.1% през 2018 г.
Заетостта на населението в най-активна възраст (15-64 години) бележи ръст в
периода 2011-2019 г. и достига 64.6% през 2019 г., но изостава от средната за
страната 67.7%. Въпреки предприетите мерки и програми за насърчаване на
заетостта през последните години, и в частност тази при жените, все още се
наблюдава различие в заетостта между двата пола. Заетостта при мъжете е 68.3%,
а при жените 60.7%. Равнището на заетост сред лицата с основно, начално и пониско образование е значително по-ниско от общото равнище на заетост. Понататъшното повишаване на заетостта ще зависи от активизирането на
икономически неактивни лица и тяхната (пре)квалификация, както и от
обръщането на тенденцията към нетна емиграция и дори внос на работна ръка
от чужбина.
Общата икономическата среда на територията на община Кубрат се
характеризира с относителна стабилност в икономиката, преобладаващ
селскостопански характер на заетостта, търсене на ниско квалифициран труд и
ниско трудово възнаграждение. Пазарът на труда се определя от общото
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състояние на икономика, сезонните фактори, развитието на субсидираната
заетост и поставените количествени и качествени параметри от работодателите
при търсене на работна сила.
Безработица- Пазарът на труда има ключово значение за стабилността на
икономиката на общините, за развитие на страната, за равнището на качеството
на живот. Показатели характеризиращи пазара на труда са свързани със стадия
на развитие на икономиката. Източник на данните, с изключение на данните за
регистрираните безработни е Наблюдението на работната сила. Източник на
данните за регистрираните безработни в бюрото по труда е Агенцията по
заетостта към Министерството на труда и социалната политика.
Коефициентът на безработица представлява относителният дял на
безработните лица от икономическо активното население (работната сила).
Високата безработица, както и дългосрочната, влияят отрицателно върху
икономиката и пораждат социални проблеми, най-вече директно върху
бедността и социалното изключване.
Равнището на безработица на в Община Кубрат към 31.05.2020 г. е 17 %, а броя
на регистрирани безработни лица е 1 170.
Графика №15:Равнището на безработица на в Община Кубрат към 31.05.2020 г.

Източник: Национален статистически институт-https://infostat.nsi.bg
Таблица №12:Динамика на безработицата:
ОБЩИНА КУБРАТ
Рег. Безр. към 31 .12/31.05
Възрастова структура
19-24 г.
25-29 г.
30-34 г.

брой
1024
брой
29
40
87

2019
Равнище %
14,9
Отн. дял %
2,83
3,91
8,50

брой
1170
брой
50
66
96

2020
Равнище %
17,0
Отн. дял %
4,27
5,64
8,21
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35-39 г.
40-44 г.
45-49 г.
50-54 г.
Над 55 г.
Образователна структура
Висше
средно
Основно
Начално и по-ниско
Професионална структура
С работническа професия
Специалисти
Без квалификация
Регистрирани продължително безработни
лица
От тях с раб. професии
Специалисти
Без специалност
С висше образование
Със средно образование
С основно образование
С начално и по-ниско образование
Постъпили на работа всичко
От тях жени
До 29 години вкл.
С висше образование
С намалена работоспособност
Продължит. безработни
Чрез посредничестното на БТ
От тях: по мярка
По програми по ЗНЗ
По ОПРЧР
На първичен пазар
Обявени свободни места
На първичния пазар
По мерки за заетост
По програми по ЗНЗ
По ОПРЧР
Брой проведени курсове за квалиф.
по НПДЗ и ОПРЧР
Брой обучени лица
От тях: по комп. Грамотност
и ИКТ

89
102
111
159
396
брой
36
432
225
331
брой
308
60
656
399

8,69
9,96
10,84
15,53
38,67
Отн. дял %
3,52
42 ,19
21,97
32,32
Отн. дял %
30,08
5,86
64,06

99
125
117
168
442
брой
43
484
260
383
брой
346
75
749
428

8,46
10,68
10,00
14,36
37,78
Отн. дял %
3,68
41,37
22,22
32,74
Отн. дял %
29,57
6,41
64,02

109
8
282
A
146
94

27,32
2 ,01
70,68
0,25
36,59
23,56

121
4
303
0
158
102

28,27
0,93
70,79
0,00
36,92
23,83

4 58
580
332
108
61
29
95
456
17
42
39
358

39,60

168
272
144
32
19
15
34
214
6
18
9
181

39,25

57,24
18,62
10,52
5,00
16,38

228
16
52
37

91
7
18
7

2
45

2
42

20

20

52,94
11,76
5,99
5,51
12,50

Източник: ДБТ

Изводи и тенденции-Основните изводи показват повишаване на коефициентите
на заетост сред най- активното население между 15 и 64 годишна възраст.
Високата безработица оказва отрицателно влияние върху икономиката и
поражда сериозни социални проблеми. Тя влияе директно върху бедността и
социалното изключване.
Тенденциите в сферата на заетостта и безработицата са проследени посредством
прогнозите за населението на Евростат в държавите-членки на ЕС, според които
броят на лицата в трудоспособна възраст в България ще продължи да намалява
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и в бъдеще. Това е основният фактор, който ще окаже влияние върху
намаляването на работната сила и в общината.
Според прогнозите за търсенето и предлагането на труд на Cedefop до 2025 г. се
очаква намаление, както на работната сила, така и на заетостта. Според тези
прогнозите по сектори на икономиката ще се наблюдава нарастване на заетостта
в икономическите дейности в сектор „Услуги“, докато в икономическите
дейности от сектор „Индустрия“ и сектор „Селско стопанство“ ще има
намаление.
С най- бързи темпове до 2025 г. и в периода до 2050 г. ще се повиши търсенето на
специалисти в бизнес услугите, научните и технически дейности,
здравеопазването и социалните дейности и информационните и
комуникационните технологии.
ОБРАЗОВАНИЕ
Човешкият капитал се отъждествява с качествата на хората и зависи както от
нивото на образование, така и от неговото качество. В съвременните динамични
условия, човешкият капитал е съществен за въвеждането на технологични
иновации и за развитието на икономиката. В страната образователното равнище
на населението значително се подобрява през годините, следвайки ясно
изразена тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и
средно образование и същевременно намаляване на броя на лицата с основно и
по-ниско образование.
Степента на завършено образование е необходимо условие за осигуряване за
заетост на жителите, за получаване на по-високи доходи, за постигане на подобро качество и стандарт на живота на населението, а в териториален аспект и
за намаляване на риска от бедност и социална изолация.
Между селските и градските райони има диспропорция по отношение на
образователното равнище. Необходимо е да се обърне внимание на населението
в училищна възраст в селските райони като условие за постигането на баланс в
образованието.
В анализа е направен преглед на броя на учащите се в основните степени на
образование и промените в броя на образователните институции. Един от
основните принципи в българската образователна система е отвореност –
изграждане на гъвкава образователна система по отношение на пазара на труда
и с равен достъп - с цел да се интегрират всички групи в неравностойно
положение.
Образователна структура на населението
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Училищното образование се дели според степента на начално, основно и
средно, а според съдържанието на подготовката - на общо и професионално.
Образователните институции в страната са разделени по степента на
образование – предучилищни (детски градини), общообразователни и
специални училища (начални, основни, гимназии, средни, средни
професионални училища по изкуствата, спортни училища, професионални
гимназии, професионални колежи, центове за професионално обучение и
висши училища).
Образователното равнище и структура се предопределят от развитата мрежа от
учебни заведения в страната, от нейния достъп за всички групи население, от
възрастовата структура на населението и изискванията на производството и
пазара. В образователната система се придобива общообразователна и
професионална подготовка. Високият дял на населението с висше образование в
една община създава предпоставки за повишаването на нейната
конкурентоспособност, производителност на труда и икономически растеж.
Колкото по-висок е делът на лицата с основно и по-ниско образование, толкова
по-малък е потенциалът на местния пазар на труда за запълване на новите
работни места. По-ниското образование предполага по- ниска икономическа
активност, по-малка производителност на труда и съответно по-ниски доходи.
По-бързото развитие на пазара на труда в област Разград е ограничено от
сравнително неблагоприятната образователна структура на работната сила.
Община Кубрат, самият град и селата изостават по своите показатели спрямо
страната, СЦРП и област Разград по степен на завършено образование.
Процентът на завършили висше образование е в пъти по-нисък спрямо тези
териториални единици, като най-тежко е положението в селата, откъдето идва и
негативната статистика за цялата община. Показателят за град Кубрат е равен
на този района за планиране и е сравнително близък със средния за страната и
областта. Същите тенденции се наблюдават и при анализ на завършилите
средно образование – почти двойно по нисък процент за селата и почти равен за
града. Анализирайки все по-ниските степени на образование, процентното
съотношение се обръща в полза на община Кубрат и селата в него, като това е
естествено на фона на по-малкия процент хора, завършили основно и висше
образование. Процентите незавършили или никога не посещавали училище
също е близо двоен на тези за страната, района и областта.
Таблица №13: Относителен дял на население между 25-64 г. с висше образование
Образование
Висше
Средно

РБ
1 348 650
2 990 424

СЦРП

ОР

132 771
358 175

8 791
20 789

ОК
1 462
5 131

В
В град Кубрат
селата
293
1 162
2 427
2 704
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Основно
Начално
Незавършено начално
Никога непосещавали
училище
Деца

1 591 348
536 686
328 803
80 963

190 607
64 527
36 739
8 061

12 126
3 391
2 293
376

14 303

1 318

88

6 567
2 487
1 217
389

4 628
1 828
842
298

27

6

1 939
659
375
79
14
Източник: НСИ

Предучилищно образование- Системата за предучилищното образование
осигурява условия за ранно детско развитие и подготовка на деца за училище (от
3 до 6 годишна възраст). Обучението в подготвителна група или подготвителен
клас, преди първи клас, е задължително.
Структурите на предучилищното образование в община Кубрат са добре
развити. Осигуреността с детски градини, преподаватели и места в детските
градини е добра.
Таблица №14: Структури на предучилищното образование 2019 /2020 г
Общо
Община Кубрат

детски градини

детски учители

деца

5

48

449
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Източник: НСИ

През учебната 2019/2020 г. в общината функционират 5 самостоятелни детски
градини с директор. В тях са записани 449 деца, от които 208 са момичета.
Графика №16: Деца в детските градини 2019/2020
Деца в детските градини 2019/2020

Мъже

46%

54%

Жени

Източник: НСИ

В сравнение с 2011 година броят на децата намалява с 197 или с 69,5%.
Графика №17: Динамика на децата в детските градини 2011-2020

Деца в детските градини 2011-2020
646

609

619

579
497

478

443

453

449

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Източник: НСИ

Записването на деца в детските градини също бележи понижение. Причината е
изменения в раждаемостта и миграцията за семействата. Съгласно програмата
на Министерството на образованието и науката до 2020 г. в предучилищното
обучение следва да се обхванат до 90-95 % от децата, а задължителното
предучилищно обучение от 5-годишна възраст да се промени на 4–годишна
възраст.
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Общообразователни училища-Мрежата от учебни заведения в общината
включва: две средни училища – СУ ”Хр. Ботев” и ПГ; 6 основни
общообразователни училища, ПУИ ”Д-р П. Берон”, УО ”М. Горки”, ОДК; 5 ДГ с
8 бази към тях. В СОУ ”Хр. Ботев” от учебната 1999/2000 год. се извършва прием
на ученици след VІІ клас в паралелка с профил “Природо-математически” –
информатика със засилено изучаване на английски език.
Извършването на такъв прием е част от политиката на общината за отговаряне
на необходимостта да се даде шанс за специализирано обучение и на деца, чиито
семейства нямат финансова възможност да ги издържат извън района на града и
общината.
В Община Кубрат през учебната 2019/2020 г. учат общо 1054 ученици
училища и 1 професионална гимназия.

8

Таблица №14: Ученици в общообразователни училища 2019/2020 г
Общо

I - IV клас

V - VII клас

VIII - XII клас

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже
1054

510

544

430

221

209

372

189

183

252

100

Жени
152

Източник: НСИ
Графика №18: Динамика на учениците в общообразователни училища 2011-2020
Учащи в общообразователни училища 2011-2020

1460

1450

1408

1375

1324

1285

1089

1054

622

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Източник: НСИ

В сравнение с 2011 г. година учащите намаляват с 406. Причините за
намаляването на броя на учениците са ниската раждаемост и емиграцията.
Новата образователна структура, изразяваща се в завършване на
прогимназиалния етап на основно образование в 7-ми клас, вместо в 8-ми клас,
както и въвеждането на възможност на местно ниво училищата да позволяват
завършване на задължителното 10–годишно образование, води до
реорганизация на училищната мрежа, по-специално на малките училища в
селските райони. Набляга се на намаляване на броя отпаднали ученици, както и
осигуряването на качествено образование.
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Класически индикатор за качество на образованието е броят на преподавателите
в основното и средното образование. През 2019-2020 година учебният процес се
осъществява от общо 108 учители и преподаватели в общообразователните
училища.
Таблица №15: Преподаватели в общообразователните училища 2019/2020 г.
2019/2020
Общо

I - IV клас

V - VII клас

VIII - XII клас

108

48

45

15
Източник: НСИ

Професионално образование-В професионалната гимназия обучението се
осъществява в 7 самостоятелни паралелки по следните направления: Селско
стопанство, Производство и преработка, Услуги за личността и Стопанско
упраление и администрация.
Специалностите и профилите в средното образование в общината са съобразени
с необходимостта от работна сила с определена квалификация в стопанските и
други организации в региона, както и със структурата на училищата в област
Разград.
В селските райони професионалното обучение в по-голямата си част е
съобразено със спецификата на местната икономика. Все още обаче в част от
гимназиите се запазва обучение по традиционни за училищата професии,
въпреки намаляването на броя им или закриването на определени производства.
Трудностите с намирането на работа и разминаването между придобитата
квалификация и възможността за реализация водят до отлив от
професионалното образование на част от младите хора.
Графика №19: Динамика на учащите в професионални училища 2011-2020 г.
Учащи в професионално образование 2011-2020
237
144

134

114

128

108

128

150

178

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Източник: НСИ

Оптимизирането на училищната мрежа следва да създаде предпоставки за
финансиране на професионални училища с национално и регионално
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значение в защитени професии, съобразно потребностите на общините, както и
с внедряване на обучение чрез работа (дуално обучение). Цели се стимулиране
на обучението по търсените на пазара на труда професии, степен на
квалификациите, съобразно степента на развитие на регионалната икономика и
заявените инвестиционни приоритети.
През 2019 г. основно образование са завършили 119 ученици, което е с 37 помалко от предходната 2018 г.
Графика №20: Динамика на завършилите основно образование 2011-2019 г.
Завършили основно образование 2011-2019

240

115

121

2011

2012

156

108

118

129

115

2013

2014

2015

2016

119

2017

2018

2019

Източник: НСИ
Графика №21: Динамика на завършилите средно образование 2011-2019 г.

.

Завършили средно образование 2011-2019 г
74
56

2011

42

44
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44

41

43

42

41
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Източник: НСИ
Графика №22: Динамика на завършилите професионално образование 2011-2019 г.
Завършили професионално образование 2011-2019 г.
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Напуснали от образователната система
Положителна тенденция в общинската образователна система е намаляване на
броя на напусналите ученици. По данни на НСИ, напуснали
общообразователните училища през учебната 2017/2018 са 34 ученика, а през
учебната2018/2019 са били 30 ученика.
Безработицата, ниските доходи, пониженият жизнен стандарт и бедността
поставят много деца в условия, водещи до повишен риск от отпадане от
училище. В резултат на финансовите и икономически затруднения много деца
са отклонявани от семействата си и са обречени поради недобро образование на
ниско качество на живот и на изолация от пазара на труда.
Етнокултурните различия също оказват влияние по отношение на броя на
напусналите образователната система, за ранното отпадане – като децата са
предимно от ромския етнос.
Не бива и да се пренебрегват демографските тенденции в страната. Населението
на страната продължава да намалява и това влияе пряко на образователната
система – затварят се училища, детски градини в населените места с ниската
раждаемост, характерна за селските райони. Именно в резултат главно на
демографските промени през последните години броят на децата и на
учениците намалява. Така образователният сектор в селските райони е изправен
пред предизвикателството да се приспособи към намаляващото търсене на
образователни услуги в основното и средното образование.
Изводи и тенденции: Подобряването на общинската образователната
инфраструктура е от съществено значение за осигуряване на качеството на
образование и обучение, но и за намаляване на съществуващите различия между
селските и градските райони и за подобряване на условията за живот в селските
райони, както и за ограничаване на условията за обезлюдяването им.
Фактори, които определят състоянието и бъдещи тенденции:
–

Демографските фактори непосредствено оказват влияние върху
образователната система. Намаляването на броя на ражданията означава да
се оптимизира основното и средно образование (обединение паралелки на
деца от различни възрасти). Намаляването на броя на децата в училищна
възраст изисква оптимизиране на училищната мрежа, организация на
паралелките и учителския състав.
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–

Механичното движение на населението от малките населени места към поголемите е причина също за неоптимално натоварване на училищата.

–

Финансовото състояние и етнокултурната характеристика на населението в
селските райони определя степента на принудително отпадналите деца.

–

Постепенно се понижава относителният дял на напусналите образователната
система. Фактори, които водят до спад на напусналите образователната
система са: натиск от пазара на труда, намаляване на търсенето на
неквалифицирана работна ръка и обвързване на социалната помощ за
рисковите групи от населението с посещаемост в училищата.

–

Намаляване на дела на принудително отпадналите от образователната
система. Положително за намаляване на дела е обвързването на социалните
плащания с посещаемостта в училищата.

–

Намаляване на броя на учащите и оптимизиране на училищната мрежа са
определящи за получаване на статут на защитени училищата и на детски
градини.

Анализът на съществуващото състояние на системата на образованието в
Община Кубрат дава възможност за систематизиране на следните по-важни
изводи::
–

Намаляване на принудително отпадналите от системата на образованието.
показателите за образованието се подобряват, въпреки че темповете са
изключително бавни.

–

Слабо понижаване на относителния дял на напусналите образователната
система, мигриране на населението от селските райони към по-големите
градове или извън страната.

–

Броят на учениците продължава да намалява, поради ниската раждаемост,
миграцията на населението.

–

Продължава изразената тенденция към намаляване на броя на учениците,
учителите и училищата вследствие на негативните демографски и
миграционни процеси. Поради намаляване на броя на учащите се не се
използва и изградената материална база на училищата.

–

Намаляването на броя на децата в училищна възраст изисква оптимизиране
на училищната мрежа, организация на паралелките и учителския състав.

–

Преподавателите намаляват и са над средната възраст 45-50 г.

44

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

Тенденциите, които ще окажат влияние върху сектора на образованието през
следващите години отразяват основните изисквания за равнопоставен достъп до
качествено образование на всички равнища и за всички социални групи и подобро обвързване на образованието с науката и бизнеса, с търсените знания и
умения. Планираните реформи се очаква да подобрят резултатите в цялостната
образователна система на всички нива и ефективното разположение на
необходимата инфраструктура в пространството на всеки район.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Предоставянето на здравни услуги и развитието на здравната инфраструктура
е изключително важно за качеството на живот в селските райони. Изградената
здравна инфраструктура и броя на лекарите в селските общини са базов фактор
за осигуряване на здравни услуги на населението в градовете и в селата. В
кохезионната политика (2021-2027) единия от инвестиционните приоритети е
„По – социална Европа“. Принципи за постигане на качествено здравеопазване
са заложени в Националната здравна стратегия 2020 равен и справедлив достъп
до здравеопазване т.е. населението на район да бъде максимално обхванато от
здравни грижи и да има максимална полза от здравеопазването. В организиране
на здравното обслужване друг принцип е адекватно териториално
разпределение на лечебните заведения за медицинска и болнична помощ.
Системата на здравеопазването включва лечебни заведения, осигуряващи
медицински и здравни услуги на нуждаещото се население. В селските райони
чрез системата на здравеопазването се създават и осигуряват условия, при които
населението може да поддържа и подобрява здравословното си състояние.
Здравната система обхваща следните основни компоненти: Първична
медицинска помощ, която е специализирана извън болнична помощ т.е.
индивидуална практика на лекари – лични и специалисти, специализирана
извън болнична помощ, която включва широк спектър от лечебни заведения,
лекари по дентална медицина, медицински и диагностично консултативни
центрове, стоматологични центрове, медико-диагностични и др. Болничната
помощ осигурява специализирана помощ на населението.
Лечебните заведения по вид са – лечебни заведения за болнична помощ
(многопрофилни и специализирани болници) и лечебни заведения за
извънболнична помощ (медицински центрове, дентални центрове,
диагностични – консултативни центрове, технически центрове и др). Други
лечебни заведения са – диспансери, спешна помощ, домове за медоко-социални
грижи, хосписи и др. По вида на собственост болниците биват общински,
държавни и частни.
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Отрицателният
естествен
прираст
и
миграцията
към
градовете,
неблагоприятната възрастова структура в селските райони са фактори, които
определят типа на здравните услуги. В системата на здравеопазването услуги за
грижа и палиативни грижи насочени за възрастните хора и хората с увреждания
се предоставят в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, както
и в хосписи.
На територията на община Кубрат през 2020 г. функционират следните здравни
и лечебни заведения:
Таблица №: 16: Здравни и лечебни заведения 2020 г.
Лечебни заведения за
Многопрофилни
болнична помощ болници
общо
Заведения
Легла
Заведения
Легла
1

110

1

110

Лечебни заведения за
Медицински
извънболнична
центрове
помощ - общо
Заведения
Легла
Заведения
Легла
1

-

1

-

Източник: НСИ

Доболнична и болнична помощ
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Отчитайки застаряване на населението в страната Националната стратегия за
дългосрочни грижи разглежда въпроса с палиативни грижи за възрастните хора
и хората с увреждания се предоставят в лечебни заведения за болнична и извън
болнична помощ, както и в хосписи. Основното болнично заведение, което
осъществява здравеопазването в община Кубрат, е Многопрофилна болница за
активно лечение в град Кубрат. Болницата е най-голямото здравно заведение в
общината. Постепенно болницата преминава към прилагането на съвременни
технологии, отговарящи на непрекъснато променящите се здравни изисквания.
Здравното заведение разполага с 90 легла. Оборудвано е с модерни апаратура и
медицинска техника, наличен е и скенер, които съдействат за повишаване
ефективността на болничното лечение. Диагностично-лечебната дейност е
оценена на добро ниво. В болницата функционират следните специализирани
отделения: неврологично, вътрешно, аку шеро-гинекологично, хирургично,
педиатрично и физиотерапевтично. Отделенията са с изцяло обновени
апаратура и материална база. Клинична, патологоанатомична и
микробиологична лаборатории извършават пълен набор изследвания.
Лабораториите са с модерно медицинско обзавеждане. Извършват се и
изследвания в областта на образната диагностика: конвенционална
рентгенография.
Лечебната дейност в МБАЛ гр. Кубрат се осъществява в редица отделения и
клинико-диагностични структури с нива на компетентност, разположени в
отделение с легла (Стационарен блок) и отделение без легла. Паралелно е
създадена и клинико-диагностична структура към компютърна томография и
ултразвукова диагностика към болницата. В звеното с легла има отделение по
вътрешни болести – II ниво на компетентност, в което се осъществява дейност и
по следните медицински специалности: кардиология - I ниво на компетентност;
гастроентерология - I ниво на компетентност; пневмология и фтизиатрия - I
ниво на компетентност; отделение по нервни болести – II ниво на
компетентност; отделение по педиатрия – I ниво на; отделение по хирургия – I
ниво на компетентност; отделение по акушерство и гинекология – I ниво на
компетентност и неонатология - I ниво на компетентност.
Към отделението без легла спадат: отделение по образна диагностика – I ниво на
компетентност и отделение по обща и клинична патология. В клинико–
диагностичните структури в болницата работи клинична лаборатория – II ниво
на компетентност и микробиологична лаборатория- II ниво на компетентност.
Функционира и Отделение за до лекуване и продължително лечение с
терапевтична насоченост „Медицински център I – Кубрат“ ЕООД през годините
осъществява специализирана извън болнична помощ. Медицинският център
разполага с модерна медицинска апаратура, квалифицирани медицински кадри
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и предлага физиотерапия. Центърът предоставя помещения за кабинети на
символични цени на всички общопрактикуващи лекари на територията на град
Кубрат. В момента центърът се намира в ликвидация. Това обстоятелство
своеобразно отразява част от проблемите, свързани със здравеопазването в
община Кубрат.
Спешна помощ (Транспортна достъпност до болнични заведения)-Филиалът на
център за спешна неотложна медицинска помощ е единствен за общината и се
намира в общинския център град Кубрат. Центровете за спешна медицинска
помощ (ЦСМП) са лечебни заведения, в които медицински специалисти с
помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и
пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на
транспортирането до евентуалната им хоспитализация, както на национално
ниво, така и на ниво селски район. По данни на Регионалния център за
здравеопазване-Разград
към
Министерството
на
здравеопазването,
осигуреността за 10 000 души от населението е 3,17 за община Кубрат, което е
среден показател за областта.
Таблица №: 17: Медицински персонал:
2018

2019

Лекари

Лекари по
дентална
медицина

Медицински
специалисти по
Здравни грижи

Лекари

Лекари по
дентална
медицина

Медицински
специалисти по
Здравни грижи

47

6

60

43

6

57
Източник: НСИ

Графика №23: Население на 1 лекар за периода 2011-2017 г.
Население на 1 лекар за периода 2011-2017 г.
362

356

364
338

333

333
308

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Източник: НСИ

Детски ясли: В община Кубрат функционира 1 детска ясла, с капацитет 64 места.
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Графика №24: Динамика на броя на децата в детски ясли за периода 2011-2017 г.
Деца в детски ясли за периода 2011-2019
84

78

82

86
60

60
47

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

52

42

2018

2019

Източник: НСИ

Фактори за състоянието на здравеопазването и здравните услуги:
–

Демографски промени. Брой население и възрастова структура (население
над 65 г, възраст), застаряване на населението. Отрицателният естествен
прираст и миграцията към градовете, неблагоприятната възрастова
структура в селските райони са фактори, които определят типа на здравните
услуги.

–

Транспортна инфраструктура. Не добре изградена транспортната
инфраструктура в малките населени места, отдалечените райони,
планинските и полупланинските райони води до надминаване на стойността
на 30 минутен изохрон. Затруднен и не добър е достъпът до лечебни
заведения на повече от две трети от селските райони.

–

Териториално разположение на лечебните заведения на територията на
селските райони. За цялата страна е характерно неравномерното
разпределение на болничните легла в лечебните заведения.

–

Здравна инфраструктура. Изградената здравна инфраструктура и броя на
лекарите в селските общини са базов фактор за осигуряване на здравни
услуги на населението в градовете и в селата.

–

Информация.
Информационната
осигуреност
и
създаване
информационна среда е фактор, влияещ върху повишаване
възможностите за достъп до здравни услуги.

на
на

Изводи и тенденции в развитието на системата на здравеопазването и
здравната инфраструктура
Застаряването на населението поражда редица здравни, социални и
икономически проблеми. Увеличените потребности от здравни грижи и
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социално подпомагане водят до увеличаване на разходите в тези сфери и
необходимост от по-големи ресурси. Основните причини за нарастване на
общата смъртност през последните години са следните: - неблагоприятни
промени в по-възрастовата смъртност, изразяващо се в нарастване на
смъртността в активната възраст от социално значими заболявания, особено
сред мъжете. - рискови фактори, свързани с начина на живот на населението –
тютюнопушене, нерационално хранене, хиподинамия, стрес и др. - социалноикономически и екологични фактори на средата.
Демография и здравни проблеми. Влошената възрастова структура на
населението ще повиши необходимостта от по-адекватни и качествени здравни
услуги на фона на масовото обедняване на населението. Съществува тенденция
за обезлюдяване на малките населени места. Увеличава се броят на хората в
нужда и хората от рисковите групи и групите в неравностойно положение.
Лечебни заведения. Броят на лечебните заведения в селските райони намалява, в
това число многопрофилните болници и диагностично-консултативните
центрове в селските общини намаляват, а лечебни заведения за извънболнична
помощ се увеличават. Независимо от това поради демографските промени в
структурата на населението, броят на жителите, обслужвани от едно болнично
заведение намалява. Това води до по-добра осигуреност на част от населението
с лечебни заведения в селските райони.
Достъп до болнични заведения. Населението, живеещо в някои от селските
райони нямат равни възможности за достъп до болнични заведения.
Отдалечеността на селищата от мястото на предлагане на медицинска помощ
(първична, специализирана, болнична, спешна и неотложна), изследвана с
изохроните на достъпност в границите на обслужваната територия показва
неравномерно покритие на селските райони от мрежата от лечебни заведения.
Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и филиалите за спешна
медицинска помощ (ФСМП), покриват територията на селските райони, но в
редица случаи не е осигурен 30 минутен изохрон в рамките на обслужваната
територия, поради необходимостта от подобряване на транспортната
инфраструктура в отдалечените територии, особено по-отдалечените населени
места и планинските райони. В отдалечени населени места от областни центрове
и от общинския център в селските райони е характерно фрагментарно покритие
на нуждите от здравни грижи за населението. Необходимо е подобряване на
здравния достъп и осигуряване на равни възможности за използване на здравни
услуги в малки населени места, отдалечени от общинските центрове в селските
райони.
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Осигуреност с лекари. Броят лекари в селските райони се увеличава, но
общопрактикуващите лекари и броят на медицинските специалисти по здравни
грижи намаляват през изследвания период. На един лекар в селските общини се
падат средно 1238 жители през 2017 г., а на един общопрактикуващ 1577.
Индикаторът за броя лица от населението на един общопрактикуващ лекар
показва, че осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в
селските райони е влошена, както и натовареността на лекарите. Темпът на
намаление на населението показва силна връзка между броя на население и броя
на общопрактикуващите лекари през периода.
Осигуреност с лекари дентална медицина. В селските общини се наблюдават
големи различия в осигуреността с лекари по дентална медицина. Броят лекари
дентална медицина в селските райони се увеличава, въпреки, че броят лекари в
голяма част от селските общини следва тенденция на намаление. На един лекар
дентална медицина се падат 1394 жители от селски общини.
Достъпът до специализирани медицински услуги на населението от селата в
селските райони е затруднен, поради състояние на здравна инфраструктура,
базовото медицинско оборудване и концентрация на здравното обслужване в
общинския център или големите градове, това се отразява на неблагоприятно на
здравето и здравната профилактика на населението.
Осигуряването на качествено здравеопазване изисква:
–

Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване чрез
осигуряване на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората,
включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от
градските центрове;

–

Модернизация на материално-техническата база на лечебните заведения,
чрез осигуряване на съвременна медицинска апаратура;

–

Създаване на мобилни екипи към областните лечебни заведения за
осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни места;

–

Укрепване на капацитета на общественото здравеопазване и засилване
ролята на първичната помощ за сметка на болничното лечение; повишаване
на здравната култура сред малцинствените групи.

