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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Стратегията за развитие на област Велико Търново е основен стратегически 
документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за 
развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-
високите нива: Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на 
Северния централен район с политиките и ресурсите на общинското ниво. Тя е документ, 
който отразява принципите и подходите на европейската политика за регионално развитие, 
ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за 
развитие и устройство на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като 
обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и 
общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за 
развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на  конкретни мерки 
в тях.  

Хоризонтът на стратегическия документ обхваща периода 2005 – 2015 г.  

Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие и Методическите 
указания за разработване на областните стратегии за развитие, стратегията съдържа само 
основните цели, приоритети, мерки и действия, насочени към реализиране на целите без 
конкретни проекти с инвестиционен характер, които са предвидени за включване в 
общинските планове за развитие. 

Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, 
усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и 
фактори, мотивиращи нейното разработване. Това по същество е една перманентна дейност 
на областта и предполага създаването на гъвкава и прагматична организация. 

Разработването на Стратегията за развитие на област Велико Търново се базира:  

- на целите, приоритетите и индикаторите, включени в НСРР  

- на анализа и оценката на действащия Областен план за развитие от 2000 г.  

- на анализа и оценката на актуалното развитие в периода след 2000 г. 

Стратегията за развитие на област Велико Търново съдържа:  

 Анализи на икономическото и социалното състояние на областта  

 Синтезиран SWOT анализ на състоянието, проблемите и възможностите за 
развитие  

 Основна стратегическа цел,  6 приоритетни стратегически цели, мерки и 
действия, отнесени към всяка от приоритетните цели 

 Организация и координация на дейностите за реализация на областната стратегия 

 Схема за устройство. 
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1. АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО  

1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКИ И РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ 
Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и се 

простира от билото на Стара планина до река Дунав. Общата територия на областта е 4661,6 
кв. км. Областният център отстои на  222  км от София, на 105  км от Русе и на 198 км от 
Варна. Дунавската равнина има равнинно-хълмист релеф, а релефът на Предбалкана е 
хълмист до нископланински. Старопланинската част на района е заета от Елено-
Твърдишката планина. Най-интензивно усвоената част на област Велико Търново в 
средното поречие на Янтра попада в пределите на Горнооряховската сеизмоопасна зона. 
Неблагоприятни явления и рискове са свързани също със свлачищата и срутищата.  

Област Велико Търново е бедна на полезни изкопаеми. Ограничени са запасите от 
черни въглища (с. Палици, Средни колиби и др.). Интерес представляват някои нерудни 
полезни изкопаеми. В района на гр. Елена са проучени кварцови пясъци за 
стъклопроизводство, край с. Вонеща вода и с. Върбовка - базалти, варовици и мергели за 
цимент, в с. Вардим, с. Драгижево и с. Караманово – чакъли и пясъци. В землището на 
гр. Лясковец се експлоатират залежи от мергели и глини. Варовици има при селата Русаля, 
Вишовград, Малък Чифлик, Самоводене, Шереметя, Беляковец, Момин сбор и гр. Велико 
Търново. Край селата Бутово, Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, гр. Горна Оряховица и 
гр. Стражица се експлоатира глина за битова и строителна керамика. В с. Кесарево и 
с. Бреговица са проучени глини и мергели с високо качество за производство на тухли и 
керемиди. 

Климатът на областта е умереноконтинентален, а в Елено-Твърдишкия дял на Стара 
планина - с белези на планински климат. Пролетта е топла и мека, лятото – горещо. През 
втората половина на лятото  настъпват горещини и засушавания. Есента е суха и топла. 
Снежната покривка се задържа около 50 до 80 дни. Средногодишната температура на 
въздуха варира от 11,5ºС за Велико Търново и Горна Оряховица до 5ºС в планинската част. 
Средната юлска температура за района на Велико Търново е 22,8ºС, а средната януарска – 
минус 1,9ºС. Количеството на валежите е недостатъчно и варира от 540 мм при Свищов до 
около 900 мм в планинската част на областта. 

Агроклиматичните условия са благоприятни за отглеждане на зърнени култури, 
зеленчукопроизводство, производство на захарно цвекло и лозарство. 

Водните ресурси на областта са значителни. По-важните реки, които протичат през 
областта, са: Янтра, Росица, Дряновска река, Студена, Елийска, Лефеджа, Стара река, 
Златаришка река, Веселина, Бреговица и Голяма река. Подхранването на реките е предимно 
дъждовно, но със значително участие на подпочвения и снежния компонент, а режимът на 
речния отток е непостоянен. На територията на областта са изградени язовирите "Ал. 
Стамболийски" (с обем 220 млн.куб.м), язовир "Йовковци" и много други значително по-
малки язовири за напояване. 

Значително богатство за областта са  минералните води (Овча могила, Вонеща вода, 
Обединение, Павликени). Най-значителният извор на минерална вода е в с. Вонеща вода – с 
дебит 9–10 л/сек. и температура 13ºС. На голяма дълбочина край речните тераси има 
значително количество подпочвени води, които не са достатъчно добре проучени и 
използвани. Има няколко различни по дебит карстови извори - Мусински, Каябунар, 
Раковец, Голямо лако, Малко лако и др. 

Областта разполага със значително почвено разнообразие. Представени са няколко 
добре изразени зонални типове и подтипове (черноземи, сиви горски, кафяви горски) и два 
азонални - хумусно-карбонатни (рендзини) и алувиални. Бонитировъчната оценка на земята 
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в област Велико Търново е равна на тази за област Плевен  и е значително по-висока от тази 
в съседните области (Ловеч, Габрово и Търговище). Преобладават земите от ІІ категория. 

От съвременните геоморфоложки процеси най-значими са ерозията, свлачищата, 
срутищата. Ерозията се  проявява предимно в обработваемите площи - развита е  както 
водната, така и ветровата ерозия. Ровинната ерозия е развита най-много в Предбалкана и в 
по-силно разчленената част на Дунавската равнина. В равнинната част на областта в 
обработваемите площи се проявява и типична плоскостна ерозия. Срутищата най-осезаемо 
се проявяват в проломните и каньоновидни речни долини (Янтра, Росица, Златаришка река, 
Стара река). На територията на областта най-значимото срутище от последните години е 
при Преображенсkия манастир.Свлачищните процеси са твърде ограничени по площ, но за 
сметка на това са често явление. 

На територията на областта са най-разпространени широколистните дървесни 
видове – бук, топола, дъб, горун, явор, ясен, клен, благун, цер, липа, акация, дива череша и 
др. В поречието на Дунав масово са разпространени върбите. Относителният дял на 
иглолистните гори е сравнително малък,  създадени са чрез залесяване. В района на 
Дунавското крайбрежие са характерни тревистите  видове садина, белизма, бял минзухар, 
кърпикожух, типец, влакнесто коило, перуника, пролетен горицвет, росен. В Червената  
книга на България са включени: волжки горицвет, полско котенце, храстовидна карагана, 
степен божур, горска съсънка, български жълт хедизарум, дребноцветна коча билка, 
щитолистна какичка, дяволски орех, снежно кокиче, източна ведрица. 

Фауната е представена от  350 вида птици, над 85 вида бозайници – благороден елен, 
сърна, муфлон (развъжда се изкуствено в района на Стражица), див заек, фазан, яребица, 
прелетни птици - пъдпъдък, гълъб, гургулица. От местните фаунистични видове най-
разпространени са златка, лисица, таралеж и др.; от птиците – скорци, дроздове, чучулиги, 
лебеди, дропли, глухари и др. Повечето реки са замърсени и в тях рибата почти е изчезнала. 
В изградените водоеми се развъжда риба.  

Поземлени ресурси 
Общата площ на територията на област Велико Търново  е  4 661 572 дка. Най-

голяма площ заемат земеделските територии - общо 3 199 467 дка (68,6% от площта на 
областта при средно за страната 58,7%), следвани от горските територии – 1 039 192 дка 
(22,3% при средно за страната 33,6%).  

Размерът на обработваемата земя във всички видове територии е 2 623 531 дка. 
Показателят “обработваема земя на човек от населението” варира в широки граници – от 4,0 
дка/човек за община Горна Оряховица, 5,0 дка/ч. за община Велико Търново до 21,8 дка/ч. 
за община Златарица (средно за областта е 9,1 дка/ч.). 

Като сериозен проблем се очертава големият дял на необработвани, незасети площи. 
Районът на общините Златарица, Стражица е с най-голям процент изоставени в последните 
години обработваеми земеделски земи. 

В областта са изградени 408 552 дка поливни площи (15,6% от обработваемата земя). 
От тях 185 043 дка са годни за напояване. Негодни за напояване, поради разрушени и 
амортизирани хидротехнически съоръжения и напоителни системи, са 223 509 дка. 

На територията на областта преобладаваща е частната собственост на земите – 
2 490 212 дка, или 53,4% от общата територия на областта. Държавна собственост са 
1 010 604 дка (21,7% от територията на областта). Общинска е собствеността върху 371411 
дка.  

Защитените територии (с обща площ 38 662 дка) са предназначени за опазване на 
биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, 
както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и ландшафта.  
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Под режим на защита на територията на общината има пет категории защитени 
територии - резерват, поддържан резерват, природен парк, защитена местност и природна 
забележителност.  

Резерватът “Бяла крава” в землище на с. Костел, община Елена е с площ 910 дка. 
Създаден е с цел запазване на девствения характер на вековна букова гора.  

Поддържаните резервати са два броя - “Хайдушки чукар” и “Савчов чаир”, с обща 
площ 1362 дка.   

На територията на област Велико Търново попада и част от Природен парк 
„Персина”, намиращ се в землищата на гр. Свищов и с. Ореш, общ. Свищов. Площта е 
29 241 дка. Предмет на опазване са характерни влажни зони. 

За защитени местности (15 бр.) са обявени територии с характерни и забележителни 
ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински 
видове. По-известни от тях са Кайкуша, Старият дъб (на о-в Вардим). 

За природни забележителности (8 бр.) са обявени характерни и забележителни 
обекти на неживата природа, като: скални форми, пещери, находища на редки и защитени 
видове растения, водопади, специфични ландшафти и други, които са с изключителна 
стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност. 