Изграждането и управлението на справедлива, устойчива и ефективна здравна
система, ориентирана към качество и резултати с навлизане на електронно
управление в системата на здравеопазването са важна предпоставка за създаване
на условия за здраве за всички през целия живот.
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
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Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефективно социално
включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички
уязвими групи. През последните години политиката в сферата на социалните
услуги е насочена към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които
да заменят институционалния
модел на грижа. За периода (2008-2017)
политиката на социалните услуги се промени, започнаха процесите на
децентрализация, деинституционализация, интегрираха се мерки от различни
социални системи. Застаряването на населението, вътрешния териториален
дисбаланс на доходите в селските общини, както между регионалните райони
задълбочава социалните неравенства и бедността. Това са предпоставки, които в
бъдеще биха довели до повишено търсенето на широко обхватни услуги и
необходимост от непрекъснато повишаване на тяхното качество на местно ниво.
Социалните услуги са определени като дейности за подкрепа, за превенция
и/или преодоляване на социалното изключване, и подобряване на качеството
на живот на лица от рискови групи и с увреждания. Системата на социалните
услуги – услуги в общността и специализирани институции включват
многообразни услуги, свързани със социална защита на определени групи в
риск, за хора с увреждания.
Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции
и услуги в семейна среда или в близка до семейната среда. Социалните услуги,
са изцяло публични, общината създава мрежа от социални услуги, които да
обхванат потребностите на голяма част от рисковите социално уязвими групи.
Финансирането им се осъществява от държавния бюджет, бюджетите на
общините и други източници, като фондове на ЕС и директни плащания.
Основните доставчици на социални услуги са държавните институции,
общините и неправителствени организации. Качеството на социалните услуги в
общините зависи как са структурирани и от доколко доставчиците на услуги
познават нуждите на потребителите.
Социалните услуги в домашна среда (личен асистент; социален асистент;
домашен помощник; домашен социален патронаж) предоставят грижи за
задоволяване на ежедневни потребности при домашни условия. Услугите в
домашна среда се предоставят по процедурите в рамките на мерките на ОПРЧР
– МТСП;
Социалните услуги в общността са услуги, предоставяни в семейна среда или в
близка до семейната среда. Те се предоставят от специализирани институции
(например за възрастни хора, за деца лишени от родителски права; дом за деца
с физически увреждания; дом за деца с умствена изостаналост, домове за
възрастни хора с увреждания: дом за възрастни хора с умствена изостаналост и
др.).
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Социални услуги в общността от резидентен тип са услуги, които предоставят
възможност за живот в среда, близка до семейната.
Необходимостта от вида на социалните услуги и капацитета се определя от
редица фактори и процеси. Социални услуги, които се предоставят в общността,
са:
–

Социални услуги в общността - дневен център (дневен център за деца и/или
възрастни хора с увреждания; дневен център за възрастни хора с увреждания
– седмична грижа; дневен център за деца с увреждания – седмична грижа;
дневен център за стари хора); център за социална рехабилитация и
интеграция; социален учебно- професионален център; звено "Майка и бебе";
център за обществена подкрепа; център за работа с деца на улицата; приемна
грижа; обществени трапезарии.

–

Социални услуги в общността от резидентен тип - център за настаняване от
семеен тип (център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без
увреждания; център за настаняване от семеен тип за деца/младежи; център
за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или
деменция; център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с
физически увреждания; център за настаняване от семеен тип за възрастни
хора с умствена изостаналост; център за настаняване от семеен тип за стари
хора); център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище;
защитено жилище (защитено жилище за хора с психични разстройства;
защитено жилище за хора с умствена изостаналост; защитено жилище за хора
с физически увреждания); наблюдавано жилище; приют.

Нарастващият брой и дял на старите хора (на 65+ години) поставя сериозни
предизвикателства пред системите за социално подпомагане, които са по-силно
изразени в селските райони. Необходимостта от вида на социалните услуги и
капацитета се определяне от редица фактори и процеси:
Демографските процеси, които протичат и са характерни за общините в
селските райони са водещи при предлагането на социални услуги. Намаляване
на населението в резултат на ниска раждаемост, отрицателен естествен прираст
и миграция. Застаряването на населението, особено в малките населени места и
регресивен тип възрастова структура в резултат на отрицателните демографски
процеси. В селата по-голямата част от жителите са в над трудоспособна възраст,
а броят на самотните стари хора в селата е съществен социален проблем, както и
финансов разходите нарастват. Самотните стари хора, които живеят в малките
населени места са в състояние на социална изолация и имат нужда от подкрепа
в ежедневието си. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат
планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи
на вече съществуващи структури – читалища, пенсионерски клубове, и др.
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Икономическо развитие, заетост и безработица - икономическата активност сред
трудоспособното население е различна в селските общини. От данните в част
демография на анализа равнището на безработица в някои дружества достига и
надвишава над 20% поради висок дял на дълготрайно безработни лица и на
младежи до 29 години. Също и най-голям дял от безработните са с ниска степен
на квалификация и образование, следвани от тези с работническа
квалификация. Продължително безработните лица изпадат в социална
изолация и трудно се реинтегрират и разчитат на социални помощи ;
Здравеопазване: как е организирана системата на здравното обслужване на
населението и състоянието на болничната, извън болничната помощ и
инфраструктура е от значение за доброто здравно състояние .
Достъпност на социалните услуги е основна характеристика за оценка на
качеството състояние на системата на социалните услуги от страна на
потребителите. Материалната база е от съществено значение за качеството на
предоставяните грижи.
Инфраструктурна достъпност обхваща доколко са развити транспортните
връзки развита до населените места в общината и навременно и качествено
могат да предоставят услугата. За общините с множество разпръснати селища
достъпността до социални услуги е проблем, поради лошото качество на
пътищата и липсата на практика за осигуряването на мобилни социални и
здравни услуги за възрастни хора и хора с физически увреждания.
Проучването на ситуацията в община Кубрат е фокусирано върху нуждите от
социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите
проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и
групи от населението в областта.
Таблица №18 Социални услуги в община Кубрат
№

1.

2.

Вид дейност / услуга /
мярка
Домашен социален
патронаж гр. Кубрат
капацитет 500 места
500
Дом за стари хора с.
Тертер (ДДД)
Капацитет 60
Места 60

Описание на дейността (какво е
планирано за периода)

Местополож
ение
(нас.място)

Предоставяне на храна, комунално- Община
битови услуги, помощ в домакинството, Кубрат
здравна и медицинска грижа и други.
Консултиране; 24-часово обгрижване;
Рехабилитация;

с. Тертер

Терапия; Групова работа;
Информиране.
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3.

Дневен център за
пълнолетни лица с
увреждания

Дневни и почасови грижи
гр. Кубрат
Медицинска и социална рехабилитация.

гр. Кубрат (ДДД) Капацитет 30;
Места 30
4.

5.

6.

7.

Обществена
трапезария – по
проект финансиран
от АСПКапацитет 150
потребители
Здравни медиатори
Общинска дейност,
подкрепяна от МЗ – 2
здравен медиатор

Осигуряване на безплатна храна на хора гр.Кубрат,
с много ниски доходи или, които са без с.Севар,
доход.
с.Бисерци,
с.Беловец, с.
Мъдрево

Център за обществена
подкрепа (ЦОП) гр.
Кубрат
/ ДДД/
капацитет 45 места
45

Социални услуги предназначени за деца гр. Кубрат
и семейства с цел предотвратяване на
изоставянето на децата и настаняването
им в специализирани институции,
превенция на насилието и отпадане от
училище, деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение в
умения за самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и подкрепа
на семейства в риск, оценяване, обучение
и подкрепа на приемни родители и
осиновители, консултиране и подкрепа
на деца с поведенчески проблеми и
прояви.

Приют -социална
услуга
Гр. Кубрат /ДДД/
Капацитет 15
Места 15

Предоставена за срок не повече от 3 гр. Кубрат
месеца в рамките на календарната
година за
определена част от
денонощието/ от 17.00 ч. на текущия ден
до 10.00 ч. на следващия ден/ на
бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на
базовите им потребности, свързани с
осигуряване на подслон, храна, хигиена

Посредничество за достъп до здравни гр. Кубрат
услуги
в
ромските
общности;
Профилактика за деца и възрастни;
Участие в превенция на изоставянето;
Дейности в подкрепа на майчинството.

и социално консултиране.
8.

Център за настаняване
от семеен тип за
пълнолетни лица с
психични разтройства
/ДДД/
Капацитет 30
Места 30

Центърът
предоставя
подслон
и Община Кубрат
ежедневни грижи за настанените лица,
като осигуряването на здравните и
образователни услуги се предоставят
извън мястото за живеене, за да бъде
осигурена
социална
интеграция.
Основната цел на услугата е осигуряване
качество на живот и създаване на условия
за пълноценно физическо, емоционално
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и познавателно развитие, и социално
включване на лицата в естествената за
тях среда, чрез осигуряване
на
индивидуализирана грижа и подкрепа.
Ще е осигурена и денонощна
грижа
за настанените
Източник: Община Кубрат

Изводи- Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни
данни са основа за адекватното планиране на капацитета на социалните услуги
и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до
клиентите, услуги обслужващи едно или няколко населени места в една или
повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги.
Отчитайки икономическото, политическо и социално положение на страната,
темпът на развитие на социалните услуги в община Кубрат е добър. В общината
функционират 10,7% от социалните услуги в областта. Липсата на финансов
ресурс за изграждането, оборудването и обзавеждането на подходяща
материална база е причина да има неразкрити социални услуги,
идентифицирани като необходимост и заложени в ОСРСУ (2015-2020 г.).
Необходимо е засилване на тенденцията услугите, насочени към рискови групи
деца, да се насочват и към техните родители от налични рискови групи (млади
майки с риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък
родителски капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца с
отклоняващо се поведение). Липсват достатъчно услуги за подкрепа на деца и
младежи с отклоняващо се поведение.
Специализираните институции за възрастни хора с увреждания предоставят
комплексна помощ и грижа, съобразени със специфичните потребности на
потребителите. Социалните услуги задоволяват ежедневните потребности на
настанените лица, здравни грижи, дейности по придобиване на знания, умения,
ориентиране, относно заобикалящата среда, обучителни дейности,
трудотерапия, осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа,
социална рехабилитация, дейности по подготовка на домуващи с реален шанс
за интеграция.
Специализираните институции за стари хора предоставят качествена грижа и
социални услуги, съобразени с личния избор на навършилите пенсионна
възраст потребители, които не са в състояние сами да организират и задоволяват
своите жизнени потребности.
Демографските. социално – икономически реалности за общината, в която
преобладават възрастно и застаряващо население налагат да се промени модела
на социално подпомагане като нарасне броя на превантивни социални и
здравни услуги за възрастни.
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Въпреки нарастване на броя и капацитета на дневните центрове, за хора с
различни специални нужди, и за възрастни, капацитетът е ограничен и
несъответстващ на нуждите и на търсенето от страна на нуждаещите се социална
грижа.
Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на областта
обхващат широк кръг от рискови групи, но са недостатъчни да задоволят
потребностите на възрастните и хората с увреждания, най-вече тези с психични
разстройства и лица с деменция.
Все още преобладава институционалният модел на грижа, особено за хората с
физически и умствени увреждания и възрастните хора, като понякога
институционалната грижа се характеризира с деперсонализация, липса на
гъвкавост в дневния режим и програма.
Препоръки- Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на
различните участници в предоставянето на услугите, така и на настоящите и
потенциалните ползватели - рискови групи и индивиди, за които са
предназначени социалните услуги и мерки за социално включване:
–

Като приоритетно направление за развитие на социалните услуги, трябва да
се включи деинституционализацията и развитието на максимално широк
спектър от услуги за семействата в риск, с цел превенция на изоставянето и за
извеждане на децата от институциите и намаляване рискът от трайна
институционализация на големия брой деца, поради бедност, безработица,
лоши битови условия на семействата.

–

Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство
между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на
семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

–

Увеличаване броя на приемните семейства и доставчиците на услугата
„Приемна грижа”. Повишаване качеството на услугата приемна грижа,
повишаване капацитета на приемните родители и прецизен подбор на
кандидат –приемни родители.

–

Повишаване капацитета на действащите и изграждане на нови услуги за деца
с увреждания, поради увеличения брой от тази рискова група.

–

Повишаване капацитета и услугите за родители на деца с увреждания.

–

Повишаване стандартите за финансиране на социалните услуги –
направеният анализ и изведените данни показват, че повечето услуги на
територията на областта са затруднени да ангажират достатъчно
квалифициран персонал, т.к. трудът им не е достатъчно заплатен, поради
ниския стандарт на финансиране. Недостатъчното обезпечаване с кадри и
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специалисти води до понижаване качеството на предоставяната грижа и
услуга.
–

Премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и
хората с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и
междусекторни услуги в семейна, или близка до семейната среда за хора,
зависими от грижите на професионалисти; осигуряване на комплексна
подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и
възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на
зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на
лицата, полагащи грижи за тях.

–

Индивидуализиран процес на оценка на потребностите от интегрирани
услуги по функции и по интензивност, който да включва детайлно
проучване на особеностите на лицето, на социалното му обкръжение и
предоставяната от близките му подкрепа.

–

Индивидуален избор на дейностите за подкрепа – потребителят да има
правото да избира вида и степента на подкрепа, която да съответства на
начина на живот и увреждането, и активно да се включва в избора и
прецизирането на продължителността и интензитета на различните
дейности за подкрепа.

–

Необходимо е постигане на устойчивост на предлаганите услуги в
общността, финансирани по различни национални/европейски програми.
Формите на социална подкрепа в общността като „Личен асистент“,
„Социален асистент“, „Домашен помощник“ все още са зависими от
отпускания финансов ресурс, а не от наличните потребности в общините.

–

Необходимо е да се доразвие и разшири дейността на Домашния социален
патронаж в насока поддържане на жилищната хигиена, закупуване на вещи
от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др.
административни услуги.

–

Разработване и въвеждане на специфични дейности в подкрепа на рискови
групи, като е необходимо да се планират мерки, насочени към осигуряване
на профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и грижи за деца със
специални потребности; осигуряване на домашно лечение на пациенти с
хронични заболявания. Целевите групи са деца, хора с увреждания, хора с
хронични заболявания, възрастни самотни хора, психично болни и др.

–

Да се подобри капацитета и взаимодействието при реализирането на
комплексни услуги в сферата на образованието, здравеопазването, спорта,
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заетостта и социалните услуги при постигане на общи цели за социално
включване.
–

Да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на липсата на
персонал и/или неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно
осъществимо развитието на необходимите социални услуги в малките
населени места и общини;

–

Необходимо е да се организират регулярни информационни кампании във
връзка с представяне и осведомяване на широката общественост за видовете,
целите и целевите групи, към които са насочени социалните услуги.
–

Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит
и добри практики, с цел: развитие на капацитета на екипите в звената,
ангажирани с управлението на социалните услуги; изследване на
потребностите, планиране на вида и обхвата на услуги по превенция на
рисковите фактори и услуги за целевите групи в риск; финансово
планиране и ефективно управление на ресурсите.

4. ИНФРАСТРУКТУРНО
РАЗВИТИЕ,
ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

СВЪРЗАНОСТ

И

Анализът обхваща транспортната инфраструктура, пътната мрежа,
водоснабдителната мрежа, телекомуникационната мрежа, енергийна мрежа
(вкл. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност),
съобщителната мрежа, относителният дял на населението, обслужено със
сметосъбиране и др. Целта е да се разкрие доколко състоянието на
инфраструктурата дава възможност за развитието на общината, а ако това
състояние е незадоволително – в каква насока трябва да се предприемат мерки.
ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Степента на изграденост на транспортната инфраструктура (особено пътната
мрежа) и качеството на предоставяните от нея услуги имат определящо
значение за пространствената организация на територията и функционирането
на системата от населени места, респективно социално-икономическото
развитие и сътрудничество между районите и съставните им области.
Пътна и железопътна мрежи
Община Кубрат има важно стратегическо местоположение, явявайки се
артериен възел между Турция и Румъния. Единствената развита форма в
Общината е автомобилният транспорт. Най-близката ЖП гара е гара
Просторно, разположена на 17 км от град Кубрат. Гарата осигурява връзка на
Община Кубрат с международните речни пристанища в град Тутракан и град
Русе. През територията на Община Кубрат не преминават автомагистрали и
пътища от I-ви клас. Изградени са връзки между всички населени места в
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Община Кубрат, както и с областния център град Разград и големите градове –
Русе, Силистра, Варна и София. С най-важно транспортно значение за
Общината са второкласните пътища II-49 и II-23: Второкласен път II-23 – той е
транспортната връзка на Община Кубрат с останалите общини в Област Разград
и с град Русе. Второкласен път ІІ-49 – осигурява връзката на Разград през Кубрат
към Тутракан и Силистра. Пътят е рехабилитиран през 2011 год. по ОП
„Регионално развитие“, като рехабилитираните участъци са 11,454 км., от които
6,744 км. (от км 73+147 до км 79+891) попадат на територията на Община Кубрат.
В резултат от рехабилитацията на участъка, 5,39% от населението в Община
Кубрат е с подобрен транспортен достъп. На територията на община Кубрат се
намират следните пътища, част от Републиканската пътна мрежа:
Таблица №19: Части от Републиканска пътна мрежа в Община Кубрат
Клас и №
на пътя

Наименование на пътя

Километрич
но
положение

II-23

„Русе – Кубрат – Завет – Исперих -Дулово“

от км 31+761
до км
51+900

20,14

II-49

„Търговище – Разград – Кубрат - Тутракан“

от км 54+883
до км
89+000

34,12

Общо за II-ри клас:

Дължина
[км]

54,26

III-2001

„Ветово – Глоджево – път II-49“

от км 31+500
до км 33+750

2,25

III-2102

„Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци

от км 15+500 до

15,65

– път II-49“

км 31+155

Общо за III-ти клас:

17,90
Всичко:

72,16

Източник: Областно пътно управление Разград

Разположение на Община Кубрат (червен контур) спрямо Републиканската
пътна мрежа (жълти/червени линии), националната жп мрежа (черни
линии), международните летища и големите пристанища в Република
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България

.

Съгласно данни от Областно пътно управление – Разград настилката на
общо 34,04 км от пътища II-23 и II-49 е в лошо състояние, от общо 54,26 км
РПМ II клас, което представлява над 60% от участъците на второкласните
пътища, попадащи в община Кубрат. Въпреки това данните сочат за почти
двойно увеличаване на трафика и по двата второкласни пътя за периода
2010-2014 г., съгласно данни от автоматизирани преброителни пунктове.
За пътищата III-2001 и III-2102 данните са за лошо състояние на настилката за
над 90% от третокласните пътища на територията на общината, а именно
17,65 от 17,90 км. Третокласните и общинските пътища се нуждаят от основна
рехабилитация, за да удовлетворят изискванията за носимоспособност и
сигурност, за да изпълняват нормално обслужване на зоните с икономическа
натовареност.
Характерно за пътната мрежа на Общината е добрата достъпност до
общинския център и всички населени места. В по-голямата си част, бившата
четвъртокласна пътна мрежа е прекатегоризирана в общински пътища,
които са в лошо състояние.
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Таблица №:20: Общински пътища на територията на община Кубрат
Път
номер

Стар
номер

1

RAZ1060

IV
21436(3)

2

RAZ1062

IV 23017

3

RAZ1063

IV
49033(1)

/II – 49, Топчии – Кубрат/
Каменово – Равно – Граница
общ. (Кубрат – Ветово) - /III –
2003/

4

RAZ1065

IV 49049

/III – 2102, Юпер – Божурово/
Звънарци

5

RAZ2064

IV 49043

6

RSE2170

IV 21006

№

Наименование

Километраж

Дължина
(км)

От км

До км

0,000

8,800

8,800

0,000

11,500

11,500

0,000

5,400

5,400

0,000

3,900

3,900

0,000

11,700

11,700

2,800

15,500

12,700

/II – 23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III –
2102/
/II – 23, Тетово – Кубрат/
Беловец –
местността Мющерека

0,000

9,000

9,000

0,000

5,000

5,000

/RAZ1063, Каменово – Равно/
помпена станция

0,000

2,000

2,000

/II – 49, Кубрат – Старо село/
Тертер – Севар/ RAZ1062/
/II – 49/ Кубрат – Севар –
Граница общ. (Кубрат –
Завет) – Прелез /III – 4902/

/II – 49, Кубрат – п.к. Бисерци
/Задруга – Горичево –
Сеслав/ IV
– 21006/
/III – 2102, Борисово –
Юпер/ Черешово – Граница
общ. (Сливо
поле – Кубрат) – Сеслав - /II –
23/

7

RAZ3061

IV 23015

8

RAZ3066

M3

9

RAZ3067

М8

Уличната мрежа на територията на град Кубрат има дължина от 34,7 км., а в
селата общо 188 км. По-голяма част от нея е с трайна настилка - павета, асфалт
и трошенокаменна настилка. Има автобусни пътнически връзки с всички
населени места в региона, както и с областите Разград, Силистра, Русе и Варна.
Градът е транспортен възел, свързан с пътищата от Русе за Завет, Исперих и
Шумен, както и от Тутракан за Разград, Попово и Габрово.
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
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Водоснабдяването в община Кубрат от 01.01.2019 г. се извършва от
Водоснабдяване Дунав ЕООД. Дружеството обслужва Разград, Лозница, Попово,
Цар Калоян, Опака.
Водоснабдяването в Община Кубрат се извършва посредством 14 дълбоки
сондажа и 1 шахтов кладенец. Експлоатационните ресурси на дълбоките
сондажи са 288 л/сек (при проекти стойности 402 л/сек) и задоволяват напълно
потреблението на населението в обществения сектор. Водопроводите на
водоснабдителната мрежа са от етернитови тръби, но са амортизирани, поради
факта, че са полагани отпреди 30 до 70 години. Вследствие на възрастта си,
загубата на вода по водопреносната мрежа е много голяма – само количеството
загубена вода при вътрешните мрежи е около 50-60%. Лошо състояние на
водоснабдителната мрежа значително оскъпява и разходите за нейната
поддръжка.
Град Кубрат се захранва общо от 5 водоизточника. Водата до всички населени
места в общината се доставя от помпени станции, което е фактор за висок разход
на електроенергия. Водоснабдителната система в Община Кубрат (с изключение
на с. Сеслав) е отворена и дава възможност за подаване на вода при всички
населени места в случай на авария.
Водните площи отдадени на концесия на територията на Община Кубрат са
общо седем – шест микроязовира и един язовир. Те са разположени в следните
населени места: язовир „Каменово“ в с. Каменово; микроязовир „Каменово“ с.
Каменово; микроязовири „Божурово - 1“ и „Божурово – 2“в с. Божурово;
микроязовир „Мръсен гьол“ в с. Бисерци; микроязовир в с. Звънарци;
микроязовир в с. Юпер.
КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Канализационна мрежа е изградена единствено в общинския център град
Кубрат. Завършеният през 2015 год. проект за водния цикъл в град Кубрат
отчасти обхваща териториите, в които няма изградена канализационна мрежа.
Дължината на ново изградената канализационна мрежа е общо 38,54 км., от
които 2,62 км. са главни клонове и 35,92 км. второстепенни клонове, както и 1 585
броя сградни отклонения. Изградени са и четири канализационни помпени
станции, един дъждопреливник и четири дъждовни клона. Изпълнението на
проекта осигурява канализационна мрежа на град Кубрат за 11 000 жители.
Освен обезпеченост на техническата инфраструктура, проектът постига и една
от специфичните цели на ОПОС - опазване и подобряване състоянието на
водите, както и опазване на биологичното разнообразие и природата в град
Кубрат и околностите му.
Градската канализация е от смесен тип – преобладават тръби от изкуствени

63

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

материали. Степента на изграденост на канализацията в град Кубрат е 100% и
не обхваща цялото население. Канализационна мрежа липсва в 93% от
населените места в общината.
На територията на Община Кубрат функционира една пречиствателна станция
за отпадни води (ПСОВ), която е въведена в експлоатация през 2005 год. и тогава
функционира с механично стъпало. След реконструкцията и през 2015 год., тя
вече функционира с биологично стъпало. ПСОВ пречиства водите предимно на
гр. Кубрат. Годишното количество пречистени води възлиза на 400 000 м 3.
Отпадните води се заустяват в сухо дере – суходолие на река Царацар,
водоприемник II-ра категория, разположено в поречието на Добруджански
реки.
Общината не разполага с големи инфраструктурни обекти. На територията
на община Кубрат, в югоизточна посока от Града, в неговото землище, е
разположено летищна площадка с тревно покритие. Няма данни, дали за
какъв тип полети и самолети е сертифицирана.
ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА
На територията на община Кубрат има изградени и функциониращи 36 км.
електропроводи високо напрежение (110 кВ) и 234,8 км. електропроводи средно
напрежение (20 кВ). В северната част на град Кубрат е
разположена
електрическа подстанция, а на цялата територия на общината има общо 86 бр.
трансформатори между средно и ниско напрежение. Населените места в
Община Кубрат се електрозахранват от „Енерго- Про Мрежи“ АД.
Електроснабдяването и поддръжката на енергийната мрежа се извършва от
„Енерго-Про Мрежи“ АД. Състоянието на електроразпределителните мрежи и
съоръжения е добро.
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ГАЗОПРОВОДНА МРЕЖА
През територията на община Кубрат, в посока север-юг, преминава газопровод
на Булгартрансгаз ЕАД, отклонение на магистрален газопровод от град Разград.
Той е високо налягане (54 бара) и е изграден от стоманени безшевни тръби с
диаметър ф 108 мм., дебелина на стената 5 мм. (при преходи под пътища и ж.п.
линии – 7 мм.). Общата дължина на газопровода е 22,8 км., от които в землището
на община Кубрат – 7 км. По трасето на газопровода няма надземни ГСИ и
въздушни преходи. Той достига до североизточния край на град кубрат и
завършва в автоматична газорегулираща станция – Кубрат, намираща се
източно от града.
Фигура: Разположение на Община Кубрат спрямо газопреносната инфраструктура на Република

България и планираните газопроводи за периода 2013-2022 год .Източник: „Маптийм“ ЕООД по
схема на Булгартрансгаз ЕАД

Работните параметри на АГРС са входно налягане от 54 бара, изходно
(редуцирано) налягане към потребителите от 4 бара. Транспортираният по
газопровода природен газ съдържа 98% метан и ГСИ клас В1-Г по
класификатора за взриво- и пожароопасност.
На самата територия на града функционират 6 км. газоснабдителна мрежа,
изграждана и поддържана от „Овергаз Мрежи“ АД. Мрежата започва от
АГРС - Кубрат в североизточната част на Града, тръгват под бул.
Добруджа/8-ми март и чрез разклонения захранва северната и централната
части на града. Трасето на мрежата преминава под улици. До този момент са
газифицирани 38 битови консуматори и 16 обществени сгради. Необходимо
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е доизграждането на газопреносната мрежа в град Кубрат, така че да обхване
максимален брой абонати.
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
Телефонната мрежа на територията на община Кубрат е добре развита.
Телефонните
услуги
в
общината
са
вече
цифровизирани.
Телекомуникационни услуги на територията на община Кубрат предоставят
всички действащи мобилни оператори в страната.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП
Информационните и комуникационни технологии са един от водещите
фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на
знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно
общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Ефектите и
въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички
социално икономически сектори. Постепенно ИКТ стават широко достъпни за
населението както по отношение на възможностите за достъп, така и по
отношение на тяхната цена.

Таблица 36: Достъп до интернет и ползваемост от домакинствата
Район / Област
Р. България

Достъп на домакинствата
до интернет %
2013 2018 напредък
53.7
72.1
18.4

Лица, регулярно използващи
интернет %
2013
2018 напредък
51.2
63.6
12.4

Разград

51.2

63.3

12.1

51.1

49.3

–1.8

Северен централен

49.6

68.5

18.9

48.4

61.7

13.3

Източник: НСИ, 2019 г
Широколентово покритие: Широколентовото покритие в България е над
средните стойности за ЕС, но се наблюдава дисбаланс между гъсто населените
места и слабо населените места. По данни на НСИ, през 2018 г. 71,5% от
домакинствата в страната имат широколентов достъп до Интернет, като за
градовете тази стойност е 75,7%, а за селата - 58%. Усилията за изравняване на
възможностите и по-широк достъп за различните райони в страната дават
резултат, защото разликите намаляват. През 2013 г. само 30,9% от домакинствата
в селата са имали широколентов достъп до Интернет при 58% за градовете с
разлика от 30%, докато към 2018 г. разликата е намаляла почти двойно.
Домакинства с широколентов достъп до интернет %

Общо за страната
По местоживеене
Град

2013
53.6

2014
56.5

2015
58.8

2016
62.8

2017
66.9

2018
71.5

61.1

63.1

66.3

68.1

72.2

75.7

66

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

Село
30.9
Източник: НСИ, 2019 г.

36.2

36.0

46.2

49.8

58.0

По-отдалечените и слабо населени места в споменатите общини са затруднени в
своите комуникации и в социален, и в икономически аспект, изолирани от
обществения и културен живот в страната. Осигуряването на достъп до он-лайн
услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони цели
преодоляването на тези тенденции и стимулиране на социалното сближаване.
Една добра инициатива е тази на Европейската комисия за изграждане на
безплатен високоскоростен безжичен Интернет достъп на обществени места
WiFi4EU. Инициативата WiFi4EU е предназначена за граждани и посетители на
ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен Интернет на обществени места,
като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки или здравни центрове
на територията на Съюза. Wi-Fi точките за достъп могат да бъдат инсталирани
от общината и дружеството за инсталиране на WiFi, като се използва ваучер от
ЕС.
Координираното и успешно участие на максимален брой български общини в
инициативата WiFi4EU е заложено като една от основните мерки към Цел 3
“Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в
ИКТ инфраструктури и технологии” от Проекта на Национална програма
„ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“.
СМЕТОСЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Управлението на отпадъците, генерирани на територията на община Кубрат, е
подчинено на дейностите по опазването на околната среда чрез изпълнението
на Програма за управление на дейностите по отпадъците (ПУДО) на община
Кубрат. Програмата има за цел да установи екологосъобразното събиране и
третиране на отпадъците и да посочи какво е необходимо за постигането на тази
цел във всички сфери на обществения живот. Всички домакинства в общината
изхвърлят битовите си отпадъци в контейнери тип „Бобър“ с обем 1,10 м 3.
Въпреки редовните дейности по сметосъбиране и сметоизвозване във всяко
населено място в общината се е образувало нерегламентирано сметище, които
периодично се почистват и запръстяват. Документирани са 49
нерегламентирани сметища в цялата община. Системата за организирано
събиране на отпадъци в общината е недостатъчно ефективна, поради факта, че
броят на съдовете за отпадъци по селата не достигат. Констатирано е
повишаване на количествата битови отпадъци през последните години, въпреки
намаляването на населението на общината. Негативна тенденция е незаконното
изхвърляне на големи количества строителни отпадъци покрай шосетата и на
входно-изходните артерии на гр. Кубрат. Опасните отпадъци като пестициди,
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моторни масла, лампи, съдържащи живак, излезли от употреба моторни
превозни средства и болнични отпадъци се събират в изрично утвърдени от
общината пунктове, където се обезвреждат и депонират на специално отредени
за целта площадки. Събирането и извозването на битовите отпадъци в Община
Кубрат се извършва от Общинско предприятие „Чистота“ гр. Кубрат.
Дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка се финансират от
местна такса за битови отпадъци, съгласно приеманата ежегодно План-сметка на
Община Кубрат.
Общинско депо за отпадъци в гр. Кубрат е закрито и рекултивирано.
Съгласно решение № Р-11-03/28.06.2016г. на РИОСВ – Русе се осъществява
следекспоатационна грижа за площадката на депото.
Изводи:


Всички населени места в Община Кубрат са електро- и водоснабдени.



Канализационната мрежа е слабо изградена и голяма част от населените
места са без канализационни мрежи. Водоснабдителната мрежа е
амортизирана, което води до големи количества загуба на вода по
водопреносната мрежа.
Газоснабдителната система в Община Кубрат е слабо развита.
Населените места на Община Кубрат са обезпечени с телефонна връзка,
Интернет покритието в общината също се увеличава.




Комуникационно-транспортната мрежа осигурява връзки между всички
населени места в Общината. Нейното състояние не е особено добро – има
амортизирани участъци, други се нуждаят от рехабилитация и доизграждане,
което създава трудности в придвижването по пътищата и безаварийната им
експлоатация
5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
Общото състояние на атмосферния въздух в Община Кубрат е благоприятно
поради липсата на силно развита промишленост. Най- големи източници за
замърсяване в общината са автомобилния трафик и комунално-битовите
дейности. Появата на неблагоприятни метеорологични условия през зимните и
летните сезони като трайни мъгли, безветрие, засушаване, влошават качеството
на въздуха през зимния и летния сезон.
Качеството на въздуха не се следи от стационарни пунктове към НАСЕМ, но по
емпирични наблюдения, както и по официална информация на РИОСВ-Русе за
актуалното състояние на въздуха, Община Кубрат не разполага с натоварен
въздушен басейн.
Главните източници на замърсяване на атмосферния въздух в Община Кубрат
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са автомобилният трафик, промишлеността, комунално-битовите дейности,
строителството и неорганизираните емисии. Те генерират замърсители като
фини прахови частици, серни окиси, въглероден диоксид и метан. Дейностите
по отделянето на серен диоксид в атмосферния въздух са свързани с изгарянето
на твърди и течни горива, в чието съдържание има сяра.
Източниците на въглероден диоксид са изкопаемите горива, които се
употребяват в транспорта, промишлеността и производството на топло- и
електронергия. През зимния период се наблюдава увеличение на емисиите на
серен диоксид. През летния сезон, поради метеорологични условия като
засушаване и безветрие, се забелязва повишено количество прахови частици и
задържане на неприятни миризми .
Друг замърсител на атмосферния въздух е автомобилния трафик и
отработените газове от автомобилите. Мярка за намаляването на този вид
замърсител са ежегодните технически прегледи на автомобилите от служба КАТ.
Показателите, които се следят са димност, въглероден диоксид, азотни оксиди и
въглеводороди. В районите с интензивно автомобилно движение не е изключено
да се отчете повишена или наднормена концентрация на общите замърсители –
прах, серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозолни сероводород.
Замърсителите на атмосферния въздух в Община Кубрат от промишлеността са
предприятията, заети в дървопреработвателната, електротехническата и
машиностроителната
промишленост.
Главен
замърсител
от
дървопреработвателната промишленост е „Лудогорие-91“ АД – едно от найразвитите дървопреработвателни предприятия в страната, намиращо се на 50 км
от гр. Русе. Предприятието изработва мебели главно от букова дървесина.
Замърсяванията на въздуха са основно от фини прахови частици. Замърсяващо
предприятие от електротехническата промишленост е „Елпром-Елин“ АД,
произвеждащо електроинсталационни изделия на порцеланова и пластмасова
основа. Голямото производство, предназначено за българския и външния пазар,
предполага замърсяване на въздуха с прахови частици. От машиностроителната
промишленост предприятието с най-голямо производство е „Хан Кубрат“ АД,
което произвежда технологични линии за производство на хляб. Замърсяването
при това предприятие отново е свързано с отделянето на прахови частици.
Като най-значим замърсител от промишлеността се наблюдава парокотелната
инсталация на„Лудогорие-91“ АД, но тя не оказва съществено въздействие върху
общото качество на атмосферния въздух в Община Кубрат.
Най-големият замърсител от битовата дейност в Община Кубрат е употребата
на некачествени горива като мазут, нафта, въглища и брикети през
отоплителния сезон. Няма точни данни, които да установят броят на
домакинствата, които ползват твърди горива за битово отопление, поради което
не могат да бъдат определени точното количество отделени емисии, при
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изгарянето на твърдите горива. Населението, което живее в селата в Община
Кубрат, предимно се отоплява с твърди горива с ниско качество и високо
съдържание на вредни вещества като сяра и пепел. Освен този фактор, за
влошаването на качеството на атмосферния въздух способстват и битовите
горивни системи с ниска ефективност и параметрите на комините, които не
осигуряват необходимото разсейване на емисиите във въздуха, изпуснати от
горивните системи. Тези фактори са причина за влошаването на качеството на
атмосферния въздух през зимния сезон.
При появата на неблагоприятни метеорологични условия (безветрие,
образуване на трайни мъгли) или затруднена дифузия на замърсителите има
вероятност за натрупване на големи концентрации на вредни вещества около
замърсителите. Това важи най-вече за емисиите на прах и серен диоксид от
изгарянето на въглища и емисиите, формирани от изгарянето на дърва.
Друг емисионен източник на вредни вещества представляват и локалните
нерегламентирани сметища. Въпреки редовното им почистване и отстраняване,
възникването им се случва периодично, предимно в селата на Община Кубрат.
Замърсяването с неприятни миризми
се осъществява както от
нерегламентирани сметища, така и от отглеждането на животни на
нерегламентирани локации в границите на населеното място и използването на
естествени и изкуствени торове в селскостопанските дейности. Наблюдава се
повишаването на замърсяванията от прах и неприятни миризми през летните
месеци. В този период възникват неблагоприятни фактори като засушаване и
безветрие.
Строителните дейности са вид замърсител с прахови и твърди частици на
въздуха в Община Кубрат. Наблюдава се спад в сектора на строителството, което
се отразява благотворно върху качеството на въздуха и замърсяването му с
прахови и твърди частици. Локалното въздействие на строителството не оказва
съществено влияние върху състоянието на атмосферния въздух в по-големи
мащаби.
Изпускането на неорганизирани емисии в атмосферния въздух се отделят от
даден вид площадки – товаро-разтоварни, открити складове на
прахообразуващи материали, неизправна апаратура и други. Тяхното
въздействие е локално и не влияе пряко върху общото състояние на
атмосферния въздух в Община Кубрат.
Контрол на състоянието на атмосферния въздух.
Качеството на атмосферния въздух на територията на Област Разград се следи
от две мониторни точки на РИОСВ-Русе, включена към Националната мрежа за
контрол на качеството на въздуха. Измерванията на атмосферния въздух се
правят два пъти годишно. Контролът на атмосферния въздух се отнася за
източници на организирани емисии – емисии от моторни превозни средства,
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производствени предприятия и горивни инсталации за битови нужди.
На територията на Община Кубрат няма разположени стационарни пунктове за
контрол на атмосферния въздух – общината не е включена в НАСЕМ. Оценката
от направен емпиричен анализ за състоянието на атмосферния въздух, както и
от наличните програмни документи за Община Кубрат и Област Разград,
показва, че в Община Кубрат атмосферният въздух не с влошено качествено
състояние.
ВОДИ
Състоянието на водните ресурси се определя от качеството на повърхностните
води, подпочвените води, питейните води и отпадните води. Основно влияние
върху състоянието на повърхностните и подземни води оказва пречистващата
инфраструктура, заустването без пречистване в естествените водоизточници,
промишлеността, селското стопанство и туризма и рекреационните дейности. В
Община Кубрат повърхностните водоизточници се използват за стопански
дейности, а подземните води се употребяват за промишлени и битови нужди.
Повърхностите води на територията на Община Кубрат (реки, язовири и
микроязовири) се замърсяват от точкови и дифузни източници. Точковите
източници са промишлени предприятия и животновъдни ферми, които не
пречистват отпадните си води по необходимите изисквания, както и директното
заустване на битовите отпадъчни води в приемниците от населените места.
Дифузните източници на замърсяване на повърхностните води са:
нерегламентирано торене за земеделски площи, натрупване на торови маси от
животновъдството, нерегламентирано натрупване на твърди битови отпадъци и
нерегламентирани сметища, използване на изгребни и септични ями от
населението, поради липса на изградена канализационна мрежа.
Подземните води на територията на Община Кубрат са застрашени от
замърсяване с вредни вещества вследствие на инфилтрация на атмосферни
валежи и замърсени повърхностни води, както и недостатъчно пречистени
отпадъчни и подземни води от стопански, промишлени и битови дейности.
Възможен е и пренос на замърсители чрез почвите, посредством отпадъци от
нерегламентирани сметища и нерекултивирани депа за отпадъци. Друга
замърсяваща дейност представлява и нерегламентираното водовземане от
подземни води.
Хидроложката характеристика на водоизточниците е благоприятна за
поддържане на стабилен качествен състав на водите. Проучванията показват, че
човешките дейности до този момент не оказват голямо негативно влияние върху
състоянието на подпочвените води. Повърхностните и подземни води в Община
Кубрат имат добри питейни качества. Възможно е бъдещо влошаване на
качеството на повърхностните и подземни води от директно заустване във
водоизточника на непречистени отпадъчни води от стопанството,
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промишлеността и битовите дейности.
Състояние на питейните и отпадъчни води Водоснабдяване- Територията на
Община Кубрат се водоснабдява от Водоснабдяването в община Кубрат се
извършва от Водоснабдяване Дунав ЕООД. Дружеството разполага със 17
водовземни съоръжения. Две от водовземните съоръжения нямат оборудване и
не се експлоатират. Населените места в общината се водоснабдяват от общо 11
водовземни съоръжения – 10 дълбоки сондажа и един шахтов кладенец.
Оборудвани са и се използват като резервни още три дълбоки сондажа.
Питейното водоснабдяване на населените места в Община Кубрат се
осъществява изцяло от подземни водоизточници. Потенциалът на подземните
водоизточници е достатъчен за покриване на питейните, битовите и други
нужди на населението.
Според направените изследвания, 98,4 % от водата, която се доставя на
потребителите е с добри питейни качества. В качествено отношение питейните
води в Община Кубрат нямат проблеми. Не е регистрирано наличието на
инфекции или болести, които са причинени от водата. Изолиран случай в
общината е откритата наднормена концентрация на нитрати в шахтовия
кладенец на с. Юпер. Водоснабдяване Дунав ЕООД няма пречиствателна
станция за питейни води ПСПВ – извършва се дезинфекция на питейните води
чрез хлориране с натриев хипохлорид. Риск от замърсяване на водоносните
пластове представлява и фактът, че санитарно-охранителните зони не са
учредени в съответствие с Наредба №3 от 16.10.2000 г., както липсата на
разрешителни за ползване на част от водоизточниците.
Проблем на водоснабдителната инфраструктура в Община Кубрат са големите
загуби на вода по водопреносната мрежа (между 42% и 47% от общото
количество вода), поради нейната амортизация. Съоръженията по довеждащите
водопроводи се намират в лошо състояние и е необходимо цялостното им
обновяване. Тръбопроводите са изтекъл амортизационен срок, в голяма степен
корозирали, което е причина за чести аварии и големи загуби на вода. Честите
аварии и недостатъчното поддържане на санитарно-охранителните зони
влошават качеството на питейните води. Проблем е и регулирането на
налягането на водата в населените места с население под 2 000 жители.
Единствено в общината разпределителната мрежа на с. Мъдрево е изцяло
сменена с ПЕВП тръби през 2011 г. В гр. Кубрат се реконструира 35 км
водопроводна мрежа, като всички подменени водопроводи и сградни
водопроводни отклонения са от ПЕВП тръби. Реализацията на реконструкциите
на водопроводната мрежа на гр. Кубрат и с. Савин допринася за намаляването
на водните загуби и опазването на водните ресурси.
КАНАЛИЗАЦИЯ
На територията на Община Кубрат, Водоснабдяване Дунав ЕООД експлоатира
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две населени места, свързани към канализационна мрежа – гр. Кубрат и с.
Мъдрево. Единствено канализационната мрежа на гр. Кубрат е свързана към
ПСОВ. Пречиствателната станция е неефективна, поради ниската си
натовареност, в сравнение с проектния си капацитет.
Главните проблеми, свързани с канализационната мрежа в общината, са: голяма
степен на неизграденост, наличие на компроментирани и силно амортизирани
участъци по мрежата, липса на качествено третиране на утайките от отпадните
води, механичното пречистване на отпадните води не е до степен, която да
отговаря на изискванията за заустване, големи разходи за почистване на
индивидуалните септични ями, необходимост от рехабилитация на
пречиствателните съоръжения. Въпреки наличните проблеми не са отчетени
големи битови или индустриални замърсители.
Канализационната система на гр. Кубрат е смесена – събира и отвежда битови,
индустриални, и дъждовни отпадъчни води. Събраните отпадъчни води, след
механично пречистване в съществуващата ПСОВ, се заустват в сухо дере във
водосбора на р. Царацар. Отпадъчните води от населените места, в които няма
изградена канализационна мрежа, се събират в попивни ями. Пълният
капацитет на участъците с изградена канализационна мрежа не се употребява
напълно. По отношение на тяхната поддръжка, дружеството извършва само
аварийно почистване на канализационната мрежа. Превантивна поддръжка и
инспекция на канализационната инфраструктура не се извършва.
С реализан проект „Строителство и реконструкция на вътрешната
водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на
Пречиствателната станция за отпадъчни води“ през 2015г. е доизградена
канализационната мрежа на града – общо 38, 54 км. Доизградената канализация
на гр. Кубрат и създаването на биологично стъпало на ПСОВ, заедно с
изграждането на ПСОВ в други населени места в Община Кубрат допринася за
намаляване на замърсяването в приемниците, почвите и подземните води и
здравните рискове за населението в общината.
Контрол на състоянието на водите
Състоянието на питейните води и водоизточниците на Община Кубрат се
контролира системно от РЗИ. Наблюдението и контролът върху състоянието на
повърхностните води се осъществяват от Национална система за екологичен
мониторинг /НАСЕМ/. Следи се изменението на качеството на водите чрез
редица показатели като измерване на концентрацията на различни форми
свързан азот, фосфати и общо желязо.
Количеството и качеството на повърхностните води в Община Кубрат се измерва
от опорна хидрометрична мрежа на поречие Дунавски Добруджански реки,
състояща се от три хидрометрични станции (ХМС) на р. Сенкьовец ХМС 32700
при с. Голяма вода, р. Царацар ХМС 32650 при с. Голям Поровец и р. Канагьол
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ХМС 32750 при с. Осеновец.
Извършва се периодичен мониторинг на заустването на отпадни води от
промишлените предприятия. Малка част от предприятията са свързани към
канализационна мрежа.
Налице са множество проблеми при управлението и опазването на водите, които
са свързани с неефективното законодателство, остаряла и амортизирана
техника, недостатъчни финансови средства, безразборно вкарване на
непречистени отпадъчни води във водоприемниците и други.
СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ
Според почвено-географското райониране на България, Община Кубрат попада
в Севернобългарската лесостепна зона. В тази зона попадат едни от найплодородните почви в България. Най- разпространените почви на територията
на Община Кубрат са черноземи силно излужени почви, характерни за
северната и централната част на общината. По-малко разпространени са
тъмносиви горски и тежко песъчливи глинести почви. Те се срещат в южната
част от територията на Община Кубрат. Почвените видове и тяхното състояние
създават благоприятни условия за развитието на селскостопанска дейност в
Община Кубрат. Най- подходящи за отглеждане в Общината са зърнените
култури (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед), трайните насаждения,
зеленчукопроизводството, както и тютюнопроизводството.
Замърсяването и намаляването на бонитета на почвите е резултат от редица
фактори: Промишленост; Транспорт; Земеделие; Естествени процеси – ерозия,
абразия, свлачища и други външни фактори; Експлоатация на подземни
богатства; Депониране на отпадъци.
Поради географското местоположение и природните условия в Община Кубрат,
почвите са засегнати от водна и ветрова ерозия в степен по- голяма от средната
за страната. По данни на Института по почвознание „Никола Пушкаров“, гр.
София, територията на Община Кубрат попада в район засегнат силно от водна
ерозия от IV, V и VI степен. От водна ерозия са засегнати предимно ниви,
възлизащи на 1345,611 хка. Ветровата ерозия, характерна за този регион на
България е възможно да бъде ограничена чрез изпълнението на
Лесоутстройствените планове, разработени за община Кубрат.
Състоянието на почвите се следи периодично от два пункта за мониторинг към
Единната национална автоматизирана система за мониторинг на почвите за
съдържание на тежки метали. На територията на Община Кубрат почвите не са
замърсени с тежки метали.
Почвите са с показатели, характерни за дадения почвен тип, което
благоприятства развитието на селскостопанска и горскостопанска дейност.
Намалената интензификация на земеделието в общината и преструктурирането
на собствеността за земята способстват за намален антропогенен натиск върху
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почвената покривка. Доброто почвено състояние би се запазило при протичане
на екологосъобразна земеделска дейност, посредством прилагане на добри
земеделски практики и поддържане на земеделската земя в добро състояние.
Необходимо е и предприемането на мерки за борба с водната и ветровата ерозия,
характерни за този регион в България.
ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
Замърсявания от моторни превозни средства от емисиите от дизелови и
бензинови двигатели; Изсичане на дървесна растителност, която да доведе до
почвена ерозия; Ветрова и водна ерозия; Газове от изгарянето на твърди и
течни горива, които попадат в почвата под формата на киселинен дъжд;
Локални замърсявания с отпадъци от производствена дейност; Производство на
нитратна земеделска продукция и отпадъци от селскостопанска дейност;
Изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани места или отпадъци,
които се съхраняват неправилно и има опасност да замърсят почвите и да
попаднат в подпочвените води; Техногенно разрушаване на почвите около
функциониращи кариери.
Не се очакват големи замърсявания на почвата от селскостопанска,
производствена или битова дейност. Замърсяванията са предимно с локален
характер – около сметища и складове за пестициди, Не са налични стари
замърсявания върху почвите. Техногенните нарушения на почвите са с малки
размери, в близост до разработвани кариери.
Контрол на състоянието на почвите
По актуални данни на РИОСВ-гр. Русе към 2019 г. на територията на Община
Кубрат са разположени два пункта за мониторинг на почвите – при с. Каменово
и при с. Мъдрево. Изследванията за замърсяванията на почвите в общината
сочат, че няма замърсяване на почвите над допустимите концентрации.
Община Кубрат има разработена Програма за опазване, устойчиво ползване и
възстановяване на почвите. Целите на програмата са свързани с трайното
запазване на плодородието на земята, осигуряване на чиста околна среда,
превенция и ликвидиране на вредните изменения и замърсявания върху
почвите и прилагане на добри екологосъобразни практики в земеделието.
Община Кубрат трябва да предприеме мерки за рекултивация на нарушени
терени и действия за контрол върху употребата на изкуствени торове в селското
стопанство.
Липсва контрол върху собствениците и ползвателите на поземлени имоти по
отношение на периодично изследване на площите от тяхна страна за наличие
на вреди вещества в почвите. Необходимо е прилагането на повече контролни
дейности по управлението на отпадъците от селскостопанската дейност и
паленето на стърнища и растителни отпадъци по земеделските земи. В това
отношение е налице недостатъчна информираност на земеделските стопани,
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свързани с прилагането на добри селскостопански практики.
АНАЛИЗ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Отпадъците са един от най-значимите замърсители в Община Кубрат. Те влияят
пряко върху екологичното състояние на въздуха, водите и почвите, носят и риск
за здравето на населението. Проблемите, свързани със състоянието и
принципите за управление на отпадъците на територията на Община Кубрат
са разгледани в Програма за опазване на околната среда 2015-2020 г. и Програма
за управление на отпадъците 2015-2020 г.
Основни източници на отпадъци в Община Кубрат представляват:
Домакинства; Промишлени предприятия; Бизнес – частни фирми, заведения и
др.; Социални заведения – болници, училища и др.; Стопански обекти –
животински ферми, стопански дворове и др.
Битовите отпадъци представляват най-голям процент от всички отпадъци в
Община Кубрат. Те са резултат от битовата дейност на домакинствата, държавни
и общински учреждения, отпадъците от търговски обекти, предприятия,
развлекателни заведения, ресторанти и други. Отпадъците от домакинствата
могат да се депонират смесено с промишлени отпадъци в зависимост от вида на
вторите. По данни на Изпълнителна агенция за околна среда са генерирани 3394
тона битови отпадъци в Община Кубрат, които са депонирани в Регионално
депо Разград. Събирането и извозването на смесените битови отпадъци се
извършва по определен график веднъж седмично за гр. Кубрат и три пъти в
месеца за останалите населени места в общината. Дейностите, свързани със
сметосъбирането, сметоизвозването и поддръжката на съдовете за отпадъци, се
финансират чрез таксата за битови отпадъци, съгласно приеманата ежегодно
План-сметка на Община Кубрат.
В Община Кубрат работи система за разделно събиране на битовите отпадъци,
но не и такава за разделно събиране на биоотпадъци. Общината има договор за
разделно събиране на отпадъци от опаковки с организация по оползотворяване
на опаковки „Екопак“. Общо четири населени места в общината са оборудвани
със съдове за разделно събиране на отпадъци – гр. Кубрат, с. Севар, с. Беловец и
с. Бисерци. Предвижда се и разполагане на съдове за разделно събиране на
отпадъци и в останалите населени места в общината, които да обхващат
административните, обществените и социалните сгради.
Опасни отпадъци от бита представляват пестицидите. С цел ограничение на
здравните рискове за населението на Община Кубрат са взети мерки за тяхното
безопасно обезвреждане. В Община Кубрат не са отредени централизирани
складове за залежали, забранени и негодни за употреба пестициди. Общината
има реализиран проект за събиране, транспортиране и обезвреждане на негодни
пестициди в ББ кубове. Те са общо 24 на брой, съхраняващи 112 тона пестициди,
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разположени в землището на гр. Кубрат в имот №000021. ББ-кубовете са
поставени в площадката, отредена за Депо за утайки от ГПСОВ – гр. Кубрат и
опасни отпадъци. Дейността по третиране на негодни и забранени за употреба
пестициди на територията на община Кубрат е извършена по одобрени проекти
и чрез предоставено финансиране от МОСВ, в т.ч. становища от РИОСВ Русе.
Третирането на пестицидите се извършва от дружество, притежаващо
разрешение по чл. 37 от ЗУО за този вид отпадък, въз основа на сключен договор,
при спазване на процедурите по Закона за обществените поръчки. Общината
извършва периодични контролни огледи на ББ-кубовете, в които се съхранят
пестицидите, но до момента не са установени нарушения, свързани с целостта
им.
Строителни отпадъци- Проблем в общината е депонирането на строителни
отпадъци на нерегламентирани места (главно около подстъпите на гр. Кубрат)
или на места, отредени за депониране на битови отпадъци. Строителните
дейности нямат структурообразуваща роля в промишления профил на Община
Кубрат. То се извършва основно от частни фирми. Генерираните строителни
отпадъци се депонират за специални площадки за строителни материали. С
Решения № 17 и 18 от протокол №6 от 29.04.2004 г. на Общински съвет гр. Кубрат,
и с оглед провеждане на мероприятия за подобряване състоянието на околната
среда, депонирането на земните маси и строителните отпадъци се извършва в
имот №000144 по плана за земеразделяне на гр. Кубрат.
Болнични отпадъци Третирането на болнични отпадъци е регламентирано от
указания на Министерство на здравеопазването и Наредбата за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн. ДВ, бр.29/1999г.).
Болничните отпадъци от „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД се транспортират от фирма
„ЖОСИ-Р“ ЕООД – гр. София.
Утайки от ПСОВ - На територията на Община Кубрат функционира една
ПСОВ с механично и биологично стъпало, стопанисвана от местното ВиК
дружество. Тя пречиства отпадните води на гр. Кубрат. Пречистените отпадни
води от ПСОВ Кубрат в момента се изпращат на изсушителни полета, след което
биват депонирани. Предстои осъществяването на проект за реконструкция и
разширение на ПСОВ Кубрат, както и изграждане на още четири по-малки
пречиствателни станции в общината. Предвидените нови пречиствателни
станции третират утайките чрез аеробна стабилизация и обезводняване на
изсушителните полета. Възможна алтернатива за обезводняване на утайките е
доставката на мобилна инсталация за обезводняване на изсушителните полета с
подходяща обезводнителна машина, която да обслужва всички малки ПСОВ.
При пречистването на отпадните води образуваните утайки трябва да бъдат
окончателно отстранени или оползотворени според европейските директиви.
Към инвестиционните проекти на новопланираните ПСОВ ще бъде изготвена и
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Програма за управление на утайките, където са се представят варианти за
оползотворяването на утайките от ПСОВ.
ШУМ И ВИБРАЦИИ
Шумът е един от основните фактори, влияещи върху качеството на живот и
здравето на населението. Акустичната обстановка в населените места се
контролира системно от Министерство на здравеопазването чрез Регионална
здравна инспекция /РЗИ/. На територията на Община Кубрат няма
мониторингови пунктове за измерване нивото на шума, излъчвани от
различните източници на шум. Вредно влияние върху населението има шума
със стойности над 60 dBA, а по-сериозни проблеми възникват при шумови нива
над 90 dBA. Високите шумови нива влияят както върху слуховия апарат на
човека, така и върху неговото психическо и нервно състояние, имунната система,
обмяната на веществата в организма, сърдечно-съдовата система и други.
Нормалната акустична обстановка в населените места (под 60 dBA) създава
комфортна среда на живот и не създава риск за човешкото здраве. Видът на
шума се определя според дейността, поради която е генериран. В градска среда
се различават няколко вида шум – промишлен (производствен), транспортен,
шум от строителство и битов шум.
Основни източници на завишена шумова обстановка в Община Кубрат са
транспортните потоци на автомобилния транспорт, както и локални източници
на шум от промишлени, битови, спортни и други обекти. Най- значим източник
на шум е транспортният трафик. Транспортната инфраструктура, състояща се
от общински и републикански пътища, повечето от които са в незадоволително
състояние и са шумообразуващ фактор, преминава през населените места,
поради което значително се увеличава транспортния трафик. Причините за тази
тенденция са увеличеният брой моторни превозни средства, техническото
състояние на пътната мрежа и лошата й пропускателна способност,
интензивността и скоростта на движение. Високите стойности на шумовите нива
възникват поради остарял автомобилен парк, некачествена улична настилка,
липсата на защитни „зелени екрани“, плътно застрояване по главните улици на
населеното място и преминаването на транзитен трафик през него.
Шумът, създаден от селскостопански дейности, е основно от стопанските
дворове и от личните стопанства в населените места. В личното стопанство
генератор на завишени шумови нива е малогабаритната селскостопанска
техника и механизацията (мотокултиватори, помпи, мелещи, режещи и
пробивни машини). Специализираните машини и инструменти, използвани в
обработката на земята също са източник на значителни нива на шумови емисии,
поради високите си мощности.
Допълнителни източници на шум са промишлеността и строителството. Те имат
по-малко значение за шумовото замърсяване в общината. Шумовите източници
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са главно с локален характер - около производствения обект или строителната
площадка. Затихването на индустриалните дейности и строителството
значително ограничава шума, създаден от тези дейности. Локалните източници
на шум, намиращи се в близост до жилищни сгради, също са проблем, поради
факта, че тяхното разнообразие е голямо. Такива източници на шум са
увеселителни заведения, спортни обекти, гари, пазари, търговски обекти,
сервизи за услуги и други.
В Община Кубрат няма контролно наблюдение на шумовите нива от локални
източници. Измервания от различни точки на градската среда също не са
правени. Вследствие на направени емпирични анализи се наблюдава тенденция
за задържане на постоянни нива на шумово натоварване. Не се отчитат
превишени нива на шумови замърсявания на територията на Община Кубрат.
В околната среда източник на вибрации могат да бъдат различните видове
транспортни средства, строителни машини, както и други машини и
съоръжения, които се използват на открито. На територията на Община Кубрат
няма вибрационни източници, които да оказват значимо хигиенно въздействие.
РАДИАЦИЯ И НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
Контрол върху радиационната обстановка се осъществява от Министерство на
околната среда и водите чрез лабораториите на ИАОС, посредством системни
наблюдения в различни пунктове в страната. Община Кубрат не разполага с
такъв пункт за измерване на радиационните параметри.
На територията на Община Кубрат не се добиват рудни и нерудни изкопаеми,
което благоприятства радиационната обстановка. Няма разкрити предприятия
за уранодобив. Радиационният фон в Община Кубрат е със стойности по-малки
от 150 nGy/h. Евентуално повишение на естествения радиационен фон би бил
от външни източници за общината. Други източници на йонизиращи лъчения
като рентгенова и радиоизотопна медицинска техника и употребата на
радиоактивни изотопи в промишлеността нямат значимо радиоекологично
въздействие.
Източници на нейонизиращи лъчения са телевизията, радиото, компютрите,
мобилните телефони и устройства, радари, електропроводи, трафопостове,
микровълнови печки, подстанции, базови станции за мобилни комуникации,
някои уреди, използвани в индустрията, медицината и търговията. Налице е
тенденция за увеличаване на броя на източниците на електрически и магнитни
полета. Нейонизиращите лъчения въздействат по различен начин върху
биологичните системи и предизвикват биологични промени, водещи до
неблагоприятни здравни последствия. Научните предположения за
въздействието на нейонизиращите лъчения върху човешкото здраве са свързани
с предизвикването на онкологични заболявания, негативни последици върху
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поведението, паметта, фертилността и развитието на децата. Тези негативни
влияния върху човешкото здраве се взимат предвид при изграждането на такива
източници на нейонизиращи лъчения – например изграждане на подстанции
извън жилищни зони, поставяне на трафопостове извън жилищните сгради и
др.).
БЕДСТВИЯ И РИСКОВЕ
Община Кубрат има приет през 2016 год. Общински план по чл. 9, ал. 1 и чл. 65,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), както и следните планове за
защита при бедствия по специфичните за територията опасности – при
наводнение, при обледяване, при пожари, при радиация, при терористични
действия и при земетресения.
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Според Регистъра на защитените територии и защитените зони в България и по
Информационната система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000,
защитените зони в община Кубрат са:
– Лудогорие - защитена зона по директивата за местообитанията, с код в
регистъра: BG0000168. Предметът и целите на опазване на тази зона са
определени съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на Закона за биологичното разнообразие.
Документи за обявяване: Решение на МС № 611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 г.
на Държавен вестник. Местоположение: Област Разград, Община Кубрат,
Населено място: гр. Кубрат, с. Беловец, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с.
Сеслав. Цели на обявяване:
Запазване на площта на природните
местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет
на опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото
състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и
условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и
естественото състояние на приоритетни природни местообитания и
местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на
опазване в рамките на защитената зона.
– Лудогорие - защитена зона по директивата за птиците, с код в регистъра
на защитените територии и защитените зони: BG0002062. Документи за
обявяване: Заповед № РД-837 от 17.11.2008 г., бр. 11/2009 г. на Държавен
вестник. Документи за промяна: Промяна в режима на дейностите със
Заповед № РД-79 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 г. на Държавен вестник.
Местоположение: Област Разград, Община Кубрат, Населено място: гр.
Кубрат, с.Беловец, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с. Сеслав. Цели на
обявяване: Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2
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–

видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно
състояние; Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Лудогорие
– Боблата- защитена зона по
директивата
за
местообитанията, с код в регистъра: BG0000171. Документи за обявяване:
Решение на МС № 122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 г. на Държавен вестник.
Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: гр.
Кубрат, с. Бисерци, с. Задруга, с. Мъдрево, с. Савин, с. Севар, с. Тертер.