От анализа и оценката на природогеографския и ресурсен потенциал на областта 
могат да се дадат следните обобщени изводи:  

Природната среда е разнообразна и добре съхранена. Висок е делът на 
обработваемата земя. Областта е със значителни  водни ресурси. Голямо е разнообразието 
на защитени територии с уникални природни дадености. Земеделските земи са раздробени 
на многобройни маломерни участъци, непригодни за механизирана обработка. Висок е 
делът на изоставените и неизползвани с години обработваеми земи. Нисък е делът на 
поливните площи, амортизирани и разрушени са напоителни системи и съоръжения. 
Областта е сравнително бедна на полезни изкопаеми. Сеизмичен риск има в района на 
средното течение на р. Янтра.  

 

1.2. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Населението на област Велико Търново наброява 287 011 души1 (2003 г.) – 3,7% от 
населението на страната. Демографското развитие на областта от средата на 20 в. е с 
тенденция на намаляване на населението, което продължава и след 2000 г. За периода 
между последните две преброявания средногодишният отрицателен прираст на 
област В.Търново е -1,0% при средно за страната -0,9%. 

Градското население на област Велико Търново в 2003 г. е 188 240 д. или 65,6% от 
общото население на областта (при средно за страната 69,8%), а селското – 98 771 д. Или 
34,4%. Населението на градовете показва непрекъсната тенденция на нарастване до средата 
на 80-те години на миналия век, след което започва да намалява със сравнително постоянен 
интензитет - 0,6% средно годишно. Населението на центъра на областта град Велико 
Търново  е нараствало до средата на 80-те години, след което намалява. Само град Свищов е 
с положителен прираст на населението за периода между последните две преброявания 
(1992-2001 г). Населението на селата намалява от средата на 20 век, като през последните 
десет години отрицателният прираст е -1,8% като средния за селата в страната. 

 
1 Данни на НСИ 
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Демографското развитие на област Велико Търново е с по-неблагоприятни 

демографски параметри от тези на страната като цяло, но не толкова влошени както на 
Северния централен район за планиране. Населението на всички общини в областта 
намалява през последните години. Незначително нарастване е регистрирано за община 
Свищов (респ. град Свищов) и за селското население на община Велико Търново. В общини 
Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец е съсредоточено повече от половината 
(54,3%) от населението на областта (фиг. 1). 

          Фиг. 1 

Население на област Велико Търново по общини - 2003 г.

Велико Търново
Горна Оряховица
Лясковец
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол

 
Разпределението на населението на област Велико Търново по възрастови групи е 

по-неблагоприятно от средните стойности на показателя за страната. Съотношението между 
трите основни възрастови групи (0-14 г., 15-64 г., 65+г.) е 12,7: 68,8: 18,5% (2003 г.). Делът 
на населението от 15-64 г., от което се формира основно трудовият потенциал, е сходен с 
този за страната. Висок е делът на възрастното население (на 65 и повече години) – 1,5 пъти 
по-висок от този на младите. С по-висок дял на население във възрастовата група 15-64 г. са 
общините с центрове средни градове - Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. Най-
влошена е възрастовата структура в общините Сухиндол и Полски Тръмбеш, където делът 
на възрастното население (на 65 и повече години) е над 25% от общото население на 
съответните общини. С висок дял на старите хора (20-25%) са и общини Елена, Златарица и 
Павликени. Характерно е, че във всички общини делът на възрастното население превишава 
дела на младите. 

Структурата на населението по пол за област Велико Търново показва сравнително 
равномерно разпределение с превес на жените. На 100 мъже се падат 107 жени (средно за 
Северния централен район – 106, за Р България - 106). 

През 2003 г. в област Велико Търново са родени 2238 деца. Коефициентът на 
раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението) е 7,8‰ – под средния за страната 
(8,6‰) и близък до този за Северния централен район за планиране (7,7‰). Градското 
население е с по-висока раждаемост (8,1‰) в сравнение със селското (7,2‰) население на 
областта. Различията по общини не са съществени и са свързани предимно с възрастовия 
състав на населението. Наблюдава се по-ниска раждаемост в Полски Тръмбеш и 
сравнително по-висока – в Стражица. В община Велико Търново раждаемостта е със 
стойности над средните за областта и страната. Коефициентът на смъртност за област 
Велико Търново (15,8‰ – 2003 г.) е по-висок от този за страната (14,3‰), но по-нисък от 
стойността му за Северния централен район за планиране (16,3‰). През 2003 г. умрелите 
лица в областта (4539) са два пъти повече от живородените (2238). Смъртността е 
значително по-висока при селското (24,0‰), отколкото при градското население (11,4‰). 
Детската смъртност за област Велико Търново се характеризира със стойности близки, но 
над средните за страната и Северния централен район за планиране. През 2003 г. 
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коефициентът на детска смъртност за обл. Велико Търново е 14,3‰ (за страната - 12,3‰ и 
за района - 11,3‰). Естественият прираст се формира от равнищата на раждаемост и 
смъртност.  За периода 1999-2003 г. той е в границите от -8.0‰ до -8,5‰ (фиг.2). Във 
всички общини на областта естественото възпроизводство се осъществява при отрицателен 
естествен прираст, като най-висок отрицателен естествен прираст е регистриран в Сухиндол 
(около -20‰), а най-нисък – в Лясковец (под -1‰).  

           Фиг. 2 
 

Естествен прираст на населението - 1999-2003 г.