Според Регистъра на защитените територии и защитените зони в България,
защитените територии в община Кубрат са:
– Мющерека- категория: защитена местност с площ 4.99 хектара; код в
регистъра на защитените територии и защитените зони в България: 401.
Местността е гориста, с преобладаващо участие на цер. На отделни места
дърветата са по-редки и са се образували горски поляни, където в първата
половина на май божурът масово цъфти с ярки и привлекателни цветове.
Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с.
Беловец. Защитена територия Мющерека се припокрива със защитена зона
по директивата за птиците Лудогорие. Документи за обявяване: Заповед №
РД-1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 г. на ДВ. Документи за промяна:
Прекатегоризация със Заповед № РД-1195 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 г. на
ДВ. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-2 от 05.01.2009 г., бр.
15/2009 г. на ДВ. Цели на обявяване: Опазване на естествено находище на
червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
– Находище на турска леска - категория: защитена местност с площ 5.77
хектара; код в регистъра на защитените територии и защитените зони в
България: 407. Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено
място: с. Задруга. Местността представлява горска площ, в която между
другите дървета има и турска леска. Обектът е защитен с цел да бъде запазена
от унищожаване турската леска, която на другите места в района се среща
рядко и само в единични екземпляри. Документи за обявяване за защитена
местност: Заповед № РД-656 от 13.09.1979 г., бр. 79/1979 г. на ДВ. Документи
за промяна: Прекатегоризация със Заповед № РД-1201 от 24.09.2003 г., бр.
91/2003 г. на ДВ. Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-543 от
12.07.2007 г., бр. 68/2007 г. на ДВ. Цели на обявяване: Опазване на естествено
находище на турска леска (Corylus colurna L.).
– Поречието на река Топчийско дере - категория: природна забележителност
с площ 72.0 хектара; код в регистъра на защитените територии и защитените
зони в България: 262.Местоположение: Област: Разград, Община: Кубрат,
Населено място: с. Каменово; Област: Разград, Община: Разград, Населено
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място: с. Побит камък, с. Топчии; Природната забележителност Топчийско
дере се припокрива със природна забележителност: ЮЧ ПЕЩЕРА.
Документи за обявяване: Заповед № 1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 г. на
Държавен вестник. Цели на обявяване: Опазване на скални и пещерни
образувания и др.
– Юперска кория - категория: защитена местност с площ 23.03 хектара; код в
регистъра на защитените територии и защитените зони в България: 403.
Местоположение: Област: Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място:
с. Юпер. Документи за обявяване за защитена местност: Заповед № РД-3702
от 29.12.1972 г., бр. 13/1973 г. на ДВ. Документи за промяна:
Прекатегоризация със Заповед № РД-1197 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 г. на ДВ.
Промяна в площта - актуализация със Заповед № РД-550 от 12.07.2007 г., бр.
68/2007 г. на ДВ. Промяна в площта - намаляване със Заповед № РД-702 от
03.10.2011 г., бр. 89/2011 г. на ДВ. Цели на обявяване: Опазване на вековна гора
от цер (Quercus pubescens Willd).
– „Божурите” - красива природна местност, където ежегодно през пролетта се
провеждат част от културните прояви на общината.
– „Скални венци” – местността се намира в село Каменово.
На територията на общината са поставени под защита на закона 3 вековни дървета
в гр. Кубрат.
Природните забележителности не са туристически обект. Има само организирана
посещаемост от ученици от общината и при организирани мероприятия.
Законът за лечебните растения (ЗЛР), подзаконовите нормативни документи –
Наредби и Заповеди към него на МОСВ уреждат опазването и регулират ползването
на редица лечебни, редки и застрашени растения за добиване на билки както
изкупуване и търговия с тях. В тази връзка, задължение на община Кубрат е и
опазването на богатото за района биоразнообразие.
6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Прозрачното и ефективно управление на процесите в Община Кубрат е ключов
елемент за изграждане на обществено доверие, насърчаване на сътрудничеството,
стимулиране на иновациите и подобряване управлението на публичните средства.
Оценката на изпълнението е важна както за администрацията, така и за гражданите,
защото при първите това е начин за справедливо разпределение на ресурсите, а при
вторите отговаря на очакванията за повече отчетност и прозрачност.
Числеността на Общинска администрация – Кубрат е 83 щатни бройки. Тя се състои
от кмет на община, кмет на кметство, кметски наместник, трима заместник кметове,
секретар, главен архитект, Звено за подпомагане работата на Общински съветКубрат , Звено за „Вътрешен одит“, обща и специализирана администрация.
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Служителите, заемащи ръководни длъжности (без изборните длъжности и техните
заместници), представляват 14,29 % от общата численост на персонала в Общинска
администрация – Кубрат. Числеността на персонала в общата администрация е
30,16% от общата численост, а в специализираната администрация – 60,32%.
Ръководните длъжности (с изключение на изборните длъжности и техните
заместници) и експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции се
заемат от държавни служители. Приблизително 19 % от общата численост на
персонала в Общинска администрация – Кубрат са държавни служители.
Законодателството дава възможност експертните длъжности с аналитични и/или
контролни функции да се заемат и по трудово правоотношение.
Служителите на ръководни длъжности най-общо ръководят, планират,
организират, контролират и координират
съответното структурно звено.
Служителите на експертни длъжности изготвят становища по проекти на
нормативни актове, на стратегии, концепции и проблеми; участват в
разработването на нормативни актове от местно значение, на стратегии, концепции
и програми; събират и обработват информация; изготвят анализи и прогнози;
прилагат законодателството; правят предложения за решаване на управленски
проблеми; осъществяват контролни функции. Служителите, заемащи експертни
длъжности със спомагателни функции, подпомагат и осигуряват дейността на
служителите на ръководни длъжности и на някои други служители, заемащи повисоки длъжности в общинската администрация.
Организацията и дейността на общинска администрация е регламентирана в
Устройствен правилник, при съобразяване със законовите и подзаконовите
нормативни актове. Структурата и организацията на администрацията е по
направления, дирекции и отдели:
Обща администрация е организирана в 1 дирекция и 3 отдела, единият от които е
обособен като самостоятелно структурно звено, без да се включва в състава на
дирекция. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ е
на пряко подчинение на секретаря на общината и се състои от 2 отдела:
„Гражданска регистрация и административно обслужване“; „Административноправно и информационно обслужване“.
Специализираната администрация е организирана в 1 дирекция и 4 отдела:
Дирекция „Специализирана администрация“, включващ следните отдели: „ТСУ,
строителство и екология“; „Местни данъци и такси“; „Общинска собственост,
обществени поръчки и икономически дейности“; „Просвета, култура, социални
дейности и техническо обслужване“.
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В Общинска администрация – Кубрат съществува звено за вътрешен одит, което се
състои от ръководител на звеното и вътрешен одитор. Звеното осъществява
дейността по вътрешен одит в съответсвие с международните стандарти за
професионална практика по вътрешен одит, при спазване на принципите за
независимост и обективност. Подпомага организацията, като идентифицира и
оценява рисковете в организацията, адекватността и ефективността на Системите
за финансово управление и контрол.
Качеството на публичната администрация има пряко отражение върху
икономическата среда и е ключов фактор за насърчаване на производителността,
конкурентоспособността и икономическия растеж. През последните години
общинските администрации са изправени пред трудно предизвикателство – от една
страна фискалните ограничения, резултат от влошената икономическа обстановка,
налагат намаляване на разходите за провеждане на публични политики, а от друга
търсенето на обществени услуги и подкрепа от общините и държавата нараства.
Гражданите имат все по-големи очаквания към институциите, свързани с
осигуряване на повече публичен контрол върху тяхната дейност, подобряване
качеството на предоставяното обслужване и гарантиране на по-висок стандарт на
живот. Постигането на нужния баланс е нелека задача, която изисква мобилизиране
на съществуващия граждански, политически и административен потенциал.
Въпреки безспорните позитиви на общинската администрация, стремежът към
непрестанно развитие и усъвършенстване изисква да се идентифицират и
съществуващите проблеми, чието преодоляване ще спомогне за допълнително
повишаване на ефективността и ефикасността в нейната работа. Необходима е
администрация, която да е в състояние още на ранен етап да анализира и дефинира
възникващи проблеми в обществото, да предлага мерки за тяхното разрешаване и
да ги осъществява успешно. Администрация, която да изпълнява по-добре своите
функции по един структуриран начин, както и механизъм за непрестанен диалог с
обществото, за да бъдат адекватно отчитани и хармонизирани интересите на
различните групи. За да стане това, следва да се предвидят цели и средства за
адаптиране на структурите на общинското и държавното управление към
динамично променящите се нужди на гражданите и бизнеса, с оглед развитие на
гъвкава, модерна, иновативна и отзивчива администрация.
Основен проблем в управлението е, че голяма част от стратегическите документи
не са финансово и ресурсно обезпечени. Важно място в работата на
администрацията е общуването с медиите като посредник между управлението и
гражданите. Споделя се информация по конкретните политики и решения, но е
необходимо по-ефективно да се използват обществените медии за информиране на
обществото по ключови политики.
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Наред с достиженията в областта на осигуряването на достъп до обществена
информация, трябва да се отчете, че към момента въпреки броя и големия обем на
заявленията за достъп до обществана информация е отговорено на всички. Няма
откази и забавяне в отговорите.
Няма действащи общи принципи и правила, осигуряващи достъпност за повторна
употреба на информацията от обществения сектор, което затруднява нейното
използване за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за
която е била създадена в рамките на правомощията на организация от обществения
сектор. Първичните данни, събрани чрез публично финансиране, реално не са
достъпни в интернет и не се споделят с други администрации. Това ограничава
достъпа на гражданите и бизнеса до публична информация и създава разходи за
набавяне на вече съществуваща информация. В частност, промените в
европейското законодателство задължиха публичните органи и организации да
публикуват в интернет, в годен за повторна употреба формат, събираната от тях
информация. Няма ясно дефинирани правила и технически насоки за
предоставяне на данните, с оглед на осъществяването на пълноценен достъп до
публичната информация.
Основен елемент постигането на стратегическите цели на Общината е капацитетът
на общинската администрация. Въпреки че в общинската администрация работят
висококвалифицирани служители, анализът показа, че е необходимо още да се
работи за тяхната мотивираност и ангажираност за постигането на стратегическите
цели на общината.
Повишаването на капацитета на общинската администрация по отношение на
планирането, изпълнението и отчитането на стратегически програми и проекти е
фокусира главно върху Структурните фондове на ЕС. В тази връзка е необходимо
повишаване капацитета на общинската администрация за планиране, изпълнение
и мониторинг на публични политики, базиран на данни чрез провеждането
провеждане на практически обучителни сесии.
Предложенията за подобряване процеса на управление на данни и оптимизиране
на администрацията за постигане на секторните и хоризонтални политики ще
доведат от една страна до повишаване на прозрачността и отчетността, повишаване
капацитета и удовлетвореността на служителите, а от друга до възможности за
разширяване на гражданското участие.
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Електронно управление- Общинската администрация следва да се изправи пред
предизвикателството да въведе съвременните технологии в своята работа.
Развитието на електронното управление се осъществява с бавни темпове, а
възможностите за предоставяне на услуги по електронен път са незадоволителни.
Основните пречки за доброто развитие на електронното управление се изразяват в
липсата на стандартизация и унификация – съществува голяма вариация в самото
разбиране на практиките и механизмите за въвеждането на електронното
управление в различните институции. Наблюдават се съществени проблеми с
инфраструктурата – част от системите на различните институции не са съвместими,
някои от тях са остарели и не могат да бъдат интегрирани. Липсват взаимодействие
и възможности за обмен на данни между различните системи на институциите. Не
се спазва задължението от страна на административните органи, лицата,
осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени
услуги, да не изискват от гражданите и организациите представянето или
доказването на вече събрани или създадени данни, а да ги изискат служебно от
първичния администратор.
Мониторинг и оценка на политиките- Постигането на добри резултати в дейността
на администрацията изисква както качествено разработване на политики, така и
адекватен мониторинг и оценка на процеса на изпълнение на политиките, които да
позволяват на тяхна база да се извлекат изводи за силните и слабите страни, както и
да се формулират начини за решаване на проблемите. Необходимо е стриктно
спазване на въведените правила и процедури за мониторинг и контрол и
прилагането им на практика.

7. АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
Териториално разположение на обектите: Обекти на културата в Община Кубрат
представляват читалищата, както и библиотеката и Историческият музей в град
Кубрат. Читалищата в общината са общо 15 на брой и те са най-значимото средище
на културни дейности и мероприятия и са пазител на традиционния дух в района.
В тях функционират редица самодейни състави. Всички читалища в разполагат със
собствен библиотечен фонд.

86

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

Обектите на недвижимото културно наследство в Община Кубрат са датирани в
широки времеви граници – открити са културни ценности от праисторически
времена до началото на ХIХ век. Общият брой на недвижимите културни ценности
в общината по данни на НИНКН е 47. Те са разположени в общо 13 населени места
от общината – общинският център гр. Кубрат и селата Беловец, Бисерци, Божурово,
Звънарци, Медовене, Мъдрево, Каменово, Равно, Савин, Севар, Тертер и Юпер.
Най-многобройните културни ценности, открити на територията на Община
Кубрат, са археологическите. Според чл. 146, ал. 3 от ЗКН, всички разкрити
археологически обекти имат статут на културни ценности с категория от
национално значение. Част от тях се намират и в регулационните граници на
населените места, което отчасти застрашава тяхното опазване. Останалите
археологически културни ценности са ситуирани в землищата на селата в
земеделски земи. Предвид развитата земеделската активност в Общината, има
опасност от нарушаване на целостта на археологическите обекти, както и тяхното
унищожаване.
Другите категории културни ценности са архитектурно-строителни (пет броя),
исторически (три броя) и архитектурно-художествени (три броя). Към тях се
отнасят религиозни обекти, къщи на знаменити личности, обществена сграда и
военни паметници. Малкият брой исторически, архитектурно-строителни и
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архитектурно-художествени културни ценности е следствие от обезлюдяването на
региона от XIV век и последващото ново заселване през XVII век. Тези културни
ценности са ситуирани в границите на населените места, което допринася за
тяхното опазване и социализиране
Обекти на културата.
Недвижимо културно наследство.
Културното наследство на Община Кубрат е стратегически фактор за устойчиво
развитие. Социализирането на недвижимите културни ценности (НКЦ) играе
важна роля за превръщането им в инструмент за развитие. Комплексните методи за
опазване на културното наследство на региона са важно условие за повишаване на
инвестиционната атрактивност на Община Кубрат, както и за създаване на
качествена градска среда. Реставрирането, реконструирането и консервацията на
паметниците на културата създават сериозни предпоставки за развитието
културния и познавателния туризъм в общината, както и правят приоритетно
обновяването на наличната туристическа инфраструктура.
На територията на община Кубрат са разположени:
–

47 НКЦ по данни на НИНКН, които притежават статут на декларирани
или обявени НКЦ, съгласно документите съхранявани в НДА на НИНКН.
Тяхната датировка варира от праисторически времена до XIX век. Пет от
културните ценности се помещават в град Кубрат, а останалите 42 са
ситуирани в землищата на 12 от селата в общината: с. Беловец, с. Бисерци,
с. Божурово, с. Звънарци, с. Каменово, с. Медовене, с. Мъдрево, с. Равно, с.
Савин, с. Севар, с. Тертер и с. Юпер. Най-многобройни са паметниците на
културата в селата Бисерци и Юпер.

–

69 регистрирани археологически обекта по данни на Автоматизираната
информационна система „Археологическа карта на България, съгласно
данните предоставени от НАИМ-БАН. Част от подадените обекти се
дублират с НКЦ от Списъка на НИНКН, а друга притежават статут на
НКЦ, съгласно чл. 146 от Закона за културното наследство. Една част от
археологическите обекти имат статут на НКЦ и съгласно РМС 1711 от
22.10.1962 г.

–

8 регистрирани военни паметника, съгласно данните предоставени от
Областна комисия „Военни паметници“ – гр. Разград. Всички
регистрирани военни паметници в Областния регистър на Военните
паметници притежават статут на декларирани исторически НКЦ,
съгласно Писмо изх. № 4349/4.12.1992 г. и §10 от Предходни и
заключителни разпоредби към Закона за културното наследство. Част от
военните паметници в Областния регистър се дублират и с историческите
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НКЦ от Списъка на НИНКН. Това са военните паметници в гр. Кубрат, с.
Божурово, с. Каменово, с. Медовене и с. Юпер.
Съгласно чл. 47 от Закона за културното наследство (в сила от 10.04.2009 год.),
постановяващ научната и културната област, към която се отнасят недвижимите
културни ценности на територията на община Кубрат са:
Археологическите културни ценности са „материални следи за човешка
дейност, неделими от средата, в която са създадени, които се идентифицират
чрез археологически изследвания”. Археологическите НКЦ по данни на НАИМБАН са най-многобройни в Община Кубрат – общо 69 броя. Паметниците
отразяват живота и традициите на местното население от праисторически
времена до днес. Археологически находки са открити в следните населени места
от общината: с. Беловец, с. Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с. Каменово, гр.
Кубрат, с. Медовене, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Тертер, с. Звънарци, с. Сеслав,
с. Задруга, с. Точилари и с. Юпер. В землището на гр. Кубрат е най-голямото
струпване на археологически обекти. Те са доказателство за богатата култура на
региона. Артефактите имат различен характер, изградени са през различни
епохи и са ползвани от различни етноси. Археологичните културни ценности,
които са идентифицирани на територията на Община Кубрат, са няколко вида:
селища, некрополи, надгробни могили, стари гробища, крепости и селищни
могили.
По данни от НАИМ-БАН всички разкрити археологически културни ценности
са от национално значение. По-голямата част от теренните проучвания на
археологическите паметници се осъществяват през 1993г., а в единични случаи
през 2000 г. и 2015 г. Археологическите обекти датират от разнообразни епохи –
Праистория, Елинистическа епоха, Неолит, Халколит, Първа българска
държава. Голяма част от откритите надгробни могили са с неопреодолима
принадлежност към съответен исторически период. Режимът на опазване на
всички археологически паметници на територията на Община Кубрат е режим
„А“, т.е. са забранени всички видове дейности – строителни, добивни,
благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават
цялостта на земния пласт в границите на археологическия обект.
Откритите селищни могили датират от неолита и халколита. Селищната могила
в гр. Кубрат е една от най-важните археологически културни ценности, при
които са открити и голям брой движими ценности, днес изложени в Градския
музей. Обектът дава изключителни сведения за живота по тези земи в тези епохи.
В близост до могилата е разположен некропол, който дава сведение за
обитаването на този регион през Късно римската и Ранно византийската епохи.
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Селищната могила от халколита, разположена в центъра на с. Каменово има
също изключителна значимост. Културната ценност е изследвана още през 1898
г. от братя Шкорпил. Селищна праисторическа могила е открита и в с. Божурово,
но досега не е била обект на задълбочени проучвания.
Най-многобройните археологически паметници в общината са надгробните
могили. Такива са открити в землищата на селата: Звънарци (5 могили), Бисерци
(5 могили), Божурово (8 могили), Звънарци (3 могили), Медовене (1 могила),
Равно (6 могили), Севар (2 могили), Точилари (1 могила), Задруга (1 могила),
Тертер (1 могила), Сеслав (4 могили) и Юпер (7 могили). В землището на град
Кубрат надгробните могили достигат внушителните 16 броя.
Най-малобройните археологически обекти в Община Кубрат, са тези датирани
през
Средновековието.
Една
от
тези
културни
ценности
е
ранносредновековното селище в м. „Калето“ в землището на с. Беловец. Той е и
последната регистрирана културна ценност на територията на Община Кубрат.
Некрополи от различни хронологически периоди са открити в м. Коджа
мезарлък“ и м. „Тюрбе мезарлък“ в землището на с. Бисерци; в м.
„Вехтите лозя“ – землище на с. Юпер; в м. „Деде мезас“ близо до с. Медовене.
Откритите плоски некрополи свидетелстват за присъствието на живот през
Средновековието и Късното Средновековие.
Архитектурно-строителните недвижими културни ценности са „сгради,
съоръжения, конструкции, части или съчетания от тях, които имат историческа,
естетическа,
техническа,
културнои
производственотехническа,
пространствена и функционална стойност.” Идентифицираните архитектурностроителни НКЦ в Община Кубрат са общо пет на брой. В категорията
архитектурно-строителни културни ценности попадат Джамията в с. Звънарци,
сградата на Общината в гр. Кубрат, Джамията в с. Мъдрево и две къщи в с.
Тертер. Двете джамии, обявени за НКЦ са от Късно възрожденската епоха.
Сградата на Общината в град Кубрат е строена през 30-те години на ХХ век и е
пример за модерно европейско строителство, характерно за региона на
Лудогорието. Едва през 1999 год. тя бива обявена за недвижима културна
ценност в община Кубрат. Двете къщи, обявени за НКЦ в с. Тертер принадлежат
на Велико Георгиев Икономов и Марин Димитров Парашкевов. ИсторическиИсторическите културни ценности са „сгради, съоръжения, други структури и
паметни места, свързани със забележителни исторически събития и личности.”
Историческите НКЦ в Община Кубрат по данни на НИНКН са общо три на
брой в цялата община. Разположени са в гр. Кубрат, с. Каменово и с. Юпер. Те са
свързани с почитането на паметта на загиналите в трите войни от началото на

90

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

ХХ век – Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война. ХудожествениХудожествените културни ценности са „произведения на изящните и
приложните изкуства - неразделни елементи от пространствената среда, в която
или за която са създадени.”Недвижимите културни ценности в Община Кубрат,
които попадат в категория художествени културни ценности, са религиозни
обекти – християнски църкви. Техният статут е категоризиран като
архитектурно- художествени НКЦ. Те са общо три на брой: Църква „Св. Св.
Кирил и Методий“ в гр. Кубрат, Църква „Успение Богородично“ в с. Каменово
и Църква „Св. Архангел Михаил“ в с. Юпер.
Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Кубрат е изградена през 1898 год. и
принадлежи към Русенската духовна околия. Църквата „Успение Богородично“
в с. Каменово е построена през 1865 г. и принадлежи към Разградската духовна
околия. Третата църква - културна ценност в с. Юпер е построена през 1881 год.
и е в състава на Русенската духовна околия. Трите църкви все още функционират
и са средище на духовността в Община Кубрат. Ежегодно се честват храмовите
празници, организират се селски събори и съхраняват традициите на местното
население.
От местно значение са ценностите, които са „свързани с културата и историята
на населени места, общини или области.”39 За НКЦ от местно значение са
обявени всички архитектурно-строителни, исторически и архитектурнохудожествени културни ценности. Към тази група спадат Джамиите в с. Мъдрево
и с. Звънарци, църквите в гр. Кубрат, с. Каменово и с. Юпер, сградата на
Общината в гр. Кубрат, двете къщи в с. Тертер и паметниците на загиналите в
трите войни от 1912-1918 година. От археологическите културни ценности с
местно значение са некрополите и старите гробища край с. Бисерци, селищата
и могилите, открити в с. Звънарци, праисторическият некропол в с. Каменово,
старото селище край селищната могила в гр. Кубрат, некрополът в с. Медовене,
селищата в с. Севар, средновековният некропол и градището край с. Юпер.
Военните паметници съхраняват паметта на загиналите местни жители и герои
във войните в периода от Балканската до Втората световна война. На
територията на Община Кубрат по данни на Областната комисия
„Военни паметници“, гр. Разград тези паметници са общо осем на брой. Военни
паметници са изградени в с. Бисерци, с. Божурово, с. Каменово, гр. Кубрат, с.
Медовене, с. Равно и с. Юпер, като в Областния регистър на военните паметници
са регистрирани пет от тях. Това са военните паметници в гр. Кубрат, с.
Божурово, с. Каменово, с. Медовене и с. Юпер. Военните паметници в
общинския център са 2 броя, разположени непосредствено един до друг
(паметник и паметна плоча), а в останалата част от селата има изграден по един
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военен паметник. Военните паметници в с. Бисерци и с. Медовене са
сравнително нови – изградени са съответно през 2012 г. и 2013 г. Военните
паметници в общината се намират в сравнително добро физическо състояние.
Културна дейност-Културната дейност в Община Кубрат се осъществява
основно в читалищата из общината. Десетилетия наред читалищата поддържат
духовните ценности в общината, като съхраняват народните традиции и
обичаи, разпространяват народните ценности и обезпечават културните
потребности на населението. Читалището като институция е подходящо място
за осъществяване на социални и културни контакти. Читалищата
са
единствените средища на култура в селата в общината, в които се провеждат
културни мероприятия и са запазили просветната си дейност. Към всичките 15
читалища в Община Кубрат творят и се развиват редица самодейни състави – за
български и турски фолклор, съвременна музика, стари градски песни,
ученически танцови състави и други. Някои от тези състави имат изяви и зад
граница в страни като Гърция, Турция и Швеция. В селата Беловец, Юпер,
Тертер и Звънарци се поддържат народните традиции и обичаи посредством
групите за автентичен фолклор. Групите участват в събори на общинско,
регионално и национално ниво, където представят обичаи като лазаруване,
понуди, годеж, сватба и други. Турският фолклор се развива в читалищата на
селата Бисерци, Севар, Беловец и Мъдрево.
Създадена е и Музикална школа през 1955 год. е град Кубрат, където се
преподават класове по цигулка, акордеон и пиано. В общинския център град
Кубрат са създадени клубове с различна културна насоченост: Клуб на дейците
на културата, Хумористичен клуб
„Жарава“, Клуб на пенсионера „Просвещение“, Клуб на инвалида.
Важни събития в културния календар на Община Кубрат са ежегодните
национални конкурси „Медни гласчета“ и „Хумор и сатира“. Националният
конкурс „Медни гласчета“ за млади изпълнители на забавна песен се провежда
в гр. Кубрат по време на майските празници и се осъществява с активното
съдействие на певицата Лили Иванова (гр. Кубрат е нейното родно място) и
подкрепата на Министерството на културата. Националният конкурс „Хумор и
сатира“ събира творци от цялата страна. Участниците мерят сили в категориите
Карикатура, Хумористичен разказ и Кратки сатирични форми. От създаването
на конкурса са участвали над 1100 творци. Двата национални конкурса „Медни
гласчета“ и „Хумор и сатира“ се провеждат в общинския център – град Кубрат.
Международният фолклорен фестивал „Божурите“ е също с особена значимост
за поддържането на духовността и пазител на фолклорните традиции на
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региона. Фолклорният фестивал се провежда в близост до с. Беловец или в с.
Божурово. В него взимат участие фолклорни състави от Гърция, Сърбия,
Румъния, Швеция, Турция, Македония, Молдова, Черна гора и България.
Подробно описание на културните дейности в Община Кубрат са
систематизирани в Културния календар на общината.
Най-значимите и многобройни обекти на културата в Община Кубрат са
читалищата. Те са единствената материална база, с която разполагат населените
места в Общината за провеждането на различни културни прояви и събирания
на местната общност. Общият брой на читалищата в Община Кубрат е 15: едно
от тях се намира в град Кубрат, а останалите 14 – в селата от Общината. Найстарото читалище в община Кубрат е създадено през 1891 год. в с. Балбунар
/днешен гр. Кубрат/. Понастоящем то е наименувано „Св. Св. Кирил и
Методий“ и то винаги е било средище на културна дейност в Града.
Таблица №23:Читалища в Община Кубрат
№

Наименование на читалището

Местонахождение

1

НЧ “Св. Св. Кирил и Методий - 1891“

гр. Кубрат

2

НЧ “Стефан Караджа - 1928“

с. Бисерци

3

НЧ “Светило - 1926“

с. Беловец

4

НЧ “Нов живот - 1948“

с. Мъдрево

5

НЧ “Отец Паисий - 1928“

с. Севар

6

НЧ “Напредък-Юпер - 1915“

с. Юпер

7

НЧ “Васил Левски-Звънарци - 1932“

с. Звънарци

8

НЧ “Стефан Караджа-Равно - 1928“

с. Равно

9

НЧ “Напредък - 1911“

с. Каменово

10

НЧ “Пробуда - 1936“

с. Сеслав

11

НЧ “Божур - 1922“

с. Божурово

12

НЧ “Христо Смирненски - 1941“

с. Тертер

13

НЧ “Стефан Караджа - 1935“

с. Горичево

14

НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“

с. Савин

15

НЧ “Христо Ботев - 1927“

с. Медовене
Източник: Община Кубрат

Финансирането на читалищата се осъществява със средства от държавния
бюджет. Общинският съвет на община Кубрат решава при недостиг на средства
да се предостави и общинска субсидия с оглед за финансиране на неотложни
нужди на читалищата.
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Освен библиотечната функция на читалищата, в град Кубрат има и библиотека,
която обслужва всички възрастови групи на населението в община Кубрат.
Библиотечният фонд в общината достига 129 948 тома, които постоянно се
увеличават. Наблюдава се и увеличение на броя на читателите и посещенията
на библиотеки.
Единственият музей в общината се намира в град Кубрат. Музеят е исторически
и съхранява исторически предмети, книги и документи, които отразяват
историята на града и общината от времето на създаването им до днес. Началото
на музея е поставено през 1984 год. в реставрираната къща на Петър ИвановКомитата, участвал в четата на Таньо войвода. По повод 50-годишния юбилей от
обявяването на Кубрат за град през 1999 год., музеят е обогатен с нови експонати,
информационни и снимкови материали. Основните теми, представени в
Историческия
музей
са:
„Археологически
находки
в
района“,
„Националноосвободителните борби на населението от Кубрат и общината“,
„Из историята на града“, а наскоро се добавя и ново направление – „История на
града и бележити личности“.
Важни проблеми пред културните институции представляват амортизираният
сграден фонд и материално-техническа база, недостатъчното финансиране,
липсата на обвързаност между културните обекти, недостатъчно популяризиране,
липса на умения за разработване на проекти и недостиг на добри практики. Тези
проблеми застрашават развитието на културния туризъм с община Кубрат и
обогатяването на културните й традиции.
8. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО
ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР

НА

СЕЛИЩНАТА

МРЕЖА

И

Най-голяма площ от територията на община Кубрат е заета от земеделски
(71,41%) и горски територии (20,5%). Сумарно, те заемат почти 92% от площта на
Общината. От голямо значение е, че близо 41% от площта също попада и в
защитени територии и зони, което оказва влияние върху възможностите за
развитие на основното предназначение за съответния вид територия.

Таблица №25: Баланс на територията на Община Кубрат
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Баланс на територията

Земеделска

0%
0%
5%

Горска

21%

Урбанизирани територии
Водни течения и водни площи

74%

За добив на поледни изкопаеми
За транспорт и инфраструктура

Източнис: НСИ

Урбанизирани територии: Общата площ на урбанизираните територии в
община Кубрат заемат площ от 2 046,2 ха или около 4, 74% от цялата площ на
Общината. В урбанизираните територии са съсредоточени основните човешки
дейности – обитаване, труд и отдих (жилищни и обществено обслужващи
функции, производствени и складови дейности, рекреационни дейности,
обществено озеленяване, паркове и градини, спортни и атракции).
Населени места: На територията на община Кубрат са разположени 17 населени
места – общинския център град Кубрат и 16 села – Беловец, Бисерци, Божурово,
Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин,
Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер.
Град Кубрат е административният, икономическият, социален и транспортен
център на Общината. Останалите населени места са сравнително равномерно
разпределени на територията на община Кубрат. Могат да бъдат открити
няколко оси на урбанистично развитие, покриващи трасетата на транспортни
коридори от регионално и местно значение. По двете главни транспортни оси
Русе-Кубрат-Исперих и Тутракан-Кубрат-Разград са разположени съответно
селата Беловец и Медовене и Бисерци, Задруга и Каменово. По второстепенни,
локални направления са разположени селата Сеслав, Юпер, Божурово,
Горичево, Точилари, Савин и Севар, Тертер и Мъдрево, Равно. Звънарци е
единственото населено място, разположено на тупик (пътят водещ до селото
захожда едностранно и завършва в него).
Съществуват оформени две двойки населени места, разположени изключително
близко едно до друго (двойките Каменово-Равно и Тертер- Мъдрево), които при
едно по-динамично урбанистично развитие, свързано с демографски и
икономически подем, биха се слели в едно общо селище. Селата ГоричевоТочилари-Задруга също са разположени сравнително близко едно до друго и
оформят урбанистична ос на развитие.
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Графика №26:Трайно предназначение на териториите и разположение на населените места

Земеделски територии- Със земеделски територии са заети 30 891,04 ха или
71,41% от общата площ на община Кубрат. Това е най-голямата по начин на
трайно ползване територия в Общината и предопределя значението и
потенциала на селското стопанство, като една от главните икономически
дейности.
Горски територии-С гори са покрити 8 869,7 ха или 20,5% от общата площ на
община Кубрат. Това е втората най-голяма по вид на ползването територия и
също има голямо значение както за икономиката на Общината, но също за
екологичното й състояние.
Защитени територии и защитени зони-Защитените територии и защитените
зони заемат 17 343,4 ха или 40,71% от общата площ на община Кубрат.
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Защитени територии за опазване на културното наследство-Териториите за
опазване на културното наследство заемат 0,7 ха или под 0,1% от общата площ
на община Кубрат.
Нарушени територии-Нарушените територии заемат 47,4 ха или 0,27% от
общата площ на община Кубрат. Тези територии представляват кариери, бивши
депа за отпадъци и други.
Територии, заети от води и водни обекти-Териториите, заети с вода и водни
обекти заемат 150,2 ха или 0,35% от общата площ на община Кубрат.
Територии на транспорта-Териториите на транспорта и комуникациите
заемат 1 218,8 ха или 2,82%от общата площ на община Кубрат. В този тип
територии се включват всички пътища, улици, ремонтни сгради, депа и други
обекти на транспорта.
Структура на собствеността- На територията на община Кубрат са
представени всички видове собственост – публична (съответно държавна и
общинска, изключителна и публична) и частна. Преобладаващата част от
собствеността е частната.
Държавна собственост- На територията на община Кубрат са налични и трите
вида държавна собственост – изключителна, публична и частна. Общо,
държавната собственост обхваща 3429,42 ха или 7,93% от общата площ на
Община Кубрат. Изключителната държавна собственост (например,
археологически обекти) обхваща 398,45 ха или 0,92% от общата площ на община
Кубрат.151,32 ха или 0,35% от общата площ на община Кубрат е публична
държавна собственост. Частна държавна собственост са 2879,65 ха или 6,66% от
общата площ на община Кубрат.
Общинска собственост-Собствеността на община Кубрат има площ от 16 690,67
ха и съставлява 38,58% от общата територия на цялата Община. С този си дял,
Общината има най-голяма по площ собственост. Публична общинска
собственост са 5 512,54 ха или 12,74% от общата територия на община Кубрат.
Частна общинска собственост са 11 178,13 ха или 25,84% от общата територия на
община Кубрат.
Частна собственост: Частна собственост са общо15 352,93 ха или 35,49% от
общата площ на Общината. Частната собственост е втора по големина след
общинската.
Друга собственост-Различните видове държавна, общинска и частна
собственост обхващат общо 35 473,02 ха или 81,99% от общата площ на община
Кубрат. Освен тези видове собственост, от наличната данни може да се изведе
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информация и за други видове собственост според притежателя или
характеристиката й. От останалата част от територията на общината:132,26 ха
или 0,31% са собственост на религиозни организации;4 752,97 ха или 10,98% са
собственост на обществени организации;1 646,13 ха или 3,81% са
съсобственост;162,6 ха или 0,38% са собственост на чужди физически или
юридически лица;877,2 ха или 2,03% се стопанисват от Общината ;за 217,47 ха
или 0,5% от площта на общината няма данни за конкретния собственик.
ЖИЛИЩЕН СЕКТОР
Съществуващият жилищен фонд задоволява настоящите нужди на населението,
на фона на негативните демографски тенденции за Общината с намаляващо и
застаряващо население.
Таблица №26:Количествено и качествено състояние на жилищния фонд
Полезна площ (кв. м.)
Общини
Кубрат

общо

жилищна

спомагателна

площ на кухните

637 391

481 244

100 266

55 881
Източник :НСИ

Почти изцяло, съществуващият жилищен фонд е съставен от еднофамилни
жилищни сгради с ниско застрояване (максимум до 2-3 етажа). Преобладаващата
част от жилищните сгради са с монолитна стоманобетонна конструкция,
изградени след 1950 год. Единствено на територията на град Кубрат има
многоетажни жилищни сгради за много фамилно обитаване от панелен тип,
изградени през 70-те и 80-те год. на 20 век.
Таблица №27: Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата
Общини
Кубрат

Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата
общо

панелни

стоманобетонни

тухлени

други

7381

40

31

6784

526
Източник :НСИ

Качественото състояние на жилищния фонд не е добро, защото поради лошото
икономическо състояние на по-голямата част от населението, то не може да
отдели достатъчно средства за поддръжка и саниране на жилищата си. В поголямата си част, сградите са по-старо строителство, което не отговаря на
съвременните норми за земетръсна устойчивост и енергийна ефективност.

Таблица №28:Жилища по форма на собственост
Общини

общо

Жилища по форма на собственост
частни на
частни на физически
държавни и общински
юридически лица
лица
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Кубрат

9021

68

28

8925

Лозница

4141

36

5

4100
Източник :НСИ

Държавна собственост-На територията на община Кубрат няма жилищни
сгради държавна собственост.
Общинска собственост-Общината не притежава общински жилища. На
територията на град Кубрат функционира сграда-общежитие, в което живеят
ученици от горния курс на обучение в средните училища в града.
Частна собственост-Частната собственост е изцяло доминираща относно
жилищните сгради на територията на община Кубрат.
Видове (типове) пространствени структури на обитаване-Във всички
населени места от общината преобладава свободното застрояване в
самостоятелни имоти. Има случаи на сключено застрояване в два и повече имота.
Към имотите има прилежащ двор, в които обикновено се развиват стопански
дейности. Има изградени допълващи сгради с функция на лятна кухня, гараж,
склад за стопанския инвентар, помещения за отглеждане на домашни животни,
съхранение на земеделска продукция.
Единствено на територията на град Кубрат има жилищни зони с комплексно
застрояване, които са застроени с многоетажни сгради от панелен тип. Такива
зони има на входа на Града от Русе по ул. Цар Освободител, по ул. Витоша и
източно от ул. Хан Крум в централната градска част (ЦГЧ). Тези територии са
запазили своето първоначално планиране, за разлика от примерите на
допълнително уплътняване и презастрояване на жилищните комплекси в поголемите градове, например в София. Общите междублокови пространства са в
незадоволително състояние и имат нужда от обновяване благоустрояване и посериозна поддръжка.
Технико-икономически характеристики на видовете (типовете) обитаване-За
много малките градове като град Кубрат и за селата в общината е характерно
ниското застрояване и обитаването в индивидуални семейни къщи, докато
комплексното застрояване и плътното сключено застрояване на цели квартали е
характерно за по-големите населени места.

Таблица №29 Технико-икономически характеристики на жилищните сгради
Oбщо

Жилища по брой на стаите
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едностайни

двустайни

тристайни

четиристайни

петстайни

с шест
и
повече
стаи

Жилища на
1000 души от
населението

229

1962

3318

2132

853

527

565,37

9021

Среден
брой
лица на
едно
жилище
1,77

Източник :НСИ

Градска динамика-Характерно за Общината е превесът на селското пред
градското население, което е обратно на общото положение за страната и света.
За Общината като цяло е характерен негативния механичен прираст, като
главната миграция е насочена към по-големите градски центрове в страната –
областния център Разград, Русе, Варна, столицата – София, както и в чужбина.
Ограничените финансови възможности и липсата на социална перспектива
(образование и необходимата квалификация) за голяма част от населението ги
ограничава от това да напуснат родното си място. Хората са обвързани с
ежедневната грижа по личното стопанство и за тях не съществува необходимост
да мигрират към общинския център. Ходенето до Града е свързано най-вече с
необходимостта от социални услуги, които не са налични във всички населени
места в Общината.
Новото жилищно строителство е силно ограничено, поради наличието на
редица свободни сгради и високата цена за закупуване/изграждане, което не е
по възможностите на местното население.
Таблица №30:Въведени в експлоатация сгради, жилища и полезна площ през 2018 година:
Сгради - брой

Полезна площ - м2

Общини

общо

нови

разширени

Кубрат

2

2

-

Жилища - брой
3

общо
171

жилищна обслужваща
115

56
Източник :НСИ

9.

ВРЪЗКИ НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ И
КООПЕРИРАНЕ С ДРУГИ

Община Кубрат, с общински център град Кубрат (район от ниво LAU 2), е една
от 265-те общини, на които е разделена територията на Република България.
Общината се намира в Североизточната част на България, в границите на област
Разград. Община Кубрат е район от ниво LAU 1, според класификацията на
териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ и
използваща териториалния обхват на районите като основа за провеждане на
държавна политика за регионално развитие.
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Общината е разположена на територията на област Разград (район от ниво
NUTS 3) и е една от 7-те общини на територията й. От своя страна, област Разград
е една от 5-те области, съставляващи Северния централен район (СЦРП) за
планиране, спрямо ниво NUTS 2, според класификацията на териториалните
единици за статистически цели на ЕВРОСТАТ. Разположение на Община
Кубрат (LAU 1, най-тъмно червено) на територията на Област Разград (NUTS 3,
червено) и Северен централен район за планиране (NUTS 2, светло червено),
спрямо границите на Република България:

Община Кубрат е разположена в Североизточна България, на 356 км. от
столицата на страната – град София и на 37 км. от областния център – град
Разград. Най-близките големи (областни) градове са Русе – на 51 км., Шуменна 85 км., Силистра – на 91 км., Добрич – на 143 км. и Варна – на 165 км.
Общината е разположена на около 30 км. от река Дунав и държавната
граница с Република Румъния и на около 165 км. от Черно море.
Община Кубрат граничи с общините Завет и Разград от област Разград, с
общините Тутракан и Главиница от област Силистра и с общините Ветово,
Русе и Сливо поле от област Русе.
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10. SWOT-АНАЛИЗ
SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се
идентифицират силните и слабите страни на община Кубрат, оценка на
външните фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните
възможности и потенциални заплахи за развитието на общината.
СИЛНИ


СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Благоприятно местоположение незначителна отдалеченост от река
Дунав и от пристанищния град
Русе;

 Плодородна земя, благоприятни
климатични условия и достатъчни
водни ресурси.
 Разнообразни природни ресурси и
уникални екосистеми;
 Наличие на поземлени ресурси с
високи агробиологични качества;
 Опит и традиции в селското
стопанство
–
земеделие
и
животновъдство.
 Добре развито
стопанство.

горско

и ловно

 Липса на сериозни промишлени
източници на замърсяване на
околната среда в общината.
 Богато и съхранено културноисторическо наследство и традиции
в занаятите, наситен културен и
събитиен календар - подходящи за
развитие на туризъм.
 Изградена техническа, транспортна
и социална инфраструктура.
 Добре развита лека промишленост;

 Неблагоприятни
демографски
процеси
–
намаляване
и
застаряване
на
населението.
Отрицателен естествен прираст,
увеличаване на миграцията и
намаляване дела на населението в
трудоспособна възраст;
 Висока безработица, ниски доходи
и жизнен стандарт.
 Недостиг на работна ръка, особено
на квалифицирана.
 Висок дял на неквалифицирана и
нискоквалифицирана заетост в
някои от областите в района;
 Липса на стопански субекти
(бизнес партньори), отворени към
създаване на публично – частни
партньорства за реализацията на
мащабни проекти;
 Изоставане в
технологичното
развитие;
 Слаба икономическа активност на
населението и липса на възможности
за трудова реализация.
 Сравнително ниско образователно
равнище и недостатъчна степен на
квалификация на населението.
 Монокултурно растениевъдство –
интензивно
зърнопроизводство,
малък дял на зеленчукопроизводство,
овощарство и лозарство.
 Липса на транспортни връзки между
населените места в общината и с
близките административни центрове.
 Амортизирана
техническа
инфраструктура – пътища, улици,
водопроводи и липса на канализация.
 Ограничени
възможности
на
общинските бюджети да финансират
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 Добре развита селищна система;


 Нарастваща

инвестиционна
привлекателност на определени
части от територията





ВЪЗМОЖНОСТИ
 Възможности за бъдещето развитие на
селищата
чрез
обновяване
на
урбанизираните територии;
 Подобряване
на
транспортната
достъпност, като основен фактор за
отключване
на
териториалния
потенциал за по-добро балансирано
развитие;
 Развиване
на
културната
и
териториалната
идентичност
на
общината;
 Подобряване и защита на природното и
културното наследство като ресурс за
развитие.
 Развитие на селското стопанство.
 Разнообразяване на земеделието към
зеленчукопроизводство, овощарство и
лозарство.
 Развитие на животновъдство, излизащо от
рамките на домакинствата и малките
стопанства към средноголеми и големи
ферми.
 Съпътстваща
селскостопанското
производство
преработвателна
промишленост.
 Наличие на свободен общински сграден
фонд и терени, които могат да
предизвикат инвеститорски интерес.
 Реализиране
на
публично-частни
партньорства и изпълнение на съвместни
проекти с НПО и други общини.
 Усвояване
на
възможностите
за
финансиране от фондовете на ЕС.

значими проекти и дейности;
Недостиг на финансови ресурси за
проучване,
социализиране
и
популяризиране
на
културноисторическото наследство в района.
Това възпрепятства развитието на
туризма;
Лошо състояние на голяма част от
междуобщинската пътна мрежа;
Недостатъчна благоустроеност на
физическата среда в селищата;
Неразвита система за пречистване на
отпадъчните води.

ЗАПЛАХИ
 Национална
тенденцията
за
обезлюдяването на по- слаборазвитите
райони;
 Продължаване на силно негативни
демографски тенденции;
 Природни и технологични рискове;
 Неблагоприятни климатични промени;
 Свиване и слабост на пазара на труда ;
 Висока стойност на необходимите
инвестиции за подобряване на базовата
инфраструктура;
 Задълбочаване
на
икономическия
упадък, увеличаване на безработицата и
нисък жизнен стандарт.
 Липса на икономическа активност и
инвеститорски интереси.
 Изчерпване
плодородността
на
земеделската
земя
от
прекалено
интензивното крупно земеделие.
 Влошаване качеството на техническата
инфраструктура и
транспортните
връзки до степен на невъзможност за
изпълнение на функциите им.
 Увеличаваща
се
зависимост
на
общинския бюджет от централната
власт поради липса на собствени
приходи.
 Замърсяване на околната среда от
антропогенни или други фактори.
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11. ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА СЦР, ИЗГОТВЕН
ОТ „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ“
Анализът на социално икономическото развитие на Община Кубрат е в пълно
съответствие с резултатите от проведения хоризонтален социалноикономически анализ на Северен централен район, изготвен от „Национален
център за териториално развитие“ ЕАД.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира
регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на
актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите,
общините и населените места, които се отчитат при разработването на
инвестиционни програми и финансови инструменти, включително
съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и
планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и
градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на
националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
Териториален обхват: ПИРО се изработва за цялата територия на общината,
като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите
за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Анализът
на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и
потенциалите за развитие се изготвя за територията на цялата община. В тази
връзка следва е описан териториалният обхват на общината с всички включени
в нея кметства и населени места.
Същевременно, тъй като развитието на съседните територии в други общини
има потенциал да оказва влияние на развитието на близките до тях територии,
анализът вземе под внимание и всички съседни територии в рамките на съседни
общини, които поради съответните си специфики могат да окажат въздействие
върху развитието на граничните общински територии, включени в обхвата на
ПИРО.
В синтезиран вид анализът отразява спецификата на Община Кубрат, за да може
на тази база в стратегическата част да се обоснове предлаганият подход за
развитие за периода 2021-2027 г.
Като резултат от анализа следва се идентифицират конкретните за общината
проблеми, правят се изводи и се посочат тенденциите за развитие на общината,
като се отчитат характеристиките на вътрешния й потенциал за развитие.
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Потенциалът за развитие се определя, като се анализират тези елементи, които
са характерни и ще са в подкрепа на нейното бъдещо развитие. ...
Времевият обхват на социално-икономическия анализ покрива предходния
програмен период 2007–2013 г. и периода от 2014 до 2019 г. и зависи от наличната
информация по определени показатели. За анализа се установят настъпилите
промени в общото икономическо, социално, демографско, инфраструктурно
развитие и състояние на околната среда в периода 2014-2020 г.
Методиката за изготвяне на анализа, освен документално проучване на база
наличните източници на информация, следва да включва и теренни
проучвания (на място, чрез анкети или фокус групи) на специфичните
характеристики на отделните територии, населени места или части от тях, чрез
които следва да се съберат данни или информация, за които няма налични
официални източници, но са важни за идентифициране на основните процеси,
които протичат на съответната територия, както и за разкриване на нейния
специфичен потенциал за развитие.
Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни
тематични направления: икономическо развитие (малки и средни предприятия,
чуждестранни преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност);
туризъм (туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално
развитие (демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и
безработица), пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна
(пътен, железопътен, въздушен и воден транспорт) и инженерно-техническа
инфраструктура (енергийни системи и мрежи, водоснабдяване и канализация,
газоснабдяване, телекомуникации, управление на отпадъците); жилищен сектор
(състояние на жилищния фонд, специфики на българския пазар); регионално и
градско развитие (териториален модел, оси и центрове на развитие,
агломерационни ареали); околна среда (състояние, НЕМ, изменение на климата,
разходи за околна среда); управление и административен капацитет; и
ефективност на проектите и усвоените фондове по оперативните програми,
съфинансирани от Европейските фондове и от други финансови инструменти.
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Обобщените изводи от проведеното изследване очертават основните насоки за
развитие след 2020 г. във всички тематични направления, свързани с онези
сектори, които имат най-ясно изразени въздействия върху националното
пространство и чрез интегрирането на политиките и инвестиционните
приоритети ще спомогнат за постигането на устойчив и приобщаващ растеж.
Основни изводи:
– Необходимост от оптимизиране на системата на здравеопазване;
– Разширяване на обхвата на обучението през целия живот, обвързване с
науката и производството, равнопоставен достъп до образование;
– Подобряване на условията за спорт за всички, повишаване на физическата
активност;
– Повишаване на ЕЕ и цифровизацията в икономическите сектори;
– Доизграждане на транспортната инфраструктура;
– Реконструкция на техническата инфраструктура – ВиК, газоснабдяване,
широколентов интернет;
– Подобряване на КАВ, намаляване на шума и адаптация към климатичните
промени;
– Междусекторна интеграция и координация за постигане на общи цели чрез
ИТИ.
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ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
КУБРАТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
В тази част се определя стратегията за реализация на ПИРО, която обхваща и
проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените
стратегически цели на развитието и свързаните с тях приоритети за действие,
които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на програмата за
реализация (предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката,
финансирането и изпълнението на конкретни проекти).
Определянето на стратегически приоритети за развитие на Община Кубрат са
в съответствие със стратегическите приоритети за периода 2021–2027 г.,
залегнали в Интегрираната териториална стратегия за развитие Северен
централен регион, с целите и стратегиите на Националната програма за
развитие „България 2030 и Актуализираната национална концепция за
пространствено развитие, както и с целите на политиката на ЕС за сближаване и
регионално развитие след 2020 г.
ВИЗИЯ
Визията за развитието на общината дава характеристики на специфичния
потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява
перспективите пред общината на основата на икономическите и социалните
фактори, като отчита възможностите за преодоляване на различията между
градските и селските територии. Поради своя дългосрочен характер заложената
визия в Общинския план за развитие 2014–2020 г. остава непроменена и е
следната:
„Община Кубрат – привлекателно място с развито селско и горско
стопанство, екологично чиста природа и запазено културно-историческо
наследство, създаващи благоприятни условия за устойчиво икономическо
развитие и интелигентен растеж, трудова и социална реализация и висок
жизнен стандарт и приоритет на своите жители.“
Визията за постигане на устойчиво развитие на Община Кубрат за периода
2021-2027 г. включва следните компоненти:
–

–

Използване на природните дадености и ресурси за развитие на местната
икономика (производство на стоки и услуги) и оптимизиране на средата
за хармонизирано развитие на обществото;
Повишаване на благосъстоянието на населението и осигуряване на
бъдещите поколения за развитие на благоприятни условия на живот, труд
и обитаване;
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–
–

Съчетаване на икономическото и социалното развитие;
Съхраняване и развитие на културните традиции на териториалните
общности, на приемственост между поколенията;

За реализация на визията, е необходимо да се работи за:
–

–
–
–
–

–

Създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на
инвестиционната активност за създаване на работни места и
допълнителни източници на доходи за жителите на община Кубрат;
Възстановяване и развитие на традиционните селскостопански
производства;
Технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на
нейната ефективност;
Развитието на техническата и социалната инфраструктура;
Създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето,
безопасността и удобството на всички граждани и гости на общината;
Съвкупни усилия и действия на местните органи на самоуправление, на
правителството, на стопанските субекти и населението;

За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни,
икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно
развитие и хармония между човека и природата.
За реализирането на визията ще се разчита на местните ресурси и потенциал,
които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в
конкурентни предимства.
Желаният резултат, формулиран във визията на ПИРО на Кубрат ще спомогне
за постигане на приетата визия, която определя рамката за реализация на
Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен
централен регион 2014–2020 г.: Северен Централен Регион — бързо и устойчиво
развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското
пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна
реализация.
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПИРО
Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва
избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно
да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите. Именно поради
тази причина са набелязани ограничен брой ключови приоритети, които
отразяват избрания фокус и специфика за развитие. Целта е да се постигне
концентрация и осезаем ефект на база на конкретните потенциали и местни

108

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

специфики, а не да се формулират твърде общи и универсални цели и
приоритети.
Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено
развитие на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за
територията на общината. Целите на ПИРО отразяват местния потенциал за
развитие и се съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на
общината. Приоритетите, дефинирани в ПИРО, са в съответствие с
предвижданията на АНКПР и другите секторни политики, но без да ги
преповтарят. На ниво ПИРО се осъществява връзката между регионалния и
местния стратегически контекст за развитие чрез ограничен брой ключови
приоритети и евентуални допълващи приоритети. Определените приоритети
произтичат от изводите на аналитичната част на документа, като се фокусират
върху конкурентните предимства на общината. Всеки от приоритетите е свързан
със съответна стратегическа цел и представлява по-краткосрочна и конкретна
цел, която води до постигането на по-общата стратегическата цел.
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ПРИОРИТЕТ 1

ЦЕЛ 2.1.1
ЦЕЛ 2.1.2
ЦЕЛ 2.1.3

ПРИОРИТЕТ 2
ЦЕЛ 2.1.1
ЦЕЛ 2.2.1
ЦЕЛ 2.2.3
ЦЕЛ 3.1.1
ЦЕЛ 3.1.2

ПРИОРИТЕТ 3

ЦЕЛ 3.2.1
ЦЕЛ 3.2.2
ЦЕЛ 3.2.3

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ
Ключовите проблеми и нужди на развитието Община Кубрат, като
значителното изоставане в икономически и социален план, значителните
структурни и демографски проблеми, инфраструктурните дефицити,
натрупването на критична маса от проблеми и липсата на достатъчно собствен
потенциал за обръщане на негативните тенденции и реализиране на ускорен
догонващ растеж, поставят Общината в силна зависимост от реализираните
външни намеси и подкрепа от страна на държавата и по линия на Кохезионната
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политика и фондовете на ЕС. Съобразявайки се с разкритите основни дефицити
и нужди за развитието на Община Кубрат, както и с целите на Националната
програма „България 2030“, АНКПР и Интегрираната териториална стратегия за
развитие (ИТСР) на Северен централен регион 2014–2020 г., както и с
тематичните цели на кохезионната политика за периода 2021–2027 г., се
определят следните стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за
развитие на общината:
ПРИОРИТЕТ 1: УСКОРЯВАНЕ НА РАСТЕЖА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА;
ПРИОРИТЕТ 2: ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ;
ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И
НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА
Прилагането на интегриран подход към териториалното измерение на
политиката за развитие, подкрепен от активен диалог и сътрудничество между
институции, работещи на различни нива на управление, създаване на
партньорства между местните власти, частния сектор и държавата, активно и
целенасочено използване на средствата по европейските програми, е важна
предпоставка за тяхното изпълнение.
ПРИОРИТЕТ 1:
ИКОНОМИКА

УСКОРЯВАНЕ

НА

РАСТЕЖА

НА

ОБЩИНСКАТА

Този приоритет съответства на основна цел на за развитие на България за
периода до 2030 г., а именно технологична трансформация на икономиката,
повишаване на ресурсната ефективност и наваксване на изоставането в
цифровизацията. Същевременно, въвеждането на модерни технологии в
сектори като здравеопазване, образование и социални грижи ще осигури повече
и по- висококачествени услуги за обществото.
Ключовите дейности в този приоритет са подкрепа за нови инвестиции с
повишена ефективност, установяване на иновационния подход във всички
сектори на икономиката, подобряване на инвестиционната среда и привличане
на стратегически инвеститори, адаптиране на националната и регионалната
политика към нуждите и специфичните условия за МСП и създаване на мрежи
и инфраструктури, базирани на иновации и технологии, насърчаване на
мерките за енергийна ефективност в предприятията и за преход към кръгова
икономика, поддържане на ефективен регионален и местен пазар на труда.
Посочените действия са обединени за изпълнението на следните специфични
цели:
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СПЕЦИФИЧНА
АКТИВНОСТ

ЦЕЛ

1.1:

ПОВИШАВАНЕ

НА

ИНВЕСТИЦИОННАТА

В рамките на това направление на въздействие основните дейности са насочени
към: подкрепа за създаване на нови МСП. Подкрепата за МСП ще бъде
съобразена, от една страна, с приоритетите по отношение на икономическите
дейности (идентифицирани и изведени в Националната стратегия за МСП 2021–
2027 (НСМСП)), а от друга, с потребностите и потенциала на предприятията на
Общината; подкрепа за различните подгрупи предприемачество –
новостартиращи в приоритетни сектори, семейни предприятия, творчески
индустрии, бързорастящи предприятия и други; подкрепа за предоставяне на
услуги, насочени към развитие на предприемаческата екосистема и подобряване
на елементи на бизнес средата; създаване на условия за ускорено изграждане на
модерна индустриална инфраструктура с оглед преодоляване на
идентифицираните териториални дисбаланси, привличане на инвестиции в
региона; изграждане и модернизиране на техническа инфраструктура за бизнес
и предприемачество; изграждане на инфраструктура (включително сгради) за
развитие на бизнес и индустриални зони.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ
МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ
Повишаването на ефективността на местния пазар на труда с фокус върху
разкриване на нови качествени работни места ще бъде основен акцент на
националната и
регионалната политика. Мерките следва да осигурят
интеграцията на политиките за развитие на уменията с политиките за
регионално икономическо развитие. Необходими са местни партньорства
между бизнеса и съответните фактори в сферата на икономическото развитие,
образованието и заетостта с цел да се гарантира, че политиките за развитие на
уменията се осмислят в контекста на по-широкото икономическо развитие.
Тук се включват и мерките, насочени към групата на неактивните лица, в т.ч. към
безработните лица от маргинализираните групи от населението, групите с
ниско образование и без квалификация и недостатъчна активност на пазара на
труда. Обект на специално внимание и предприемане на мерки за включването
им в обучение или пазара на труда са младежите, незаети в образование или
заетост. Активизирането на трудовата ангажираност на тези групи е от важно
значение за преодоляване не недостига на работна сила в региона.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