30

1 – общо  2 – в градовете  3 – в селата 
 

Механичният прираст в областта през последните години е положителен - през 
2003 г. в областта са осъществени 7040 заселвания и 6957 изселвания. В сравнение с 
предходни години интензитетът на механичното движение на населението на областта след 
2001 г. намалява. 

Важна характеристика на населението е образователното му равнище. Населението с 
високо образователно равнище (висше, колежанско и средно образование) за област Велико 
Търново съставлява 53,2% от населението на 7 и повече години, което е над средното за 
страната (52,0%) и сравнимо с това на Северния централен район за планиране (53,6%).За 
периода между последните две преброявания (1992-2001 г.) е налице абсолютно и 
относително нарастване на населението с висше, висше специалист (полувисше) и средно 
образование (фиг. 3), което е характерно за всички области и райони в страната. Повече от 
половината от лицата с високо образователно равнище са в гр. Велико Търново. Висок е и 
делът на високообразованото население в общините Свищов и Горна Оряховица. В 
останалите общини образователното равнище на населението е по-ниско.  
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          Фиг. 3 
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Разпределението на населението на област Велико Търново по етнически групи по 
данни от преброяването (2001 г.) показва, че от българската етническа група се е 
самоопределило 88,4% (259099 д.) от общото население на областта, от турската етническа 
група – 7,7% (22562 д.), от ромската – 2,1% (6064 д.). Другите етноси са под 1% от 
населението на областта, сред които най-голям дял имат влашката (1066 д.) и руската 
(539 д.) етническа група. Основно вероизповедание е източноправославното християнство 
(изповядвано от 87,0% от населението на областта) и мюсюлманското (8,9%). 

Основни изводи: 
 Тенденциите в развитието на населението на област Велико Търново са 
неблагоприятни по отношение на количественото му възпроизводство. 
Населението на областта намалява от средата на  20 век. 

 Във всички общини намалява населението за периода между последните две 
преброявания (1992-2001 г.)  

 На фона на общото демографско развитие на областта, градското население е в 
по-благоприятна ситуация с възпроизводствения си потенциал, докато селското 
население е застаряло, с нарушени структури и процеси. 

 Съществуват вътрешнообластни демографски различия по общини, дължащи се 
главно на центровете на общините. 

 В центъра на областта – град Велико Търново, е съсредоточено близо 1/4 от 
общото и 1/3 от градското население на областта. Населението на града е с висок 
трудов потенциал и високо образователно равнище. 

 Образователното равнище на населението на област Велико Търново е високо и е 
с тенденция към нарастване на броя и дела на високообразованите лица. В 
общините Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица и Лясковец, в които делът 
на високообразованото население е по-висок от средното равнище за страната. 
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1.3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
След труден период на развитие и адаптация през 90-те години икономиката на 

областта отбелязва оживление. След 2000 г. се очертават редица положителни тенденции в 
икономическото развитие, като перспективите са областта да възстанови ролята си на един 
от икономическите центрове не само на Северен централен район, но и в национален 
мащаб. Областта е с потенциал да се превърне в образец за устойчиво и модерно развитие, 
съобразявайки се с новите предизвикателства и изисквания най-вече на пазара на труда, 
използвайки научния си ресурс за развитие на “икономика на знанието”. За постигането на 
тази цел са нужни дългосрочни и целенасочени усилия на цялата териториална общност. 

През 2002 г. област Велико Търново формира 24.9% от БВП на Северен централен 
район и 3.2% от националния, като се отбелязва намаление спрямо този от края на 90-те 
години (близо 4%). Въпреки това растежът на областния БВП е близък до средния за 
страната. 

Стойности на произведения БВП през периода 2000-2002г. в хил. лева 
 

 2000 % 2001 % 2002 % Ръст 
02/00 

Р България  26752833 100% 29709210 100% 32335083 100% 121% 
СЦПР 3515259 13,1% 3882087 13,1% 4222695 13,1% 120% 
Област Велико 
Търново 843247 3,2% 906878 3,1% 1049519 3,2% 124% 

Дял Велико 
Търново - СЦПР  24,0%  23,4%  24,9%  

Източник НСИ 
 

Докато в края на 90-те години областта беше една от водеща по показателя БВП на 
човек, през 2003 г. равнището му достига 82.6% от средното за страната и равнището за 
Северен Централен район за планиране.  

БВП на човек от населението в област Велико Търново за периода 2000-2002г. в лв 
 2000 2001 2002 

Р България  3274 100% 3754 100% 4109 100% 
СЦПР 2882 88,0% 3231 86,1% 3559 86,6% 
Област Велико Търново 2811 85,8% 3101 82,6% 3618 88,0% 
Спрямо средния размер 
за СЦПР  97,5%  96,0%  101,7% 

Източник: НСИ 
 

Отчетената брутна добавена стойност в областта бележи тенденция на постоянно 
увеличение в текущи цени. В структурата на брутната добавена стойност постоянно 
нараства делът на индустриалния сектор, достигайки 31.4%. Макар че намалява своя дял, 
аграрният сектор е с над средното за страната ниво - 16.7%. Това се дължи главно на 
общините в северно-североизточната /равнинната/ част на областта - Павликени, Горна 
Оряховица, Полски Тръмбеш, Стражица и Свищов, където традициите и заетостта в сектора 
са значителни.  