И
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Наличието на уникални природни ресурси и културното наследство са важна
част от специфичния потенциал на Община Кубрат. Усвояването на ресурсите
по ефективен и устойчив начин е една възможност за развитието на Общината
и за стимулиране на икономическия растеж и заетостта. Целта е развитието на
интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, като
се гарантира повишаването на степента на устойчиво и ефективно използване
на ресурсите в отрасъла. Обхватът на дейностите и мерките за подкрепа
включва:
модернизиране и технологично обновяване на стопанства и
инфраструктура в отрасъла; стимулиране на инвестициите за модернизация и
технологии за прецизно земеделие за подобряване на ефективността на
производството в сектора и повишаване на неговия потенциал за по-екологично
производство на храни с по-малко ресурси, както и за развитие на веригата за
създаване на стойност; ефективно управление на рисковете в земеделието и
адаптирането му към климатичните промени; насърчаване развитието на
биологичното земеделие; насърчаване земеделските производители да
предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата; Внедряване на
системи за устойчиво управление на горите.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
Уникалните природни ресурси на региона и знаковото културно-историческо
наследство е валоризирано в различна степен в отделните части на региона и все
още е слабо интегрирано в туристическа дейност с висока добавена стойност.
Като приоритетни дейности и мерки за развитие на туризма в региона се
очертават: подпомагане на местния икономически потенциал за развитие на
различни видове туризъм (културен, религиозен, познавателен, еко и
приключенски, селски туризъм) чрез развитието на туристически атракции и
специализирана инфраструктура за оползотворяване на туристическите
ресурси (включително изграждане на съпътстваща инфраструктура);
популяризиране на туристическите продукти на региона в национален и
международен план посредством рекламни кампании с фокус върху неговите
уникални качества; повишаване професионалната квалификация на заетите в
туризма.
ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ
ПОТЕНЦИАЛ
Фокусирането на политики, дейности и мерки за изпълнението на тази цел в
областта на развитието на човешките ресурси се обосновава с необходимостта от
решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в
демографското и социалното развитие, които поставят Община Кубрат в
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неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини в региони и в
страната.
Приоритетът включва три основни стратегически цели, които ще се реализират
чрез интегрирани дейности и проекти поради широкия, но комплексен
характер на адресираните нужди и проблеми. При планирането на мерките в
тази област е необходима съгласуваност както на услугите в отделните сектори,
така и на регионално и местно ниво, чрез подобряване механизмите и
процедурите за взаимодействие между институциите, въвеждане на
мултидисциплинарен
подход
при
предоставянето
на
услуги,
индивидуализиране на услугите, провеждане на интегрирани политики в
различни сфери – образование и обучение, пазар на труда, социални, спортни и
здравни услуги и др.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Националната програма за развитие „България 2030“ предвижда цялостно
модернизиране на образователната система на всички нива, което ще
благоприятства за пълноценната професионална и лична реализация.
Качественото образование е свързано със засилване функциите на Общината
да насърчават повишаването на квалификацията на учителите и развитието на
умения в области, съответстващи на целите на общината и бизнеса. Това ще
помогне за допълнително насочване потенциала на педагогическите
специалисти към значими за общината техни компетентности като например:
използване на съвременни технологии в обучителния процес, развитие на
ключови компетентности у учениците, взаимодействие с бизнеса и други
заинтересовани страни и др. В същото време следва да бъде поставен посилен
фокус върху формирането на ключовите компетентности, регламентирани в чл.
77 от ЗПУО. Въпреки че те са заложени в подзаконовата нормативна уредба, на
практика голяма част от учителите все още не са подготвени да ги формират
ефективно у учениците. Общината следва да насочи ресурс за повишаване
квалификацията на учителите за развиване на ключови компетентности у
учениците, за осигуряване на различни елементи на учебна среда за формиране
на такива компетентности.
Създаване на иновативна среда за учене. Управлението на образователната
инфраструктура за общината често означава ресурсите да се фокусират върху
гарантирането на базисните изисквания към средата за учене. Важна общинска
задача, обаче все повече става осигуряването на инвестиции в иновативни и
високотехнологични елементи на средата. Това ще помогне на училищата да
осигурят условия за учене в среда, максимално близка до тази на бизнеса. Така
учениците ще имат възможност да формират компетентности, от които бизнеса
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се нуждае и преходът към работното място ще бъде значително улеснен. Това са
мерки, свързани с оборудване на кабинети, закупуване на специфична техники
за нуждите на обучението, стимулиране на инвестиции от местния бизнес за
споделяне на технически съоръжения, експертиза и за инвестиране в
съвременни технологии за обучение.
Подкрепа и приобщаване на младежите, които не работят и не се обучават
(NEETs). Прилаганите досега мерки за включване на тази група младежи в
работа или в обучение често не дават очаквания резултат. Общините, бидейки
най-близо до различните групи младежи NEETs, имат потенциала да окажат
най-силно въздействие за тяхното приобщаване. Мерките, които са заложени в
ПИРО са: Засилване на ролята на младежките и ромските медиатори,
Подобряване взаимодействието между бюрата по труда и медиаторите;
Насърчаване на предприемачеството сред младите хора; Алтернативни мерки за
подкрепа на прехода на младите хора към пазара на труда (напр. кариерни
изложения, платформа за връзка между младежите и местните компании и др.);
Подкрепа за неформално образование за формиране на компетентности за
успешна реализация; Ранно кариерно ориентиране.
ЦЕЛ 2.1.1. РАВЕН ДОСТЪП
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДО

КАЧЕСТВЕНО

И

ПРИОБЩАВАЩО

За реализиране на тази цел са предвидени следните мерки за подобряване на
функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст като местна и регионална
политика; Прилагане на политики за обхващане и включване на децата и
учениците в системата на предучилищното и училищното образование и за
намаляването на дела на преждевременно напусналите училище. Специални
усилия трябва да бъдат положени за тези групи, които са изправени пред
затруднения в обучението и/или са в подчертано неравностойно положение;
Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без
функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания, чрез
интернет обучение и др.); Дигитална трансформация на училищното
образование, в т.ч. професионалното образование и обучение; Подкрепа за
иновативни учебни програми, иновативни класни стаи и иновативни училища;
Реализиране на проекти за организиране на групови и класни посещения в
близките села с цел изучаване на традициите чрез разнообразни дейности и
занимания на територията на местните училища, като отглеждане на домашни
продукти и животни, традиционни занаяти и други, които да бъдат ръководени
от възрастни жители на селата;
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Предвижда се последните две мерки да се реализират чрез използване на
подхода на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) въз основа на
интегрирани концепции.
ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА
ТРУДА
Планираните мерки са: Предлагане на обучение по професии и специалности с
приоритетно значение за регионалния пазар на труда; Разработване на гъвкави
модулни учебни планове и програми по професии, отчитащи реалните нужди
на пазара на труда, и на механизъм за гъвкава адаптация, включително задочна,
вечерна и дистанционна форма на обучение съвместно с работодателите;
Придобиване на по-добра цифровата грамотност; Разширяване на системите и
насърчаване на ученето през целия живот; Програми за ограмотяване на
възрастни, основно сред ромското население и други уязвими групи;
Планира се последните групи дейности да бъдат реализирани на
териториално ниво чрез подхода на Интегрирани териториални инвестиции
(ИТИ).
ЦЕЛ 2.1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Всички нива на образователната и обучителната система се нуждаят от
непрекъснато усъвършенстване на инфраструктурата и съвременно
оборудване, осигуряващи възможности за модерно обучение. В тази връзка е
необходимо: Продължаване на модернизирането и изграждането на нова
материална база на предучилищното образование, училища, центрове за
подкрепа за личностно развитие, общежития, спортни площадки и салони
(според потребностите); Доставка и монтаж на специфични и иновативни
инструменти и оборудване за подкрепената инфраструктура; Засилване на
употребата на ИКТ като част от модернизираната образователна
инфраструктура.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ

ЗДРАВНО

ОБСЛУЖВАНЕ,

Основен фактор за определяне качеството на живот в общината е възможността
жителите и да получават качествени социални, здравни, културни и други
обществени услуги. За повишаване на качеството на живот и привлекателността
на Общината се планира реализацията на целенасочени мерки за развитие на
следните социални системи:
ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

НА

ЗДРАВНАТА

ИНФРАСТРУКТУРА

И
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Грижите за здравето на населението са насочени към осигуряване на равен
достъп до качествени, устойчиви и достъпни медицински услуги чрез развитие
на инфраструктурата и създаване на възможности за комплексно медицинско
обслужване, което ще осигури максимално използване на болничния капацитет.
Предвидените мерки в областта на здравеопазването са насочени към:
Териториално фокусиране на интервенциите, което да подобри достъпа на
населението до първична, специализирана и болнична помощ; Създаване на
мобилни екипи към областните лечебни заведения за осигуряване на
медицинска помощ в отдалечени и труднодостъпни места; Изграждане и
оборудване на хеликоптерна площадка и осигуряване на връзка с болнично
заведение; Финансиране на нови условия за предлагане на услуги от
общопрактикуващи лекари в труднодостъпни региони.
Предвижда се в рамките на периода 2021–2027 г. да се реализират следните
мерки в системата на социалните услуги: Създаване на социални услуги,
насочени към възрастни и болни хора (хосписи); Създаване на нови социални
услуги за резидентна грижа за възрастни; Създаване на нови социални и
интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за лица с
увреждания; Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни
социални услуги за лица с увреждания; Създаване на други видове социални
услуги (за спешно настаняване, ранна интервенция, консултативни за деца и
семейства и т.н.); Подобряване на средата в съществуващи социални
услуги/реформиране на съществуващи социални обекти.
ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП
ДО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Предвижда се да се подкрепят дейности, свързани с: Поддържане и обогатяване
на културната инфраструктура и оборудване за културни организации и
сгради; Опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и
културните услуги.
ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Планираните мерки включват: Подобряване на училищната спортна
инфраструктура; Поддържане на открити и закрити спортни площи,
строителство на нови; Създаване на условия за спорт в свободното време и спорт
за всички и увеличаване на мобилността на населението от всички възрастови
групи.
ПРИОРИТЕТ 3: ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
И НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА
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Постигането на растеж в Общината и региона е свързано до голяма степен със
степента на развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и
дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на
специфичните потенциали на регионите и увеличаване на конкурентните им
предимства. От друга страна те водят до повишаване на териториалното
сближаване и постигане на по-балансиран растеж и възможност за осигуряване
на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното местожителство, до
икономически и социални функции и услуги.
Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление
на териториално ориентираните политики изисква местната и регионалната
политика да бъдат фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред
трудности, средни градове, които са в процес на загуба на своите социални и
икономически функции, слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от
централните места в региона и страната, като и подкрепа за мерки, свързани с
преструктурирането и адаптирането им.
Местната транспортна инфраструктура е основен фактор, способстващ за
разпространението на процесите на развитие и постигане на териториална
свързаност.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ
Инвестициите в транспортна инфраструктура ще бъдат подкрепени паралелно
с инвестициите в цифрова инфраструктурата. Предвидени са дейности,
насочени предимно към развитието на главните и второстепенните
транспортни оси за подобряване на достъпа до пазара на труда и социални
услуги в общината и СЦР. Подобряването на свързващата инфраструктура с
регионална
значимост
се
фокусира
върху
ограничаването
на
вътрешнорегионалните различия и предоставянето на равен достъп до услуги.
ЦЕЛ
3.1.1.
ИЗГРАЖДАНЕ
НА
НОВА
И
СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

Подобряването на свързващата инфраструктура се фокусира върху
ограничаването различията и предоставянето на равен достъп до услуги. Това е
свързано основно с рехабилитация на второкласната и третокласната пътна
мрежа и общинската пътна мрежа.
Предвиждат се следните мерки за развитието на транспортната инфраструктура
в Общината :Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа
ІІ и ІІІ клас; Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и
уличната мрежа; Подобряване на вътре общинската свързаност на населените
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места; Изграждане на велоалеи и веломаршрути; Подобряване на транспортния
достъп до туристически обекти .
Основен акцент в развитието на транспортната инфраструктура в СЦР ще бъде
доизграждането на транспортните коридори, в т.ч.: доизграждане на
автомагистрала „Хемус“; изграждане на магистрала Русе – Велико Търново;
изграждане на тунел под връх Шипка, със стартирала процедура и очаквани
ресурси от ОП „Транспортна свързаност“ 2021–2027; изграждане на скоростен
път Русе – Варна и рехабилитация на дублиращата жп линия; реконструкция и
модернизация на първокласен път Силистра – Шумен; модернизация и
рехабилитация на железопътния участък Мездра – Горна Оряховица;
изграждане на нови мостове над река Дунав (опционално между град Свищов и
град Зимнич; град Русе и град Гюргево; гр. Силистра и гр. Кълъраш);
модернизация на пристанище Силистра като елемент на разширената TEN-T
мрежа; модернизация на пристанище Свищов като елемент на разширената
TEN-T мрежа,включително пристанищната и довеждащата инфраструктура;
възобновяване дейността на Фериботен комплекс Силистра и създаване
нафериботна линия до Украйна; създаване на фериботна линия Тутракан
(България) – Олтеница (Румъния); развитие на мултимодален транспорт и
логистични центрове; разработване на летищата в град Горна Оряховица и в
Щръклево.
ЦЕЛ 3.1.2. РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ
За постигането на „цифров растеж“ и предотвратяване на рисковете от
задълбочаване на регионалните дисбаланси по отношение на широколентовото
покритие, което може да увеличи другите неравенства, в Община Кубрат ще се
развитие мрежите за достъп до високоскоростен и свръх-високоскоростен
интернет, както и за развитие на информационните и комуникационните
технологии (ИКТ) и онлайн услугите. По този начин ще бъде подобрен достъпът
до значителна част от административните услуги и услугите в здравеопазването,
образованието, културата и т.н.
Постигането на свободен и социално справедлив достъп до информационни и
комуникационни технологии във всички райони, особено в периферните селски
райони, налага специална правителствена подкрепа за изграждане на мрежа и
преодоляване на отсъствието на пазарен мотив. В противен случай е налице е
риск тези райони да останат „информационно откъснати“, което да задълбочи
другите неравенства.
Поставената цел в правителствената програма България 2030 за равномерно
покритие на националната територия с мрежа от обекти на високото ниво на
публичните услуги в здравеопазването, образованието, социалното
подпомагане и културата ще подобри процесите на социално включване в
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региона. За постигането и са предвидени мерки за осигуряване на мрежа от
информационни и комуникационни технологии от високо ниво до обекти на
публичните услуги в здравеопазването, образованието, социалното
подпомагане и културата.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА
Постигането на специфичната цел изисква гарантирането на условия за
опазване и подобряване на околната среда, адаптирането ѝ към настъпващите
климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на
природните ресурси.
ЦЕЛ
3.2.1.
ИЗГРАЖДАНЕ
ИНФРАСТРУКТУРА

И

ПОДДЪРЖАНЕ

НА

ТЕХНИЧЕСКА

В Община Кубрат ще продължи изпълнението на мерките и дейностите по
изграждането и/или модернизацията на техническа инфраструктура –
водоснабдителни и канализационни мрежи, пречиствателни станции за
отпадъчни води, както и оптимизацията на системата за управление на
отпадъците. Като една от основните слаби страни за Общината се отбелязва
именно недостатъчната изграденост и ефективност на тези системи.
Извършването на оценка на нивото на течовете по водоснабдителната система и
изготвянето на план с действия за намаляване на течовете ще бъде основа за
предвижданията по отношение на развитие и реконструкция на
водоснабдителната система.
Ще бъдат концентрирани усилия за повишаване на ефективността на ползване
на водите, чрез реконструкция и модернизация на амортизираната
водопроводна мрежа, подобряване техническото състояние на водопроводните
системи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за
подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.
Ще се оптимизира събирането и третирането на отпадъци и внедряването на
съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране,
компостиране на биоразградимите отпадъци с цел повишаване на количествата
рециклирани отпадъци и стимулиране на повторната употреба. Ще продължи
приоритетно рекултивацията на депата за битови отпадъци, които не отговарят
на нормативните изисквания. Следва да се предприемат действия, насочени към
изпълнение на пакета „Кръгова икономика“, с цел превръщане на отпадъците в
ресурси. Ще се предприемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха
от битовото отопление и транспорта.

120

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

Чрез увеличаване на дървесната растителност в терените за озеленяване,
изграждане на зелени коридори по пътищата, поддържане на съществуващите
озеленени площи и отреждане на терени за нови такива ще се подобри
качеството на атмосферния въздух. Включени са мерки и дейности за
Реконструкция и модернизация на амортизираната водопроводна мрежа;
Подобряване техническото състояние на водопроводните системи; Изграждане
на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на
водоснабдяването и качествата на питейните води; Внедряването на съвременни
технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиране на
биоразградимите отпадъци; Рекултивацията на депата за битови отпадъци,
които не отговарят на нормативните изисквания; Мерки за намаляване на
замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта
Всички мерки и интервенции по този приоритет могат да бъдат
изпълнявани на териториално ниво чрез подхода за интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ).
ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ
Този приоритет следва да допринесе за разнообразяване на енергийните
доставки– битова газификация на населените места, инсталиране на генератори
за вятърна и соларна енергия, извличане енергията на биомасата, мерки за
енергийна ефективност.
Изграждането на мощности за производство на енергия от ВЕИ за търговски
цели продължава, макар и с по-ограничени темпове след 2013 г., но съществуват
много резерви в производството за собствени нужди. Общините имат нужда от
поощрителни мерки за оценка на наличния и прогнозния потенциал на
местните им ресурси за производство на енергия от ВЕИ и неговото
оползотворяване.
В програмите за енергийна ефективност на е необходимо да се обърне повече
внимание и на подобряването на ефективността на сградните инсталации, а не
само на подобряването на енергийните характеристики на сградите, както и на
мерки за ускорена газификация на обществените сгради. Мерки в това
направление са: Диверсификация на енергийните доставки и нарастване дела
на възобновяемите източници; Повишаване на енергийната ефективност на
обществени и жилищни сгради, улично осветление; Изграждане на
газопреносни и разпределителни мрежи за битова газификация; Подпомагане
за предприятията, които предоставят услуги, допринасящи за нисковъглеродна
икономика и устойчивост към изменението на климата; Високоефективно
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комбинирано производство на енергия, районни отоплителни и охладителни
системи; Насърчаване и намаляване на енергийната интензивност в
домакинствата.
ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО
НАСЛЕДСТВО, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е
КОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА
Фокусът на реализираните политики е формулиран в Приоритет 1.1.2. на
АНКПР –„Поддържане на НЕМ като еталон на защитено биологично природно
равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско значение, обвързано с
трансгранични екологични коридори със съседни страни в Югоизточна
Европа“.
Специфичните задачи за развитие на НЕМ са: Опазване на
идентичността на природното наследство и наследеното биологично
разнообразие; Ефективна защита и използване на икономическия потенциал на
природните и защитените територии с международна значимост – постигане на
баланс между екологични функции и екосистемни услуги; Създаване на
трансгранични екологични коридори, на база на нормативна основа и
изграждане на капацитет за управление и взаимно екологосъобразно ползване
на природното богатство по модела на „Зелен Коридор“ или други европейски
проекти; Изграждане на „зелена“ инфраструктура.
Мерки в подкрепа на тази цел могат да бъдат изпълнявани на териториално
ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
СПЕЦИФИЧНА
ЦЕЛ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

3.3.

РАЗВИТИЕ

НА

ТЕРИТОРИАЛНОТО

Подобряването на териториалното сближаване и на качеството на управление
на териториално ориентираните политики изисква регионалната политика да
бъде фокусирана върху подкрепа на региони, изправени пред трудности,
средни градове, които са в процес на загуба на своите социални и икономически
функции, слаборазвити и селски общини, силно отдалечени от централните
места в региона и страната, като и подкрепа за мерки, свързани с
преструктурирането и адаптирането им. Местните специфики, анализираният
опит и добри практики, както и дефинираните в АНКПР потенциали и пречки
за развитие са отправна точка за мерките в трансграничното сътрудничество с
очакван най-осезаем положителен ефект от регионална гледна точка:
Активизиране
на
трансграничните
контакти
и
разширяване
на
сътрудничеството със съседните гранични райони; Инвестиции за повишаване
на местното предприемачество и насърчаване конкурентоспособността на МСП
(които да бъдат привлечени като директни получатели на помощта по

122

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

програмите за трансгранично сътрудничество); Включване в инициативи за
превенция на риска/предотвратяване и смекчаване на последствията от
климатичните промени; Развитие на трансгранично сътрудничество за
решаване на съвместни екологични проблеми; Развитие на алтернативни
форми на туризъм с по-висока добавена стойност за социално-икономическото
и териториалното развитие на региона;
Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с историческото, природното
и културното наследство, със силен акцент върху създаването на заетост за
малките и семейните предприятия; Възстановяване и поддръжка на
туристически обекти с историческо и културно значение, включително опазване
и защита на материалното и нематериалното природно, историческо и
културно наследство;Т рансгранични проекти в областта на споделените
здравни услуги;
Съвместните инициативи в тази връзка могат да бъдат реализирани и чрез
инструменти за интегрирано териториално развитие, основани на съвместни
стратегии за териториално развитие.
Мерките по тази специфична цел могат да бъдат изпълнявани на
териториално ниво чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции
(ИТИ) в СЦР.

ЧАСТ ІІІ. КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, ПАРТНЬОРИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Идентифициране на всички заинтересовани страни и участници в процеса
Един от основните принципи, на които се основава провеждането на политиката
за регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е принципът
за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива. Прилагането на
принципа на партньорство е важен механизъм за повишаване на устойчивостта
на взетите решения и планираните цели и задачи, за ефективността на тяхната
реализация.
Основната цел на прилагането на информираност и публичност във връзка с
ПИРО е повишаване обществената осведоменост и осигуряване прозрачност
при прилагане на мерките за регионално развитие. Заедно с това публичните
консултации повишават обществената ангажираност и съпричастност на
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местните общности и на всички заинтересовани страни и подпомагат процеса
на събиране на ценна информация за вземане на правилни решения. Основна
отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ПИРО имат Кмета
на Общината и Общинския съвет в съответствие със своите компетенции. Във
всички етапи на разработване и прилагане участват, и отговорностите се
разпределят между всички групи партньори: административни структури
местната власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански
сдружения, широката общественост. В зависимост от етапа, нивото на съучастие
се проявява в различна степен.
При взаимодействие между целевите групи бяха прилагани всички приети
форми на взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност,
ангажираност и активно участие.
При съвместната работа беше стимулиран подходът „отдолу–нагоре“ при
идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения.
Определянето на целите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират
тези цели, бяха планирани с активното участие на всички партньори и
заинтересовани страни. Тяхното участие бе потвърдено и с отговори по
предварително разработена анкета, разпространена до всички участници .
Използвани бяха и други методи и подходи в процеса на публични консултации,
като груповата експертна оценка, мозъчната атака, социологически методи и
подходи за интервюиране на важни участници в развитие на Общината.
Приложени са препоръчани в документите на международни организации
(Обединените нации, Европейската комисия и др.) основни принципи за
представителност, равнопоставеност, баланс на представителите, повишена
култура на диалог, информиране за резултатите от участието.
Процесът на консултации всъщност стартира още в началото с цел
актуализиране на наличните данни, необходими за разработването на ПИРО и
информиране на всички заинтересовани страни. Етапите, през които преминава
този процес, следват указанията на ЕК и са обобщени в 6 стъпки:
 Предварително планиране на консултациите
Тази дейност е елемент от подготовката на Техническото предложение,
съгласувана е с Възложителя и е отразена в придружаващите документи по
изпълнение на обществената поръчка, включително и във Времевия планграфик.
 Идентифициране на заинтересовани участници
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Изготвен е списък на групите от заинтересовани страни, който е допълнен по
предложение на Общинска администрация с представителите на бизнеса, МИГ,
на НПО. Идентифицирането на заинтересованите страни обхваща
представителите на трите групи заинтересовани страни:
а) институции, фирми и общности, пряко засегнати от развитието на
планираните дейности в ПИРО или които с дейността си могат да повлияят
върху развитието на общината;
б) притежаващите информация, ресурси и компетенции и ангажираните в
поддържането на информацията, необходима за разработването на ПИРО; и
в) участниците в изпълнението и контрола по прилагането на ПИРО.
Участниците от тези три групи са систематизирани и в зависимост от
йерархичното ниво, което представляват в етапите на разработване, обсъждане,
прилагане и контрол на ПИРО и процеса на публични консултации –
национално, регионално и местно (областно и общинско).
 Подготовка на документи за консултации
За всеки етап от разработването и обсъждането на ПИРО за процеса на публични
консултации са подготвени и представени различни материали – презентации,
извадки от систематизирани визия, стратегически цели и приоритети, работна
версия на документа и др.


Избор на подходящи инструменти и провеждане на консултации

Инструментите за публични консултации са съобразени с характера на
документа, неговия пилотен характер за Р. България и региона и изводите от
досегашната практика по обсъждане на стратегически документи от
национално, регионално и местно ниво. Избраните подходи, методи и
процедури са променени в процеса на работа поради обявеното извънредно
положение в страната. Значителна част от срещите на място в процеса на
публичните консултации са подменени с дистанционен обмен на становища и
предложения със съдействието на представителите на Общинска
администрация, за да може да се включат и представители на всички
заинтересовани.
 Анализ на получените коментари, предложения и информация и тяхното
отразяване във финалната версия на ПИРО
Получените становища и предложения са отразени в три етапа – като част от
предварителните съгласувателни процедури с държавните институции и
техните структури, като част от публичните консултации .
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 Осигуряване на обратна връзка към заинтересованите и активни
участници.
Независимо от обявеното в страната извънредно положение от 16 март до 13 май
2020 г., директна обратна връзка по електронен път или по телефон е
осъществена във всички случаи, в които има предоставени координати за
контакт. В останалите случаи резултатите от проведените консултации,
систематизирането на постъпилите становища и мотивите за тяхното приемане
или отхвърляне, както и начините на отразяването им в окончателната версия
на ПИРО става посредством възприетата форма.
Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при
разработването на ПИРО
В хода на разработване на ПИРО бяха проведени 2 обществени обсъждания със
заинтересованите страни по предварително заявен и съгласуван със
заинтересованите страни график .
В хода на дискусията по време на заседанията участваха широк кръг
заинтересовани страни. Бяха направени коментари и предложения с препоръки
към окончателните документи. Бяха отчетени и конкретни стъпки за напредък
в разработките.
Проблемите за развитието на общината, нейния потенциал и стратегическите
цели на ПИРО бяха обсъдени на допълнително разширеното заседание с
представители на общинска администрация.
Допълнително, чрез
Сайта на Общината бяха събрани становища и
предложения от различни институции и заинтересовани страни. Те са
систематизирани, обсъдени с експертите в екипа по разработването на ПИРО и
най-подходящите от тях са отразени в окончателната версия на документа.
Приоритизирането на постъпилите предложения е извършено на базата на
експертна оценка и въз основа на критерии, които отразяват значимостта на
идеята/проекта за развитието на общината; инвестиционния интерес, който е
предпоставка за интегриране на инвестициите; икономическия принос в
създаването на нови работни места и подкрепата за технологично обновяване и
иновативни решения и производства; обществената приемливост и подкрепата
от местните общности; степента на развитие на идеята и проектната готовност;
очакваните положителни въздействия върху други инициативи, добавената
стойност и синергия.
Получените в хода на проведените обществени консултации предложения и
мнения на представителите на заинтересованите страни и гражданските
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сдружения съдействаха за подобряване качеството на документа и обогатяване
на предвидените дейности за постигане целите на ПИРО.
Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и
прозрачност относно постигнатите резултати
Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са
годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след
края на периода на действие на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще
бъдат изготвени и обсъдени при спазване и изпълнение на основните форми на
взаимодействие за осъществяване на партньорства и осигуряване на публичност.
До тях ще имат достъп всички на страницата на общината в интернет.
В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече ефективни
партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на стратегическите
цели по максимално ефективен и ефикасен начин.
Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация ще се разгледа както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в
процеса на изпълнението му.
Изградената система за координация на основата на ефективни партньорства и
широка информираност и публичност на действията, включително за
оперативните програми, действащи за общината и на територията на региона,
има ключова роля за изпълнението на ПИРО.
Действията на партньорите са важен фактор за интегриране на глобалните
екологични въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните
рискове от климатичните промени и постигане на климатична сигурност. В
етапите на наблюдение и оценка на ПИРО е от особена важност активното
участие на местните и регионалните екологични власти за своевременно
координиране и комуникиране при разрешаване на потенциални „конфликти“
между развитието и околната среда, при запазване на равновесието в
екосистемите. Предпоставка за устойчиво развитие е и възможността за
създаване на форуми за „нов диалог“, консултации и ясни механизми за
комбинирането на становищата на всички консултирани.
За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на
партньорското участие могат да бъдат използвани следните инструменти:
 съвещаване чрез електронна поща и интерактивна електронна страница;
 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ПИРО,
източници на информация и полезни контакти при прилагането на
плана;