Независимо, че секторът на услугите заема 51.9%, неговото участие и ефективност е 
в противовес с големите възможности пред този сектор, имайки предвид богатия 
туристически и научен потенциал на областта. Положително за сектора е отчитаното 
нарастване на дълготрайните материални активи (ДМА) и увеличаването броя на наетите.  
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Секторна структура на БДС в област Велико Търново през 2002 г. (в %) 
 Аграрен 

сектор 
Индустриален 
сектор 

Услуги 

Област Велико Търново 16,7% 31,4% 51,9% 
СЦПР 18,1% 30,2% 51,7% 
Р България 12,1% 29,1% 58,8% 

Източник: НСИ 
 

Притокът на чуждестранни инвестиции в областта е крайно недостатъчен - около 1% 
от общите за страната. Положителна тенденция е тяхното нарастване близо 2.5 пъти през 
2001-2003г., което показва повишаване на привлекателността на региона за чуждите 
инвестиции, но те са все още недостатъчни за постигане на нужното технологично и 
инфраструктурно обновление с трайни икономически последствия за областта. 

Отраслова и териториална структура на икономиката 
Икономиката на област Велико Търново се отличава с разнообразна отраслова и 

относително добре балансирана териториална структура. Основните сектори са 
производството на храни и напитки, машиностроенето, енергетиката, туризмът и 
производството на дървесна маса, хартия и картон. Характерна особеност на областната 
икономика е нейното агломериране, което успя да запази характери си, макар и с по-
ограничени икономико-транспортни връзки. На нейна територия е разположена една от 
малкото агломерации в страната - “Триградието” /Велико Търново-Лясковец-Горна 
Оряховица/, поддържащи тесни производствено-търговски връзки помежду си. 

В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от продажба 
през 2003 г. е подсектор “Търговия и ремонтни дейности” - 41.2%. На преработващата 
промишленост се падат 30.6% от нетните приходи. Един от най-динамично развиващите се 
подсектори в последните години е “Снабдяването с електрическа енергия, газ и вода“, което 
се дължи основно на ценови повишавания в отрасъла. Той формира близо 12% от нетните 
приходи с основен икономически субект – разположения в Г. Оряховица клон на НЕК-ЕАД, 
обслужващ 5 области: В. Търново, Габрово, Разград, Силистра и Русе. От останалите 
отрасли с по-съществен принос са “Селското стопанство”, “Строителството” и 
“Транспортът”, които допринасят съответно с 5.3%, 4.2% и 2.4% от нетните приходи. 

Участието на общините във формирането на икономическите показатели на областта 
е силно неравномерно, а разликата продължава да се задълбочава. Очертава се едно 
разделяне в икономическото развитие между трите общини - Велико Търново, Горна 
Оряховица и Свищов, които формират през 2003 г. 83.1% от приходите от продажби и 
останалите общини. Водещ в икономическо отношение е центърът на областта – община 
Велико Търново с 46.5% от общите приходи, общините Горна Оряховица и Свищов са 
съответно с 25.4% и 11.3% от приходите. Други две общини - Лясковец и Павликени, 
допринасят с още 10% към нетните приходи. Въпреки че е с незначителен дял от общите 
приходи (1.8%), Полски Тръмбеш е общината с най-голям ръст на нетните приходи през 
периода 2001–2003 г. (близо 100%), но този ръст слабо влияе върху икономическите 
показатели, поради ниската изходна база на общината. 

В периода 2001-2003 г. се отчита нарастване на ДМА в областта с цели 45.8% по 
текущи цени и през 2003 г. те възлизат на 130 365 хил. лева. Това е предпоставка за 
развитие на предприятията в областта - разширяване на дейността им и подобряване на 
технологичния процес. Разпределението на ДМА по отрасли запазва тенденцията от 
последните години. Водещи отрасли са “Преработваща промишленост”, “Снабдяване с 
електрическа енергия, газ и вода“ и ”Търговия и ремонт”, които концентрират 75.7% от 
общата сума и които повишават своите ДМА средно 1.5 пъти. 
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Основни икономически показатели (нефинансов сектор)  
в област Велико Търново по подсектори за 2003 г. 

Отраслови подсектори 

Брой 
едини-
ци 

Бруто 
продук-
ция 

Приходи 
от 
дейността 

Нетни 
приходи 
от 
продажби 

Разходи 
за 
дейност
та Печалба Наети ДМА 

Общо – обем хил. лв 8299 1202063 2089148 2038365 2056633 64719 73156 676997 
Общо% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Селско, горско и ловно 
стопанство 4,0% 7,9% 5,3% 5,3% 5,6% 6,3% 6,6% 8,0 
Добивна промишленост 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2 
Преработваща 
промишленост 11,4% 49,6% 30,6% 30,6% 30,5% 39,3% 34,4% 39,5 
Снабдяване с 
електрическа енергия, 
газ и вода 0,1% 11,3% 11,8% 11,9% 11,5% 7,1% 2,8% 24,6 
Строителство 3,8% 6,7% 4,1% 4,2% 4,2% 2,8% 3,9% 2,5 
Търговия, ремонт и 
техническо обслужване  49,5% 14,7% 40,8% 41,2% 40,8% 31,8% 12,1% 11,6 
Хотели и ресторанти 9,4% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 3,0% 2,4% 2,3 
Транспорт, складиране и 
съобщения 7,3% 3,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,7% 8,1% 3,3 
Операции с недвижимо 
имущество, 
наемодателна дейност и 
бизнесуслуги 7,3% 2,2% 1,5% 1,5% 1,5% 3,7% 2,3% 5,7 
Образование 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 10,1% 0,0 
Хуманно здравеопазване 
и социални дейности 4,6% 1,7% 1,7% 1,0% 1,7% 2,2% 6,4% 1,7 
Други дейности 2,2% 0,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,7% 5,2% 0,5 

Източник ТСБ 

Структурата на инвестиционните разходи показва, че за придобиването на машини, 
оборудване и транспортни средства са направени най-големите разходи (53.1%), но те са 
недостатъчни за технологичното развитие на икономиката. Увеличението при тях е по-
ниско от общия растеж на инвестициите, което е свидетелство, че направените инвестиции 
са свързани основно със строителни разходи, а не с ново превъоръжаване на икономиката. 
Независимо че разходите за придобиване на ДМА в областта бележат ръст, особено след 
2001 г., те са значително под средното равнище на човек от населението в страната и не 
създават достатъчен потенциал за ускорен растеж, доколкото инвестициите са основен 
фактор за конкурентноспособно и динамично развитие. Средният разход за ДМА на човек 
от населението в област Велико Търново през периода 2001-2003 г. е 1227 лева, което е 
около средното за района, но над два пъти под средното ниво за страната. Около 85% от 
всички инвестиции се реализират на територията на общините Велико Търново, 
Г.Оряховица и Свищов, в т.ч. само в община Велико Търново – около 50%. 

Средногодишни разходи за ДМА в област Велико Търново за периода 2001-2003 г на 
човек от населението (в лв.) 

Разходи за ДМА(хил.лв.) 
Област Велико Търново  

Средногодишни разходи за ДМА за периода 
2001-2003 г на човек от населението (лв.) 

 

2001 г. 2002 г. 2003 г. Област Велико 
Търново 

Северен 
централен район 

Р България

Общо 89686 134722 130365 1227 1389 2852
Сгради и строително-
монтажни работи  31488 41690 50653 428 457 1007

Машини, оборудване и 
транспортни средства 48947 84035 69238 699 770 1514
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Източник: Териториално статистическо бюро и НСИ 
Концентрацията на ДМА по общини не претърпява съществена промяна през 

разглеждания период. Най-голямото изменение в общата структура на ДМА настъпва 
вследствие на това, че община Горна Оряховица застига община Велико Търново поради 
почти двойното нарастване на ДМА в общината. Ръст се отбелязва и в общините Елена, 
Стражица и Лясковец, което е обнадеждаващо за бъдещото им развитие. Въпреки това, те 
остават с незначителен дял в общата структура на ДМА. Най-малък е приносът към 
структурата на ДМА на общините Златарица и Сухиндол, които заедно формират под 1% от 
общия дял. 

През разглеждания период броят на наетите лица бележи постоянно увеличение 
достигайки през 2003 г. 73 156 хил.души, което е с 7% повече спрямо 2001г. Равнището на 
заетост в областта, изчислено като дял на заетите от населението 15-64 години, е 51.7% при 
средно за страната 52.4% през 2003 г. и далеч под поставената цел в Лисабонската стратегия 
от 70%. Растежът на заетостта изпреварва растежа на БВП на областта през последните 
години, което е резултат на осъществената активна политика на пазара на труда. Все още 
обаче тази нова заетост не е достатъчно производителна, което води до понижаване на 
показателите за производителност на труда и ефективност на областната икономика, но има 
важно социално значение. Необходимо е в бъдеще усилията да се насочат към мерки, 
свързани с нарастване на заетостта, заедно с повишаване на тяхната квалификация и 
производителност, което ще окаже съществено влияние върху скоростта на областния 
растеж, този на общините и повишаване на заплатите и доходите на населението в областта. 

Състояние на пазара на труда през 2003 г. 
 Икон.активност Заетост Безработица 
България 49,2 42,4 13,7 
СЦПР 46,2 40,0 13,5 
В. Търново 45,3 40,1 11,5 

 Източник: НСИ 
При разпределението на наетите по отрасли не се забелязват съществени изменения. 

С водещо значение през 2003 г. продължава да бъде Преработващата промишленост с 
34.4% от наетите лица. На следващо място с 12.1% се нарежда “Търговия и ремонт”, 
следвана от “Транспорт и съобщения” с 8.1% от наетите лица. С най-голям ръст в периода 
2001-2003 г. са подсекторите на услугите “Търговия и ремонт” и “Хотели и ресторанти” 
съответно с 27% и 21%.  

В общата структура на наетите лица с най-голям дял е община Велико Търново 
(40.8% от наетите), следвана от общините Горна Оряховица и Свищов (общо 14.8%). В най-
малките общини - Златарица и Сухиндол, делът на заетите е съответно - 1.0% и 0.8%.  

Основни икономически показатели по общини през 2003 г. 