127

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

 провеждане на мероприятия, за да се представи процесът на изпълнение
на ПИРО на партньорите, и други.
Поради непредвидените ограничителни мерки за провеждане на обществени
обсъждания по време на извънредното положение са предвидени допълнителни
възможности за обсъждане на приоритизираните конкретни предложения със
съдействието на Общинска администрация.
ЧАСТ IV. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД И НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ
Според Актуализираната Националната Концепция за Пространствено
Развитие (НКПР), общинският център на община Кубрат – град Кубрат е
един от 90-те града от 4-то йерархично ниво. Другият град от това ниво в
област Разград е Исперих.
Градовете от 4-то йерархично ниво са „малки градове с микрорегионално
значение в територията на групи общини. Такива градове имат
изключително важна роля за периферните селски и планински райони,
предлагат работни места и основни публични услуги на повече от една
община.
Критерии за избор на тези градове са подходящото местоположение в
територията на областите, демографската големина, наличните функции с
над общинско значение в икономиката, социалната сфера, образованието,
здравеопазването и културата.
Разположението на градовете от 4-то йерархично ниво е равномерно в цялата
национална територия. Стабилизирането на мрежата от малки градове от 4то йерархично ниво изисква специална национална политика, тъй като от
състоянието на тези градове ще зависи насоката на развитие на периферните
селски и планински райони.
Значението на малките градове в селски райони е обект на особено внимание
и в общоевропейските документи за балансирано териториално развитие.
Общината е втората по-големина в областта след община Разград и заема
17,8% от площта й.
Регионалният план за развитие на Северен централен район за планиране
(РПРСЦР) за периода 2021-2027 год. не отделя съществено внимание и не
предопределя специфични насоки за развитие на община Кубрат като част
от района. Според предложеното от РПРСЦР разделяне на общините в
района, спрямо техните характеристики, са дефинирани следните под
категории на двете основни категории, идентифицирани в НСРР централни територии на центровете от второ ниво (общините Русе и Велико
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Търново–Горна Оряховица), централни територии на центровете от трето
ниво (общините Габрово, Силистра, Разград и Свищов), периферни
територии, гравитиращи около центровете (Севлиево, Дряново, Трявна,
Лясковец, Златарица, Елена, Иваново, Сливо поле, Ветово, Цар Калоян),
периферни територии, с предимно селски характер (Сухиндол, Павликени,
Полски Тръмбеш, Стражица, Бяла, Две могили, Кубрат, Завет, Исперих,
Самуил, Лозница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа) и специфични периферни
крайречни общини (Тутракан, Главиница, Ситово, Ценово, Борово). Община
Кубрат попада в предпоследната категория - периферни територии, с
предимно селски характер.
Общината се споменава й като част от една от разгледаните второстепенни
оси на развитие. Това са направления, излизащи от основните оси или
свързващи основните оси. Разгледаните такива в РПРСЦР са: Свищов–Бяла,
Силистра–Добрич–Варна, Силистра–Дулово– Търговище и ТутраканРазград (на тази ос е разположена община Кубрат).
Разположение и йерархично ниво на област Разград, община и град Кубрат
в концепцията за териториално-урбанистична структура на Северен
централен район за планиране за периода 2021-2027 год.
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Икономически характеристики: Община Кубрат е разположена в рамките на
СЦРП, в които главни икономически и производствени центрове са Русе,
Велико Търново-Горна Оряховица, Габрово, Разград, Севлиево, Силистра,
Исперих.
На фона на тази регионална характеристика, в община Кубрат най- силно
развито е селското стопанство, а основните производствени мощности са на
територията на град Кубрат.
Социални характеристики Средносрочната перспектива до 2027 год. за
регионите в Европа поставя СЦРП сред силно уязвимите пред
предизвикателствата на глобализацията, демографските и климатичните
промени и засилената конкуренция за привличане на инвестиции. Преките
чуждестранни инвестиции в Северния централен район не отбелязват
значително нарастване през последните години и заемат сравнително малък
дял в общия обем на привлечените чужди средства за страната. Друг риск е
високият среден коефициент на безработица и ниският среден коефициент
на заетост.
Тези негативни тенденции са характерни за цялата територия на България,
като изключение правят единствено някои от най-големите градове и
производствени центрове на страната (София, Пловдив, Стара Загора, Бургас
и пр.), които са магнит за инвестиции и механична миграция на населението.
СЦРП като цяло има своя потенциал за развитие, като градове като Русе и
Велико Търново традиционно са били силни административни, културни и
производствени центрове в миналото, както на регионално ниво, така и на
национално и дори международно. Днес, дори и те са загубили значителна
част от това си значение. Положението в по-малките населени места и
общини, като Кубрат, е доста по-лошо, като в тях е са силно ограничени
възможностите на населението за намиране на подходящи условия за живот
и развитие. Създаването на условия за развитие, образование и работа са
ключови за задържане на местното население по родните места.
Културни характеристики Недвижимите културни ценности на
територията на СЦРП са 5 480 бр., което представлява 18,6 % от недвижимите
културни ценности в страната и което го нарежда на второ място след
Югозападния район (25,0 %). Най-значими са тези, включени в списъка на
световното наследство на ЮНЕСКО – Ивановските скални църкви и
Свещарската гробница, голямата концентрация на манастири „Търновската
Света гора” с около15 манастира, Архитектурно-музеен резерват
„Царевец“ и крепостта „Трапезица“, историческо селище Арбанаси, ИАР
„Никополис ад Иструм“ и археологически резерват (АР) „Нове“, АР
„Абритус”, АР „Дуросторум–Дръстър–Силистра”. В района се провеждат
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редица културни прояви като Международният фестивал “Мартенски
музикални дни“ и фестивалът „Театрален пристан на голямата река” в гр.
Русе, Международният фестивал на хумора с ежегоден карнавал и
Международният фестивал на комедийния спектакъл в гр. Габрово,
фолклорни фестивали – Велико Търново, „Сцена на вековете“ –
представления на открито на опери на крепостта „Царевец“ в гр. Велико
Търново и др. 47 от тези обекти са разположени на територията на община
Кубрат, от които 15 са археологически паметници с национално значение.
Екологични характеристики Климатът на Северният централен район е
типичен умереноконтинентален, който е характерен за цялата Дунавска
равнина. Климатичните условия в района благоприятстват отглеждането на
зърнени, някои технически култури (слънчоглед), зеленчукови култури,
захарно цвекло, лозя и др., а в равнинната част - овощия, и горска и тревна
растителност на юг.
Природно защитените територии, включително тези по Натура 2000,
обхващат общо 22.3% от територията на РПРСЦР и са разположени най- вече
в централната и в западната му части. В района попада източната част на
националния парк „Централен Балкан”, природните паркове. „Русенски
Лом”, „Българка” и „Персина” и биосферният резерват на езерото
„Сребърна”.
В териториалните граници на община Кубрат попадат три зони по Натура
2000 – две по директивата за местообитанията и една по директивата за
птиците.
Комуникационни характеристики.
Община Кубрат се намира в близост до важни международни и национални
транспортни коридори, макар че такива не преминават директно през
територията на общината. В близост до общината преминават два
Паневропейски транспортни коридори - 7 и 9.
Коридор 7 е речен маршрут "Рейн-Майн-Дунав", като през територията на
България преминава по река Дунав, като част от коридора е от
международно значение. Неговата дължина е около 760 км. В бъдеще се
предвижда подобряване на подходите към речните пристанища, с цел
осигуряване на достъп към националната пътна мрежа.
Коридор 9 с маршрут Хелзинки-Санкт Петербург-Псков-Витебск-KиевЛюбашевка-Кишинев-Букурещ-Русе-Димитровград-Александруполис
и
осигурява връзка между държавите от Североизточна Европа през Румъния
и България с пристанище Александруполис на Егейско море.
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Общата дължина на пътя на територията на България
Велико Търново-Габрово-Стара Загора-ДимитровградКоридор 7 съвпада с едно от двете трасета на коридори
Трансевропейската
транспортна мрежа (TEN-T),
България - Рейн-Дунав.

в направление РусеКърджали е 455 км.
от
преминаващи през

В национален мащаб, през общината преминават два второкласни пътя,
пресичащи се на територията на град Кубрат - път II-23 (Дулово – Исперих Кубрат - Русе) и път II-49 (Разград - Кубрат - Тутракан), който свързва
общината с най-близката железопътна гара Просторно, и с водния транспорт
(град Тутракан).
Разположение на СЦРП, област Разград и община Кубрат спрямо
Републиканската пътна мрежа и преминаващите през страната
Паневропейски транспортни коридори

ЧАСТ V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО
При разработване на стратегическата час на ПИРО е използван интегриран
подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на
общината, който изисква целите и приоритетите да бъдат съгласувани и да
предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за
специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните
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сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни
дейности и др.), залегнали в устройствените планове за развитие на територията.
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и
приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури
вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите
за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране,
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.
Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи
по съответните цели и приоритети на плана. В тях са включени дейности,
обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с общо
финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка предвидена
интервенция обхваща комплекс от дейности, подлежащи на финансиране със
собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, средства от
различни оперативни програми или от други източници. Идентифицирани са
и мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим финансов ресурс –
например разработването на общински наредби.
Основни компоненти на програмата за реализация са:
ЗА ПРИОРИТЕТ 1
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1.
ПРИВЛИЧАНЕ
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

М 1.1.1.

М 1.1.2

НА

ИНВЕСТИЦИИ

И

Изграждане
и
модернизиране
на
техническа инфраструктура
за бизнес и предприемачество
в Общината

Разработване и реализиране на програма за
оптимизиране инфраструктурата на бизнеса в
промишленото производство на територията на
общината /теренно и сградно осигуряване,
транспортна инфраструктура, енергоснабдяване,
далекосъобщения, ВиК, инсталации за отпадъци
/твърди и течни/

Подкрепа
за
предприемачество – ново
стартиращи предприятия в
приоритетни
сектори,
семейни
предприятия,
бързорастящи предприятия и
други

Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен
бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и
стартиране на самостоятелна стопанска дейност и
самонаемане; Предоставяне на подкрепа за започване
на реална стопанска дейност и намиране на
подходящи източници на финансиране, достъп до
услуги и менторство за развитие на бизнес.
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М 1.1.3

М 1.1.4

Подкрепа за предоставяне на
услуги,
насочени
към
развитие
на
предприемачеството
и
подобряване на елементи на
бизнес средата;

Предоставяне на комплекс от обучения и услуги,
които да подпомогнат целевите групи в разработката
и преценката на предприемаческите им идеи,
придобиването на нужни за управлението и
развитието на бизнеса знания и умения и
разработването на бизнес идеите в жизнеспособни
планове за реализация на реална стопанска дейност;

Насърчаване на дигиталната Подкрепа за инвестиции, насочени към въвеждането
трансформация
на на цифрови решения и програми, вкл. системи за
предприятията
електронно
разплащане
сред
МСП,
подобряване на бизнес средата в областта на
цифровата трансформация.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ
МЕСТА И ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ

М.1.2.1

М.1.2.2

М.1.2.3

М.1.2.4

Изграждане на умения и Придобиване на нови професионални знания и
компетентности
в умения по време на работа, вкл. обучение в ключови
съответствие с регионалния компетентности
пазар на труда
Включване на безработни
младежи в стажуване и
чиракуване,
субсидирана
заетост,
включително
за
първа работа, с цел устойчива
интеграция на пазара на
труда

Пакет от мерки насочени към дългосрочно
безработни
лица
за
преодоляване
на
липсата на квалификация, образование, навици,
мотивация
и
работа,
в
т.ч.
мотивиране, обучение за придобиване на умения за
учене,
професионално
ориентиране,
професионално
обучение,
КК,
чиракуване, др.

Повишаване
на
квалификацията
и
преквалификация на заети
лица
в
контекста
на
регионалните и местните
потребности
от
квалификация на работната
сила

Целева подкрепа за повишаване на квалификацията
и
преквалификация
на
заети
лица; Осигуряване на гъвкави възможности за
обучения,
усъвършенстване
и
преквалифициране, включително обучения на
работното място

Активиране и подкрепа при
търсенето
на
работа,
съответствие между търсене и
предлагане,

Предоставяне на посреднически услуги на пазара на
труда, активиране на неактивни лица, организиране
и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги
за заетост. Предоставяне на ндивидуализирани
услуги за нискоквалифицираната работна ръка

134

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

М.1.2.5

Подпомагане на МСП за Предоставяне на стимули за работодателите при
запазване на работните места откриването на нови работни места, в т.ч. инвестиции
за подобряване качеството на работните места и
оборудване и адаптиране на нови работни места

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

И

Модернизиране
и
технологично обновяване на
стопанства и инфраструктура
в
селското
и
горското
стопанство

Строителство или обновяване на сгради и на друга
недвижима собственост, използвана за земеделското
производство, включително такава, използвана за
опазване
компонентите
на
околната
среда;
Закупуване
на
нови
машини,
съоръжения
и
оборудване,
необходими
за
подобряване
на
земеделския
производствен
процес

М.1.3.2

Модернизация и технологии
за прецизно земеделие за
подобряване
на
ефективността
на
производството

Подкрепа за модернизацията и технологично
обновяване на малките и средни стопанства,
включително чрез технологии, постигащи по-високи
екологични стандарти и водещи до сравнителни
пазарни предимства.

М.1.3.3

Насърчаване развитието на Подкрепа за стопани, занимаващи се с биологично
биологичното земеделие
земеделие не само с финансови средства, а и със
съвети за добри практики или за нови и новаторски
решения. По този начин може да се подобри
ефективността и да се увеличат маржовете на
печалба.

М.1.3.1

М.1.3.4

Запазване
и
устойчиво Инвестиции за подобряване жизнеспособността на
развитие на горите
горите

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

М.1.4.1

М.1.4.2

Възстановяване
и Възстановяване,
реставрация,
консервация,
социализация
на въвеждане на съвременни форми на експониране на
паметниците на културното паметниците на културното наследство
наследство
Развитие на различни видове
туризъм
(културен,
религиозен,
познавателен,
еко и приключенски, селски
туризъм)

Разработване на продуктова концепция, основаваща
се
на
съвременни
тематични
интерпретационни
подходи;
разработването и осъществяването на проекти на
културния
туризъм,
финансирани
със средства по различни програми
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М.1.4.3

Повишаване
Повишаване на професионалната и езикова
професионалната
квалификация на работещите в туристическия
квалификация на заетите в отрасъл, като по този начин се посрещнат по-добре
туризма
нуждите на работодателите от квалифицирани кадри
и да се стимулира интереса на работещите към учене
през целия живот.

ЗА ПРИОРИТЕТ 2

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ЦЕЛ 2.1.1. НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО И ЗАВЪРШВАНЕТО НА
КАЧЕСТВЕНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

М.2.1.1.1

Обхващане и задържане в
образователната система на
деца
и
ученици
в
задължителна предучилищна
и училищна възраст като
местна
и
регионална
политика

М.2.1.1.2

Дигитална трансформация Обучение на учителите в областта на цифровото
на училищното образование, образование
и
цифровите
и обучение
компетентности на учителите; Насърчаване на
използването на цифрови педагогически методицифровите инструменти и новите педагогически
методи
трябва
да
представляват неразделна част от обучението на
учителите.

М.2.1.1.3

Въвеждане на иновации в Подкрепа за иновативни учебни програми,
училищата
иновативни класни стаи и иновативни училища

Опознаване на традициите
М.2.1.1.4

Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на
деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст

Изучаване на традициите чрез разнообразни
дейности и занимания на територията на местните
училища

ЦЕЛ 2.1.2. ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАЗАРА НА
ТРУДА
М.2.1.2.1

Предлагане на обучение по Разработване на гъвкави модулни учебни планове и
професии и специалности с програми по професии, отчитащи реалните нужди
приоритетно значение за на пазара на труда
регионалния пазар на труда

136

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

М.2.1.2.2

Разширяване на системите и Програми
за
ограмотяване
на
възрастни.
насърчаване на ученето през Придобиване на по-добра цифровата грамотност
целия живот;
основно сред ромското население и други уязвими
групи

ЦЕЛ 2.1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

М.2.1.3.1

Обновяване на материалната
база
на
образователната Модернизиране и изграждане на нова материална
база на предучилищното образование, училища,
инфраструктура
центрове за подкрепа за личностно развитие,
общежития, спортни площадки и салони . Доставка и
монтаж на специфични и иновативни инструменти и
оборудване за подкрепената инфраструктура

М.2.1.3.2

Изграждане
инфраструктура
цифровизация
образованието

на Засилване на употребата на ИКТ като част от
за модернизираната образователна инфраструктура
на

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. КАЧЕСТВЕНО
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ
ЦЕЛ 2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
М.2.2.1.1

М.2.2.1.2

М.2.2.1.3

М.2.2.1.4

Подобряване
населението
услуги

НА

ЗДРАВНО

ЗДРАВНАТА

ОБСЛУЖВАНЕ,

ИНФРАСТРУКТУРА

И

достъпа на Териториално фокусиране на интервенциите, което
до
здравни да подобри достъпа на населението до първична,
специализирана и болнична помощ

Осигуряване на медицинска Създаване на мобилни екипи към областните
помощ в отдалечени и лечебни заведения за осигуряване на медицинска
труднодостъпни места
помощ в отдалечени и труднодостъпни места;
Изграждане и оборудване на хеликоптерна
площадка и осигуряване на връзка с болнично
заведение
Осигуряване на по-добри Финансиране на нови условия за предлагане на
условия на лекарите
услуги
от
общопрактикуващи
лекари
в
труднодостъпни региони
Разкриване на нови социални Създаване на социални услуги, насочени към
услуги за възрастни хора
възрастни и болни хора (хосписи); Създаване на
нови социални услуги за резидентна грижа за
възрастни
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М.2.21.5

М.2.2.1.6

М.2.2.1.7

Разкриване на нови социални
и
интегрирани
здравносоциални
услуги
за
резидентна грижа за лица с
увреждания

Създаване на нови социални и интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа за
лица с увреждания; Създаване на съпътстващи
специализирани и консултативни социални услуги
за лица с увреждания

Предоставяне на социални Създаване на други видове социални услуги (за
услуги за семейства и деца в спешно
настаняване,
ранна
интервенция,
риск
консултативни за деца и семейства и т.н.)
Обновяване
съществуващи
обекти

на Подобряване на средата в съществуващи социални
социални услуги/

ЦЕЛ 2.2.2. ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ДОСТЪП
ДО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
М.2.2.2.1

М.2.2.2.2

Модернизиране на културни Поддържане и обогатяване на културната
организации и сгради
инфраструктура и оборудване за културни
организации и сгради.
Опазване,
развитие
и Възстановяване и поддръжка на туристически
популяризиране
на обекти с историческо и културно значение,
културното наследство и включително опазване и защита на материалното и
културните услуги
нематериалното природно, историческо и културно
наследство

ЦЕЛ 2.2.3. ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
М.2.2.3.1

М.2.2.3.2

М.2.2.3.3

Подобряване на училищната Ремонт, реконструкция, изграждане на спортните
спортна инфраструктура
съоръжения в училищата

Обновяване
съоръжения
места

на спортните Поддържане на открити и закрити спортни площи,
в населените строителство на нови

Създаване на условия за спорт Създаване на условия за спорт в свободното време и
в общината
спорт за всички и увеличаване на мобилността на
населението от всички възрастови групи

ЗА ПРИОРИТЕТ 3

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.ТРАНСПОРТНА И ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ
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ЦЕЛ
3.1.1.
ИЗГРАЖДАНЕ
НА
НОВА
И
СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА
М 3.1.1.1

М 3.1.1.2

М3.1.1.3

М3.1.1.4

М3.1.1.5

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

Обновяване на участъците от Рехабилитация и реконструкция на Републиканската
Републиканската
пътна пътна мрежа ІІІ клас
мрежа
Поддържане и обновяване на Рехабилитация и реконструкция на общинската
общинската пътна и улична пътна мрежа и уличната мрежа
мрежа
Подобряване на вътрешно Подобряване на връзката между населените места в
общинската свързаност на общината и региона
населените места
Изграждане на пешеходни Изграждане на велоалеи и веломаршрути
алеи и велоалеи между
населените места в общината
Подобряване
транспортния
достъп
туристически обекти

на Изграждане на пътна достъпност до обектите на
до културно-природното наследство в общината

ЦЕЛ 3.1.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

М 3.1.2.1

Осигуряване на мрежа от Изграждане на инфраструктура за използване на
информационни
и ИКТ
комуникационни технологии
от високо ниво до обекти на
публичните
услуги
в
здравеопазването,
образованието, социалното
подпомагане и културата

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА
ЦЕЛ
3.2.1.
ИЗГРАЖДАНЕ
ИНФРАСТРУКТУРА
М 3.2.1.1

М 3.2.1.2

М 3.2.1.3

И

ПОДДЪРЖАНЕ

НА

ТЕХНИЧЕСКА

Подобряване техническото Реконструкция и модернизация на амортизираната
състояние на водопроводните водопроводна мрежа
системи
Подобряване
на Изграждане на пречиствателни станции за питейни
водоснабдяването
и води за подобряване на водоснабдяването и
качествата на питейните води качествата на питейните води
Рекултивация
нерегламентирани
ТБО

на Рекултивацията на депата за битови отпадъци, които
депа за не отговарят на нормативните изисквания
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М 3.2.1.4

Опазване
въздуха

чистотата

на Мерки за намаляване на замърсяването на въздуха от
битовото отопление и транспорта

ЦЕЛ 3.2.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕФЕКТИВНОСТ
М 3.2.2.1

М 3.2.2.2

М 3.2.2.3

М 3.2.2.5

М 3.2.2.6

Разнообразяване
на Инвестиции за въвеждане на ВЕИ в обществени и
енергийните
доставки
и частни сгради
нарастване
дела
на
възобновяемите източници
Подобряване на енергийната Мерки за Повишаване на енергийната ефективност
ефективност
на обществени и жилищни сгради, улично
осветление
Газификация на обществени Изграждане на газопреносни и разпределителни
и битови обекти
мрежи за битова газификация
Високоефективно
Мерки за подкрепа на предприятия за внедряване на
комбинирано производство комбинирано производство на енергия, районни
на
енергия,
районни отоплителни и охладителни системи
отоплителни и охладителни
системи
Насърчаване и намаляване на Подкрепа на домакинства
енергийната интензивност в енергийната интензивност
домакинствата

за

намаляване

на

ЦЕЛ 3.2.3. ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНОТО
НАСЛЕДСТВО, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА Е
КОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И „ЗЕЛЕНАТА“ ИНФРАСТРУКТУРА
Опазване на идентичността
на природното наследство и
М 3.2.3.1. наследеното
биологично
разнообразие

М 3.2.3.2.

Включване в проекти
трансгранично
сътрудничество

Дейности за ефективна защита и използване на
икономическия потенциал на природните и
защитените територии с международна значимост –
постигане на баланс между екологични функции и
екосистемни услуги

за Създаване на трансгранични екологични коридори,
на база на нормативна основа и изграждане на
капацитет за управление и взаимно екологосъобразно
ползване на природното богатство по модела на
„Зелен Коридор“ или други европейски проекти
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Изграждане
на
инфраструктура
М 3.2.3.3.

СПЕЦИФИЧНА
ЦЕЛ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

„зелена“ Подобряване на свързаността между съществуващите
природни
зони,
за
да
се
противодейства на разпокъсването и да се повиши
тяхната екологична съгласуваност, например чрез
опазване на живите плетове, ивиците дива природа
покрай нивите и малките речни корита;

3.3.

РАЗВИТИЕ

НА

ТЕРИТОРИАЛНОТО

М 3.3.1

Активизиране
на Включване на общината в проекти за трансгранично
трансграничните контакти и сътрудничество
разширяване
на
сътрудничеството
със
съседните гранични райони

М 3.3.2

Инвестиции за повишаване Включване на МСП в трансгранични проекти
на
местното
предприемачество
и
насърчаване
конкурентоспособността на
МСП
(които
да
бъдат
привлечени като директни
получатели на помощта по
програмите за трансгранично
сътрудничество)

М 3.3.3

Развитие на трансгранично Включване в инициативи за превенция на
сътрудничество за решаване риска/предотвратяване и смекчаване на последствията
на съвместни екологични от климатичните промени
проблеми

М 3.3.4

М 3.3.5

Развитие на алтернативни Инвестиране в общи продукти и услуги, свързани с
форми на туризъм с по- историческото, природното и културното наследство,
висока добавена стойност
със силен акцент върху създаването на заетост за
малките и семейните предприятия
Трансгранични проекти в Трансгранично сътрудничество и партньорства,
областта на споделените включително в трансграничните региони, с цел
здравни услуги
трансфер и прилагане в голям мащаб на иновативни,
включително цифрови решения, например чрез
европейските референтни мрежи

Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности
за реализация на плана:
Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена
на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегриран
подход на развитие на общинската територия е идентифицирана най-
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подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики),
които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или
приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в която се
определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и
приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение
и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата,
а оттук – и на ПИРО.
Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен
период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от
условията и прогнозите за реализацията на плана с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и
приоритетите за развитие.
Основа за прилагане на подхода за интегрирано териториално
развитие/инвестиции в регионите за планиране от ниво 2 са интегрираните
териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 (2021-2027г.).
В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към
подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към
интегрирани териториални инвестиции.
Мерките, които ще получат подкрепа в рамките на тази област на въздействие,
ще бъдат определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките,
заложени в стратегическите документи за регионално и пространствено
развитие на ниво регион за планиране НА Северен централен район
(Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране ниво 2), както и на база на картиране на нуждите на национално
ниво по отношение на секторните политики, изготвяно от отговорните за
разработването им държавни институции и агенции.
Стратегическо планиране на мерки, отчитащи местните специфики в различни
сектори на икономиката, както и създаване и/или подобряване на
нормативните условия за осигуряване на зелена инфраструктура и подобряване
на правилата и нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителните и канализационните системи.
Ще се подкрепят мерки, свързани с насърчаване на безопасна, здравословна,
приобщаваща и сигурна среда в населените места. Неправителственият сектор
и местните общности ще бъдат широко въвлечени при формиране и
изпълнение на местните политики. Ще се разшири междуобщинското

142

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ 2021-2027

сътрудничество, както и ПЧП за съвместно изпълнение на инфраструктурни,
социални и културни проекти, както и за улесняване и подкрепа на контактите
и инициативите на местния бизнес.
Планът за интегрирано развитие на Община Кубрат е разработен и се
предвижда да бъде прилаган като част от общата система от стратегически
документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките на
националната политика за регионално развитие. Чрез прилагането на единен
поход на планиране и реализиране, взаимна обвързаност и йерархична
съподчиненост на системата от документи за стратегическо планиране на
регионалното и пространственото развитие, чрез използването на механизми за
широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса
и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово
подпомагане, се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите
на местното развитие.
Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват
и изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А):
Списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието на общината и
за постигане целите на плана е неразделна част от програмата за реализация.
Тъй като проектите по своята същност могат да представляват мерки или част от
мерки за реализация на отделните приоритети, включените в Приложение №1А
проекти по съответните мерки могат да фигурират и в Приложение №1.
Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в
Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са преценили, че
съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва да
бъде реализиран приоритетно и съответният проект да има известна степен на
проектна готовност.
В тази връзка на етапа на изготвяне на ПИРО общината няма готовност със
списък съгласно Приложение №1А, затова той ще бъде добавен по-късно, при
актуализация на програмата за реализация на плана.
Индикативна финансова таблица:
Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) представлява обща
оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и
описва финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана
от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на
органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската
администрация. Ресурсите за реализацията на плана включват всички
планирани средства за реализацията на идентифицираните за развитието на
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общината мерки и проектни идеи. В този смисъл индикативната финансова
таблица включва в прогнозен план пълния обем на финансовите ресурси
(собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, получени
като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и
частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на
общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в
съответствие с приоритетите и целите на ПИРО.
Общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ПИРО (2021-2027 г.)
на Община Кубрат представлява експертна оценка за общата финансова рамка,
която се предвижда да бъде изпълнена като предпоставка за постигане на
поставените стратегически приоритети и специфични цели за развитие към
края на периода. Макар и само индикативна, тя обективизира необходимите
ресурси за реализация стратегическите приоритети и цели на стратегията.
Финансовата рамка е и условие за мобилизиране на всички възможни източници
на финансиране – средства от фондове на Европейския съюз, национален и
общински бюджети, допълнителни ресурси от други източници – публични и
частни. Тя е ориентирана към насочването на външните и вътрешните
инвеститори към избраните приоритетни области, които ще получават
публично финансиране и по този начин ще се създаде по-благоприятна бизнес
среда в съответните сектори.
Средствата са прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на
подобни източници, както и на базата на потенциално необходимия и
реалистично достъпния наличен ресурс. Те могат да се отчетат, като умерено
оптимистични.
Най-много средства – 63% са предвидени по Приоритет 3: Териториална
свързаност, устойчиво развитие и намаляване на неравенствата, 20% са
определени за Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал и 17%, а
17 % от финансовия ресурс е определен за Приоритет 1: Ускоряване на растежа
на общинската икономика.
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Графика №27:Финансов ресурс за реализиране на ПИРО
Финансов ресурс по приоритети

17%
Приоритет 1
Приоритет 2

20%

63%

Приоритет 3

Основният източник на средства за финансиране на предвидените мерки са от
програми и фондове на ЕС- 85%, 10% от финансирането е предвидено да бъде
осигурено от Републиканския бюджет, а 5% - от Общинския бюджет.
Графика №28:Източници на финансиране на ПИРО
Източници на финансови средства