 
Брой 

единици 

Бруто 
продук-
ция 

Приходи 
от 

дейността

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разходи за 
дейността Печалба Наети ДМА 

Област Велико Търново 
- обем в хил.лева 8299 1202063 2089148 2038365 2056633 64719 73156 676997
Област Велико Търново 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Велико Търново 46,5% 40,4% 46,4% 46,5% 46,6% 37,3% 40,8% 34,0
Горна Оряховица 19,1% 24,4% 25,1% 25,4% 24,8% 16,8% 19,5% 32,8
Елена 3,1% 1,6% 1,2% 1,1% 1,2% 2,1% 2,8% 1,9
Златарица 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 1,0% 0,2
Лясковец 4,3% 5,7% 5,4% 5,0% 4,7% 24,2% 6,4% 3,8
Павликени 6,3% 7,0% 5,7% 5,7% 6,1% 4,7% 7,1% 6,7
Полски Тръмбеш 3,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,6% 3,2% 1,0
Свищов 12,9% 15,5% 11,4% 11,3% 11,4% 10,5% 14,8% 16,4
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Стражица 2,9% 3,0% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 3,6% 2,3
Сухиндол 0,4% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,3% 0,8% 0,8

Източник ТСБ  
 

Малки и средни предприятия (МСП) 
В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на предприятията - 

ликвидация или раздробяване през 90-те години, както и създаване на нови фирми, общият 
брой на активните стопански субекти, които оперират в област Велико Търново през 2003 г. 
е 8299, което е 29% от общо регистрираните фирми в областта. През последните години 
броят на ново регистрираните фирми е по-нисък и се поддържа едно почти постоянно ниво 
на активни стопански субекти. Предприемаческата активност в областта е около средната за 
страната, което се потвърждава от гъстотата на фирмите в областта. Броят на 
сертифицираните предприятия2 е по-голям от повечето области в България, което е 
предпоставка за запазване и разширяване на дейността им след членството на България в 
ЕС. 

Основната част от предприятията в област Велико Търново според броя на заетия 
персонал попада в категорията на МСП - 99.1%. Най-голям е делът на микро 
предприятията – 90.9%. Малките предприятия бележат най-голям ръст в последните години 
и заетите в тях са 7.12%, а в средните предприятия заетите са малко над 1%. Междинната 
група бележи спад, но за сметка на това се увеличава броят на големите предприятия. Това 
се дължи на преминаването на част от тези предприятия в групата на големите и е признак 
на икономическа стабилизация в областната икономика. Най-голям е делът на големите 
предприятия в преработващата промишленост, където са концентрирани основните 
производствени мощности в областта. 

Структура на активните фирми според броя на заетите 
 

2001 % 2002 % 2003 %  
ОБЩО 8169 100 8013 100 8299 100 

Микро (до 10 заети) 7499 91,80 7321 91,36 7545 90,91
Малки (от 11 до 50 заети) 496 6,07 521 6,50 591 7,12
Средни (от 51 до 100 заети)  98 1,20 98 1,22 88 1,06
Междинна група (от 101 до 250 заети)  57 0,70 49 0,61 49 0,59
Големи (с над 250 заети)  19 0,23 24 0,30 26 0,31
Източник: Териториално статистическо бюро 

 
Почти половината от активните фирми в областта – 49.5%, са в сферата на 

Търговията, ремонта и техническото обслужване. На Преработващата промишленост се 
падат 11.4% от предприятията, а на “Хотели и ресторанти” - 9.4% от стопанските субекти. 
Това са и водещите отрасли за областната икономика. 

Един от най-динамично развиващите се отрасли в областта, следващ националната 
тенденция, е “Операции с недвижимо имущество”. На него заедно с Транспорта и 
съобщенията се падат по 7.3% от активните фирми. 

При формирането на приходите от продажба, МСП допринасят с 64.2% от общата 
сума. С най-голямо значение, въпреки своята неустойчивост, са микро фирмите, 
формиращи 34.7% от общите приходи. На следващо място с 27.6% от приходите са 
големите предприятия. Това не е особено често явление в текущата икономическа 
действителност на страната, което говори за икономическа стабилизация на тези 
предприятия и е добра предпоставка за положителното им въздействие за цялата икономика 

                                                 
2 Според данни от Club 9000 
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на областта. И тук малките предприятия отбелязват най-голям ръст в обема на общата 
структура. 

 
Брой активни фирми по отрасли в областта 

 
Отрасли 2001 2002 2003 
 Общо % Общо % Общо % 
Общо  8169 8008  8299 
Селско, ловно и горско стопанство  300 3,7% 323 4,0% 330 4,0%
Добивна промишленост  4 0,0% 4 0,0% 3 0.0%
Преработваща промишленост 990 12,1% 912 11,4% 945 11,4%
Снабдяване с електро и топлоенергия, газообразни 
горива и вода 

6 0,1% 6 0,1% 7 0,1%

Строителство  299 3,7% 285 3,6% 315 3,8%
Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки 
за домакинството 

4135 51% 4008 50,0% 4108 49,5%

Хотели и ресторанти 772 9,5% 755 9,4% 784 9,4%
Транспорт, складиране и съобщения  580 7,1% 585 7,3% 607 7,3%
Операции с недвижимо имущество, наемодателна 
дейност и бизнес услуги 

552 6,8% 609 7,6% 606 7,3%

Образование  34 0,4% 26 0,3% 30 0,4%
Здравеопазване и социални дейности; ветеринарна 
лечебна дейност 

267 3,3% 277 3,5% 379 4,6%

Други обслужващи дейности 226 2,8% 218 2,7% 182 2,2%
Източник: Териториално статистическо бюро 

 
МСП генерират повече от половината приходи (64%) в областта и бележат растеж по 

всички показатели. Най-динамично развиващи се са малките предприятия, на които следва 
да се отдели специално внимание за повишаване тяхната конкурентноспособност и 
устойчивост. 