5%

10%
Собствени средства - Общински
бюджет
Републикански бюджет
Средства от ЕС

85%

Новото предизвикателство COVID-19 ще наложи своя отпечатък, по линия на
бюджета на ЕС, националния и общински такива, поне в рамките на първите две
години от новия програмен период.
Предвид продължаващите дискусии по отношение на седем-годишната рамка
на бюджета на ЕС и предстоящия процес на преговори, точната сума ще бъде
определена на по-късен етап.
Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси,
включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи
корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на
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приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво
управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение
между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки и проекти.
Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на
периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности,
проекти или източници на финансиране.
ЧАСТ VІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към
изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и
интензивни валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на
климата екстремни събития като суши и наводнения.
Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат
да доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети,
засягащи икономическия растеж и просперитета, както на национално, така и
на трансгранично равнище. Изменението на климата вероятно ще увеличи
честотата и величината на екстремните метеорологични явления, като се
очаква през следващите десетилетия в страната средната годишна
температура на въздуха да се увеличи и да се променят типовете валежи. Найчесто срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни
валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша.
Броят на смъртните случаи и жертвите, дължащи се на природни бедствия,
е значителен, което показва уязвимост към метеорологичните условия и
климата.
Уязвимостта на населението и икономиката на България към въздействията
на климатичните промени се усилва от относително високата степен на
бедност в най-засегнатите райони, продължаващата концентрация на
населението на страната в няколко индустриални и градски района и
различните последици от прехода от държавно-контролирана икономика към
свободна
пазарна
икономика.
Все
повече доказателства
сочат, че
икономическите загуби от бедствия, свързани с метеорологични и
климатични условия, също нарастват.
При разработването на ПИРО за периода 2021-2027 г. е взето под внимание
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за
действие, приета с Решение на МС № 621 25 октомври 2019 г. Рамковият
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документ цели да очертае стратегическата рамка и приоритетни направления за
адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище в
периода до 2030 г., да дефинира възможни мерки за намаляване уязвимостта на
страната от климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране
на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните и
проявяващи се с по-силен интензитет въздействия от изменението на климата. В
Плана за действие са предложени конкретни дейности по сектори, като е
включена информация за техния приоритет, показатели за изпълнение,
отговорни институции, партньори и т.н. и които биха могли да залегнат в ПИРО
Изготвянето на ПИРО е съобразено с Плана за управление на речните басейни в
Дунавски РБУ 2016-2021 г. и с програмите от мерки в плановете за управление на
риска от наводнения към Басейнова дирекция „Дунавски район“, както и да се
осигури съгласуваност с всички други приложими планове и програми в
областта на опазването на околната среда или адаптацията към изменението на
климата, разработени на национално, областно или общинско ниво.
Екологичната проблематика са неразделна част от формулираните цели и
приоритети и имат конкретен израз в мерките, включени в програмата за
реализация.
В Програмата за реализация на ПИРО са формулирани мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от природни бедствия, е
отчетена спецификата на територията. Изпълнението на тези мерки следва да
бъде както ресурсно обезпечено, така и обвързано със система от индикатори,
позволяващи оценка на напредъка за периода на действие на съответния
стратегически документ (или при извършване на междинна оценка,
актуализация и др.)
Конкретните предизвикателства, произтичащи от изменението на климата,
пред които са изправени секторите в България, са за селското стопанство,
биологичното разнообразие и екосистемите (БРиЕС), енергетиката, горското
стопанство, здравеопазването, транспорта, туризма, градската среда и
управлението на водните ресурси.
Сектор „Селско стопанство“
Като цяло, страната в по-голямата си част има характера на селските райони и
въпреки че са богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски
доходи, ограничени възможности за работа, застаряващо население, по-високи
нива на бедност (по-голямата част от селското население е в риск от бедност или
социално изключване) и произтичащо от всичко това задълбочаване на
разделението между градските и селските райони по отношение на социалния
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статус и стандарта на живот. Изменението на климата ще бъде важен фактор за
бъдещото развитие на българското селско стопанство; първите негативни
въздействия вече са реалност- по-дълги засушавания, горещи вълни, интензивни
валежи и наводнения. Екстремните метеорологични явления и постепенните
климатични промени могат да окажат силно въздействие върху добивите и
качеството на продукцията.
Секторът на селското стопанство е силно уязвим от въздействието на
изменението на климата като източник на адекватна храна, стълб за
икономически растеж, доставчик на екосистемни услуги и на поминък за
селското население.
Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“
Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични
явления се очаква да окажат въздействие на всички нива на БРиЕС. Климатични
промени и екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички
нива на биоразнообразие: генетично, видово и екосистемно.
Сектор „Енергетика“
Екстремните промени в климата представлява значителен проблем за
енергийната сигурност не само поради прякото въздействие върху
инфраструктурата и енерго-разпределението, но и поради последващото
въздействие върху други сектори и области, вкл. продоволствената сигурност и
здравето.
Сектор „Гори“
Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата,
по-топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и
величина на екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни,
силни бури, мокър сняг и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и
растежа на дърветата, ще увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби,
включително инвазивни видове, и ще причинят сериозни загуби вследствие на
пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще те може да допринесат за много
високи икономически загуби, за влошаване способността на горите да фиксират
въглерода и да повлияят на качеството на живот в България чрез намаляване
възможностите за изпълняване на ценни екосистемни услуги.
Сектор „Човешко здраве“
Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични
прояви, свързани с изменението на климата. Климатичните промени в България
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се проявяват чрез повишаване на средните годишни температури на въздуха и
водата, увеличаване на горещите и студени вълни, промяна в режима на
годишните валежи, нарастване броя на интензивните валежи, увеличаване на
екстремните метеорологични явления (ветрове, циклони, наводнения и суши) и
промени в интензитета на ултравиолетовото (UV) излъчване. Всички тези
промени засягат здравето по сложен и индивидуален начин, в зависимост от
различните социално-икономически, здравни, лични и други фактори.
изменението на климата върху здравето могат да бъдат диференцирани в
следните групи: заболяемост и смъртност, свързани с топлината; заболяемост и
смъртност, свързани с екстремни метеорологични условия; сърдечносъдови
заболявания, включително инсулти, астма, респираторни алергии и
заболявания на дихателните пътища; болести, причинени от храна и
хранителни фактори; заболявания, свързани с водата; психично здраве и
свързани със стреса разстройства, неврологични заболявания и нарушения.
Въздействията върху здравето, свързани с климата, засягат непропорционално
по-уязвимите групи от населението, по-специално деца и възрастни, хора с
хронични заболявания, хора с нисък социално-икономически статус, живеещите
в бедност и тези с вредни навици (употреба на алкохол, наркотици и тютюн).
Сериозността на здравословното въздействие, произтичащо от посочените порано рискове, ще зависи от капацитета на сектора на общественото
здравеопазване да се справи с тези условия и да се подготви за тях, както и от
фактори като поведението на индивидите, възраст, пол, социалноикономически статус и местоположение.
Сектор „Туризъм“
Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма.
Климатът е ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията,
който влияе и върху периода за почивки, както и върху избора и разходите за
туристическа
дейност.
Метеорологичните
условия
допринасят
за
удовлетворението от пътуването в дестинацията по време на ваканциите.
Неблагоприятните климатични събития, включително топлинни и студени
вълни, интензивни валежи, бури или промени в природните туристически
атракции, като липса на сняг, може да имат отрицателни последици за
преживяванията на туристите в дадена дестинация и за желанието на туриста да
се върне отново там. климатичните промени пораждат различни краткосрочни
и дългосрочни заплахи за туризма в България, въпреки че по-високите
температури по-рано и по-късно през годината може да направят страната попривлекателна в извън-пиковия сезон (между силния и слабия сезон).
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Основните рискове, свързани с очакваното изменение на климата и екстремните
метеорологични явления, пред които е изправен българският туристически
сектор, могат да бъдат обобщени както следва:
По-малък брой туристи: Комбинация от тенденции, свързани с изменението на
климата, включително по-високи температури, по-чести горещи вълни и
повишени валежи и влажност може да доведе до намаляване на туристите.
-

-

-

-

-

По-кратък зимен сезон: Може да се очаква, че зимният сезон ще продължи да
се свива поради по-краткия период на снежната покривка, както и други
фактори като по-високите рискове от лавини.
По-кратък среден престой: Това може да се дължи на комбинация от
фактори, включващи по-високи температури, по-чести топлинни вълни и
повишени валежи и влажност.
Здравни проблеми с туристите: Това се отнася особено до летния сезон,
когато има повече риск от топлинни и слънчеви удари, проблеми с високо
кръвно налягане и т.н.
Недостиг на вода: Туризмът е свързан с високо потребление на вода, което
допълнително ще задълбочава проблема в районите с недостиг на вода. Повисоките температури и честотата на засушаване ще допринесат за
увеличаване на потребностите от вода в туристическите райони и могат да
повлияят и да възпрат посетителите.
По-лоши условия за отдих на открито;
Влошен достъп до туристическите дестинации

Сектор „Транспорт“
Най-значимите въздействия върху инфраструктурата от метеорологичните
събития в България са резултат от наводнения и свлачища. Най-уязвими са
Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура
(улици, пътища и инфраструктура за обществен градски транспорт).
Сектор „Градска среда“
Градовете и селищата са изпитали средно годишно повишаване на
температурата и увеличен брой дни с интензивни валежи, често придружени от
бури или градушка и свързани с нарастващ брой наводнения, които са
причинили значителни щети през последните години. Градската среда в
България е уязвима и е изложена на значителен риск от бъдещите климатични
промени. Тези рискове се изострят от остарялата и често неадекватна
инфраструктура както в големите, така и в малките населени места и от големия
дял на застаряващото население, предимно с ниски доходи и под прага на
бедността. Тази уязвимост се увеличава от слабото осъзнаване на проблемите,
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причините за тях и евентуалната им превенция и управление както сред лицата,
отговорни за вземането на решения, така и сред широката общественост.
Сектор „Води“
Опасностите от наводнения и суша са идентифицирани като най-съществени за
водния сектор. По-високите рискове от наводнения засягат цялата страна,
докато по-сериозните засушавания застрашават районите с прогнозиран
недостиг на вода. Очаква се в районите, които използват подземни водни
източници, да има по-малък риск от недостиг, предвид прогнозите, че
изменението на климата няма да се отрази на наличието на подземни води,
прогнозирания спад на населението в България и бавния растеж на
промишлените и селскостопанските дейности. Висок риск от недостиг може да
се очаква в районите с водоснабдяване от повърхностни източници и с
интензивни туристически дейности, които се предвижда да нарастват.
Ключовите уязвимости към тези климатични опасности (и тяхното въздействие
върху недостига на вода) са:
-

-

-

-

Състояние и подготвеност на инфраструктурата: Претоварена, застаряваща,
слабо поддържана инфраструктура и следователно силно уязвима и найвероятно, неадекватна за справяне с изменението на климата.
Готовност на човешкия фактор, оператор или ползвател: Населението и
операторите на инфраструктура нямат исторически опит и не разполагат с
добри практики при наводнения и суши и следователно са силно уязвими.
Водноелектрически централи - уязвими от експлоатацията при суши.
Водни услуги (водоснабдяване, канализация, мелиорация) - уязвими при
суша.
Основните рискове за управляваните системи, следователно са рискове за
инфраструктурата и услугите: Щети, неправилна експлоатация и с ниско
ниво или недостатъчни услуги; Рискове за водноелектрическите централи
поради ниски или високи речни потоци.
Основните рискове за природните системи са увреденото биологично
разнообразие, което се дължи както на наводненията, така и на сушите.

Действията за адаптиране ще бъдат насочени към изграждане на устойчивост
на обществото и бизнеса, които са в състояние да вземат своевременни и добре
информирани решения, за да се справят с предизвикателствата и
възможностите, които представляват промените в климата. Някои мерки, без
претенции за изчерпателност, са идентифицирани в Доклада от 2017 г. относно
синергиите за смекчаване и адаптиране в национално определените приноси на
Северния съвет и се считат за относими към секторите във всяка страна:
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Селско стопанство
-

-

-

Мерки за намаляване на почвената ерозия и подобряване на почвеното
здраве, мерки за опазване на почвената влага, подобряване и оптимизиране
на ротациите на културите чрез избор на сортове или разновидности.
Подобряване на здравето на екосистемите чрез включване на практики като
биологично земеделие и устойчиво управление на земите, които повишават
устойчивостта, като същевременно намаляват емисиите.
В областта на животновъдството фокусът е върху повишаване на капацитета
за адаптиране както чрез развъждане, така и чрез управление на водите, като
същевременно се подобрят производствените практики, които могат да
доведат до намаляване на емисиите от добитъка, доходите на земеделските
производители и по-голяма продоволствена сигурност.

Гори
-

-

-

Предотвратяване деградацията на почвите, подобряване опазването на
биологичното разнообразие, повишаване производителността на ресурсите,
както и подобряване на горското стопанство като икономическа дейност и
потенциално важен източник на доходи.
Програмите за залесяване и повторно залесяване дават възможност да се
запази един от най-важните поглътители на ПГ в света, но също така да се
предотврати ерозията на почвата и следователно да се намали рискът от
наводнения и свлачища.
Агролесовъдството е интегрирана система, съчетаваща земеделието и
горското стопанство, за създаване на продуктивни и устойчиви системи за
земеползване чрез отглеждане на дървета и храсти покрай или между
пасищата или полетата. Когато се прилагат правилно, агролесовъдните
системи допринасят за адаптиране, включително защита от наводнения,
повишен капацитет за задържане на вода, като същевременно генерират
ползи от действия за смекчаване на последиците като съхранение на въглерод
и намаляване на загубата на органични вещества в почвата.

Енергетика
-

-

Използване на възобновяемата енергия, най-вече по отношение на енергия
от биомаса, но също и слънчева енергия и от водни ресурси по отношение на
доходите и енергийната сигурност, както и енергийна ефективност.
Подобреният достъп до енергия и намалената енергийна бедност
притежават важни възможности за смекчаване и адаптиране. Развитието на
енергията и достъпът до енергия, особено енергията от биогорива, могат да
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-

-

се разглеждат като действие за смекчаване на последиците, но да допринесат
допълнително за повишаване на капацитета за адаптиране на хората.
Очаква се вариантите за смекчаване на последиците в енергийния сектор да
имат съпътстващи ползи, като например подобрено качество на въздуха от
увеличаване на енергията от възобновяеми източници и по-добър достъп до
енергия, например от местно производство на биогаз.
Повишеното използване на системи за биогаз има допълнителна полза от
осигуряването на органични торове, което ще стимулира производството на
храни.

Градска среда / Транспорт
-

-

-

-

Изграждане на градски микро-мрежи и разпределени възобновяеми
енергийни източници, които осигуряват локални нисковъглеродни
решения, като по този начин се увеличава устойчивостта на
електроенергийната система.
Увеличаването на градските зелени площи осигурява намаляване на
градските топлинни острови, капацитет за поемане на дъждовните води,
градски екосистемни услуги, подобрено качество на въздуха и отдих.
Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците
осигурява потенциал за производство на биогаз и торове, които могат да
увеличат селскостопанските добиви, както и да намалят емисиите на метан в
атмосферата. По-доброто управление на отпадъците води също така до
повишаване ефективността на ресурсите с широко положително въздействие
върху материалните потоци.
Подобрените транспортни системи, които позволяват нисковъглероден,
енергийно ефективен, с понижена степен на задръстване и масов транспорт,
създават възможности за смекчаване, като същевременно подобряват
мобилността и достъпа до работните места.

Идентифицирането и интегрирането на съответните аспекти на адаптирането
и смекчаването на всички равнища на секторното планиране, бюджетирането,
програмните и проектните цикли, води до осезаем потенциал за разширяване и
включване на повече синергия в политиките в областта на климата,
включително рационализиране на наличното финансиране.
Финансирането на мерките за АИК изисква значително мобилизиране на
средства. Като се има предвид мащаба на нуждите от финансиране, ще са
необходими както публични, така и частни ресурси, които ще изпълняват
допълващи се роли за постигане на ефективна адаптация.
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Основните публични източници за финансиране на адаптирането са средства
на ЕС (безвъзмездни средства, субсидии, нисколихвени заеми, финансови
инструменти) или национални източници (държавен бюджет). В условията на
фискално затягане, за България финансирането от ЕС се оказва един от найдостъпните източници. Това е в съответствие с текущите дискусии относно
увеличаване съотносимостта на бюджета на ЕС към климата. Що се отнася до
държавния бюджет - докато в бъдеще може да се обмисли допълнително или
увеличено данъчно облагане , част от приходите от продажбата на квоти за
емисии биха могли да се насочат към финансиране на адаптирането.
Бюджетът на ЕС остава важен източник на средства за редица области от
нисковъглеродно развитие до чиста инфраструктура и устойчиво регионално
развитие. В предложението за бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г.,
Европейската комисия предлага увеличаване на дела на разходите за климата от
20 на 25 процента. В цифри, това би означавало разходи за климата в размер на
около 16 милиарда евро годишно. Според предложението увеличаването на
разходите за климата в области като научните изследвания и иновациите,
икономическото развитие и селското стопанство се очаква да бъде още поизразително, отколкото в настоящата МФР. За следващия дългосрочен бюджет
на ЕС, Комисията предлага също така да се увеличи финансирането с 60
процента за LIFE, програмата на ЕС за околна среда и действия в областта на
климата.
Ролята на държавния бюджет и бюджетите на местните общини е да
съфинансират гореспоменатите европейски и международни източници и да
финансират самостоятелно мерки. Тъй като мерките по АИК често се
припокриват с мерките за смекчаване на последиците от изменението на
климата, мерките за устойчива енергетика и транспортна политика и мерките
на политиката, насочени към подобряване на качеството на околната среда, е
необходимо да се определят областите на съвместимост, които могат да улеснят
мобилизирането на средства както на местно и регионално , така и на
национално ниво.
Местните органи са основни двигатели на енергийния преход и на борбата
срещу климатичните промени на най близкото до гражданите равнище на
управление. Местните органи споделят отговорността за действия в областта на
климата с органите на регионално и национално равнище и са решени да
действат независимо от ангажиментите на други страни.
Местните и регионалните органи във всички социално икономически условия и
географско местоположение са водещи в усилията за намаляване на уязвимостта
на техните територии към различните въздействия на климатичните промени.
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Въпреки че тези усилия вече са в ход, адаптирането към климатичните промени
остава неизменна необходимост за допълване на смекчаването им. ползи за
околната среда, обществото и икономиката. Съвместното справяне с тях открива
нови възможности за насърчаване на устойчиво местно развитие. Това включва
изграждане на приобщаващи, устойчиви към изменението на климата и
енергийно ефективни общности; Подобряване на качеството на живот;
стимулиране на инвестициите и иновациите; импулс за местната икономика и
създаване на работни места; засилване на ангажираността и сътрудничеството
на заинтересованите страни.
Местните решения за предизвикателствата на енергията и климата спомагат за
осигуряването на сигурна, устойчива, конкурентна и финансово достъпна
енергия за гражданите и така допринасят за намаляване на енергийната
зависимост и за защита на уязвимите потребители ./Споразумение на Кметовете
за климата и енергията/.
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ЧАСТ VІІ. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО
Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и
пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им
осигуряване.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за
регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите
за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за
резултатите от изпълнението на ПИРО.
СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която
отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО.
Системата за наблюдение обхваща:
-

източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;
индикаторите за наблюдение;
органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални
данни на Националния статистически институт, на Евростат, на
административната статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от
други национални, регионални и местни източници на информация.
Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие н а община Кубрат
Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е
общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината общинският съвет осигурява участието на
заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при
спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на
общината или със средства от фондовете на Европейския съюз.
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Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва
годишен доклад.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се
одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът
се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на
всяка следваща година.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в
интернет.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на
междинната и последващата оценка на плана.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния
съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината
и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана
за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за
наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие
на общината, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за
интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
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в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано
развитие на общината със секторните политики, планове и програми на
територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението
на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на
усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението
на плана за интегрирано развитие на общината.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и
икономическите
партньори,
неправителствените
организации,
представителите на гражданското общество в общината.
Изменение и актуализация на ПИРО
Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в
ППЗРР, в т.ч.:
 при съществени промени на икономическите и социалните условия в
общината;
 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи
върху изпълнението на плана.
Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да
бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в
годишните доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за
развитие.
Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към
нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или
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източници на финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност
за включването на допълнителни ресурси – средства от оперативните програми
за периода 2021-2027 г. или от други национални или донорски проекти и
програми, при актуализацията на програмата за реализация могат да бъдат
идентифицирани допълнителни проектни идеи, които да бъдат финансирани
с допълнителните ресурси.
Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в
програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към
постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на
интегриран подход.
Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за
изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на
програмата за реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата
за реализация се извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство
и прилагане на мерките от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от
плана. Актуализацията на програмата за реализация се одобрява от общинския
съвет по предложение на кмета на общината.
Наблюдение и оценка на ПИРО
Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на
ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на
ПИРО чрез разработване годишен доклад за всяка година от действието на
плана. Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се
извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на
периода на неговото действие. Последващата оценка включва:
 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 оценка на общото въздействие;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Индикаторите за наблюдение на плановете за интегрирано развитие на
общините отчитат степента на постигане на определените цели и приоритети за
развитие. Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните, резултати и
въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода
2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (Приложение № 3). За да се
осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки
индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците
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на информация, периодичността на събирането на информация, базовата
стойност за отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата
стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на
плана.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение
и оценка на изпълнението на ПИРО са включени общите индикатори в областта
на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната
помощ на ЕС през периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа
на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и
финансови характеристики.
Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за
развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За
целите на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на
общината. Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват
обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните постижения
при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в
съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и
имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период.
Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими
индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата
степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на
общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.
Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на
приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на
целите.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО
Кубрат са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с
основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по оперативните
програми, а също така отразяват и спецификата на района. Те са сведени до по-
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малко на брой, отразяващи най-вече основните такива залегнали в Проекта на
„България 2030“. В същото време те са :
Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
специфична информация;
Измерими – за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана
достатъчно информация и количествени данни;
Достъпни – има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;
Адекватни – обосновани са, и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;
Обвързани са с времето – на базата на периодична информация, позволяваща
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на
наблюдение на напредъка и постигането на целите.
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО
(Приложение № 3)
Оценката на изпълнението на ПИРО Кубрат за периода 2021- 2027 г. ще се
базира на така формулираните критерии са свързани с отчитането на общи
количествени индикатори (индикаторите към Европа 2030 и синтезиран пакет
от макроикономически критерии). За тези индикатори са посочени изходни и
целеви стойности, чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите.
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ЧАСТ VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА
НА ЧЛ. 32 ОТ ЗРР
За разработването на ПИРО е извършена предварителна оценка на плана
съгласно чл. 32 от ЗРР, затова тя е включена като неразделна част от
съдържанието на ПИРО.
Тя се осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за
социално-икономическото въздействие на плана върху развитие на общината и
евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
Екологичната оценка оценява доколко стратегията за развитие на общината,
определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и
на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.
Успоредно с работата по разработване на ПИРО кметът на общината уведомява
МОСВ за разработването му и ако това бъде изискано, възлага извършване на
екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС).
Средствата за финансирането както на оценката за социално-икономическото
въздействие на плана, така и на екологичната оценка, се осигуряват заедно с тези
за изработване на плана. Изготвянето им се извършва от независими експерти,
при спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР. Това не отменя
задължението за инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите,
включени в ПИРО, да се извършват законово установените екологични оценки,
респ. ОВОС, за всеки проект поотделно.
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14. Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство, Валета 1992 г.
15. Европейска културна конвенция, Париж 1954 г.
16. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях и
за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на
границите и визите, 29.05.2018 г., COM(2018) 375 final
17. Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Хага 1954 г.
18. Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа, Гранада 1985 г.
19. Конвенция за опазване на подводното културно наследство, Париж 2001 г.
20. Конвенция за опазването на световното културно и природно наследство, Париж 1954 г.
21. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, 2006 г.
22. Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към предотвратяване на незаконен внос, износ
и прехвърляне на право на собственост на културни ценности, Париж 1970 г.
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23. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно
изразяване, Париж 2005 г.
24. Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Париж 2003 г.
25. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент
(ЕС) 1306/2013, 01.06.2018 г., COM(2018) 393 final
26. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните
разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от
Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране ЕС №
1306/2013, 01.06.2018 г. COM(2018) 374 final
27. Рамкова конвенция за стойностите на културното наследство за обществото на Съвета на
Европа, Фаро, 2005 г.
28. Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално
развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“
29. Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета
30. Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по
отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1080/2006 ;
31. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 на Съвета
32. Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на
Съвета
33. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета
34. Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година
относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение №
1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) №
715/2009, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013R0347
35. Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО)
№ 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на
Европейския
парламент
и
на
Съвета
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/information/legislation/regulations/
36. Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на
Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие
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37. Универсална конвенция за авторското право, 1971 г.
38. Border Orientation Paper: Romania–Bulgaria
39. Cross-border orientation paper or IPA CBC cooperation programmes with the participation of
regions of Bulgaria, North Macedonia and Turkey
НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Закон за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), обн.
ДВ бр. 63/1995 г., изм. ДВ бр. 58/18.07.2017 г.
2. Закон за водите, обн. ДВ бр. 67/1999 г., изм. и доп. ДВ бр. 25/26.03.2019 г.
3. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обн. ДВ бр. 99/12.12.2017 г.
4. Закон за закрила и развитие на културата, ДВ бр. 50/1999 г.
5. Закон за защита при бедствия, обн. ДВ бр. 102/2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 77/18.09.2018 г.
6. Закон за защитените територии, обн. ДВ бр. 133/1998 г., изм. ДВ бр. 1/03.01.2019 г.)
7. Закон за местното самоуправление и местната администрация, обн. ДВ бр. 77/1991 г., изм. ДВ
бр. 24/16.03.2018 г.
8. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България, обн. ДВ бр. 12/2000 г., изм. и доп. ДВ бр. 28/29.03.2018 г.
9. Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 36/03.05.2019 г.)
10. Закон за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., доп. ДВ
бр. 42/28.05.2019 г.
11. Закон за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 50/2008 г., изм. ДВ бр. 28/2018 г.
12. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ), обн. ДВ бр. 101/2015 г., изм. ДВ бр. 2/03.01.2018 г.
13. Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, обн. ДВ бр. 80/2008 г., изм. и
доп. ДВ бр. 28/29.03.2018 г.
14. Правилник за прилагане на закона за териториално и селищно устройство, обн. ДВ, бр.
21/09.03.1999 г.
15. Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, обн., ДВ,
бр. 50 от 2008 г., изм. и доп., бр. 47, бр. 82 и бр. 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22
и бр. 98 от 2014 г., бр. 9 и бр. 14 от 2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и бр. 58 от 2017 г., бр. 28 от 2018 г.
16. Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ бр. 45/28.05.1996 г., изм. и доп. ДВ бр.
1/03.01.2019 г.
17. Закон за енергията от възобновяеми източници, обн. ДВ бр. 35/03.05.2011 г., изм. и доп. ДВ бр.
38/08.05.2018 г.
18. Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., доп. ДВ бр. 44/04.06.2019 г.)
19. Закон за биологичното разнообразие, обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98/27.11.2018
г.
20. Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 86/30.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр.
56/16.07.2019 г.
21. Закон за енергетиката, обн. ДВ бр. 107/09.12.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 64/03.08.2018 г.
22. Закон за горите, обн. ДВ бр. 19/08.03.2011 г., изм. ДВ бр. 17/23.02.2018 г.
23. Закон за енергийната ефективност, обн. ДВ бр. 35/15.05.2015 г. изм. и доп. ДВ бр. 38/08.05.2018
г.
24. Закон за държавните помощи, обн. ДВ бр. 85/24.10.2017 г.
25. Закон за устройство на черноморското крайбрежие (в сила от 01.01.2008 г., обн. ДВ бр.
48/15.06.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 56/16.07.2019 г.)
НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
1. Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012–2030 г.)
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2. Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република
България
2014–2030
г.,
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheskidokumenti/aktualizirana-nacionalna-strategiya-za-ustoychivo-razvitie-na
3. Годишни доклади за напредъка по изпълнението на оперативните програми за периода 2014–
2020 г.
4. Доклади/отчети за изпълнението на секторни стратегии за развитие, покриващи частично
периода 2014–2020 г. (в областите: икономика/малки и средни предприятия, туризъм,
транспорт, околна среда, енергетика, пазар на труда, иновации и въвеждане на нови технологии,
здравеопазване, образование, култура, социални дейности и др.)
5. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. За надеждна, ефективна и по-чиста
енергетика,
2011
г.
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/epsp/22_energy_strategy2020_.pdf
6. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014–2020 г.
https://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciyana-republika-balgariya-2014-2020-g-1806-287.html
7. Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г., одобрена с РМС № 336/23.06.2017 г.
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/42/integrirana-transportna-strategiya-v-periodado-2030-g
8. Национален план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ), МИЕТ,
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf
9. Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г., МЕ,
http://www.seea.government.bg/documents/NPDEE_2017.pdf
10.
Национален
план
за
управление
на
отпадъците
2014–2020
г.,
https://moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/NACIONALEN_PLAN/_
/NPUO_2014-2020.pdf
11. Национален план за широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп от
следващо
поколение
(NGA),
https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgarian_Plan_for_NGA__2013_Final.pdf
12.
Национална
здравна
стратегия
2020
(2015
г.)
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf
13. Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България
(2012–2030 г.)
14.
Национална
програма
„Цифрова
България
2015“,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=767
15.
Национална
програма
за
развитие:
България
2020
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765
16. Национална програма за развитие: България 2030
17. Национална програма за реформи (НПР), http://www.minfin.bg/bg/867
18. Национална стратегия за адаптиране към климатичните промени, проект. МОСВ, 2018 г.,
https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-adaptaciya-kum-izmenenieto-naklimata-i-plan-za-dejstvie/
19. Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия в Р. България (2014–
2020 г.) https://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-na-mspv-balgariya-2014-2020-small-business-act-11- 285,html
20. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–2020 г.)
https://www.mon.bg/bg/
21. Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп 2012–2015 г.,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773
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22. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България,
2012 г.; https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-upravlenie-i-razvitie-navodniya-sektor-v-republika-bulgariya/
23. Национална стратегия за учене през целия живот (2014–2020 г.);
24. ОПРР 2014–2020, ОПОС 2014–2020, ОПТТИ 2014–2020, ПРСР 2014–2020, ПМДР 2014–2020;
ОПНОИР 2014–2020
25. Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014– 2020)
(„Хоризонт 2020“), създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013
26. Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
(2013–2020) – План за 2018–2020 г.
27. Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015–
2020 – План за действие с междинни стойности към 2017 г.
28. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014–2020
29.
Стратегия
за
развитие
на
държавната
администрация
2014–2020
г,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
30. Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014– 2020 г.,
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=892
31. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България
за периода 2015–2020
32. Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016– 2022 г.
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1005
33. Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите
отпадъци,
предназначени
за
депониране
2010–2020
г.,
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/Biowaste/biowaste_
strategy_2010.pdf
34. Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване
на
територията
на
Р.
България
за
периода
2011–2020
г,
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/file/Waste/cdw/NSPUOSR-final.pdf
35. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–2020)
36. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република
България 2012–2022, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/06/06/reshenie36129-05-2018- nzk.pdf
ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИОНАЛНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
1. Годишни доклади за напредъка по изпълнението на ОПР;
2. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионален план за развитие на
(2014–2020 г.) ;
3. Доклади за резултатите от междинните оценки на ОПР и на РПР;
4. Междинна оценка на ОСР (2014–2020 г.);
5. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г.
http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%2020
142020/NKPR%20proekt.pdf
6. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г. Актуализация 2019
г.
7. Национална стратегия за регионално развитие на Р. България (2012–2022 г.)
8. Областна стратегия за развитие на област Рацград 2014–2020 г.
9. Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие“
за периода 2014–2020 г., МРРБ 2012 г. http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
10. Социално-икономически анализ на СЦР 2019 г.
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ПУБЛИКАЦИИ
1. Европейска комисия, Конкурентоспособност в регионите с ниски доходи и нисък растеж –
доклад за изоставащите региони – SWD(2017) 132 final, 10.04.2017 г.
2. Европейска комисия. Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета,
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно засилване на
възможностите
на
европейските
енергийни
мрежи,
COM(2017)
718
final,
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/BG/COM2017-718-F1-BG-MAIN-PART1.PDF
3. Европейски съвет, 2019 г., Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи
на България за 2019 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на
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