Нетен размер на приходите според големината на предприятията 
 

Видове предприятия 2001 % 2002 % 2003 % 
Всички единици 1649337 1975058  2038365 
Микро до 10 заети 602210 36,5% 763061 38,6% 707157 34,7%
Малки от 11 до 50 заети 305888 18,5% 364056 18,4% 436158 21,4%
Средни от 51 до 100 заети 131848 8,0% 179252 9,1% 165393 8,1%
Междинна група от 101 до 250 
заети 

160633 9,7% 144353 7,3% 166224 8,2%

Големи с над 250 заети 448758 27,2% 524336 26,5% 563433 27,6%
Източник: Териториално статистическо бюро 

Бизнес и пазарна инфраструктура 

Бизнес и пазарната и инфраструктура на област Велико Търново не е добре развита и 
не отговаря на съвременните нужди и потенциала на бизнеса в областта. Като основна 
слабост може да се счита липсата на нови модерно оборудвани пространства, 
концентриращи в себе си водещите фирми и производства. Добър ресурс в тази насока е 
наличието на достатъчен брой производствени зони, които обаче са в недобро техническо 
състояние. Все още недостатъчно развит е секторът на бизнес услугите. 

Във Великотърновска област имат изградени клонове следните бизнес структури: 
Стопанска камара, Великотърновска търговско-промишлена палата, Камара на 
винопроизводителите, Съюз на частните предприемачи “Възраждане” и др. 
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Областта не изостава от общовалидната за почти цялата страна тенденция от 

увеличаващото се значение на търговията, вследствие главно на навлизащите големи 
търговски чуждестранни вериги. Те са представени от “Техномаркет Европа”, “Магро-
Маркет” и СБА, които са концентрирани на територията на областния център. В малките 
населени места и повечето общини проблемът с пазарната инфраструктура се разглежда не 
като потребност от разширяване, а по-скоро в насока за европеизиране и повишаване на 
достъпността, качеството на обслужване и естетизацията на обектите. Градските пазари на 
дребно и магазинната мрежа в областта са друг необходим елемент за реализиране на 
потребителски стоки за крайния консуматор и следва да се модернизират в посока 
усъвършенстване на материална база, еко-лаборатория, информационни и други услуги, 
съгласно критериите на европейската практика. Няма данни за изградени тържища, а 
районът е известен с някои специфични производства (медо, млеко, зеленчукопроизводство 
и др.). 

Бизнес инфраструктурата на областта е в крайно незадоволително състояние. На 
територията на областта няма изградени високотехнологични бизнес паркове и инкубатори, 
които да повишат конкурентноспособността и да дадат нужния тласък на областната 
икономика. В Свищов и Полски Тръмбеш по проекта JOBS са създадени бизнес центрове за 
подкрепа на местния бизнес. В град Горна Оряховица се намира единственият Агробизнес 
център в областта, известна със своите земеделски традиции не само в България. “Гише на 
предприемача” има в Горна Оряховица и Център за обучение и информация – в Свищов. 
Недостатъчно е развита бизнес инфраструктурата и в приоритетния за цялата област и 
много от общините сектор Туризъм. Единственият туристически информационен център в 
областта се намира в град Велико Търново. Правилна стъпка в тази насока е провеждането 
за втора поредна година на туристическа борса “Културен туризъм” във Велико Търново. 

Равнището на предлаганите бизнес услуги в областта също е незадоволително, 
независимо че се наблюдава ръст през последните години. Наетите лица в бизнес услугите в 
областта за 2003 г. са 82 на 10 000 жители, при 183 на 10 000 за страната. Този сектор на 
областната икономика има голям ресурс за развитие в бъдеще предвид богатия потенциал 
на областта и бъдещото членство на България в ЕС. Свидетелство за това са увеличените с 
пъти инвестиции в сектора през последните години. 

Развитие на информационните и комуникационни технологии  

Сравнително добро е нивото на използване на информационните технологии, по-
специално Интернет. Броят на фирмите, предлагащи и ползващи неговите възможности, 
непрекъснато се увеличава, но достъпът до мрежата се използва главно за наблюдение на 
пазара и събиране на информация. Частични проучвания показват, че Интернет се използва 
най-вече за маркетингов мониторинг, проучване и сравняване с конкурентни фирми, 
набавяне на информация за новости в бранша.  

Много предприятия имат собствени интернет страници, но малко от фирмените web-
страници са интерактивни, повечето предлагат реклама на продуктите, каталози и ценови 
листи без обратна връзка, минимален е броят на фирмите, които предоставят или използват 
е-търговия. Някои общини от областта все още нямат свои сайтове (Златарица, Полски 
Тръмбеш, Сухиндол) или не поддържат актуална информация, която би могла да 
представлява интерес за евентуални инвеститори.  

Макар че се предприемат някои действия в последните 2-3 години (разкриване на 
Център за образователни технологии-ВТУ и Институт за научни изследвания-СА), все още 
недостатъчно добре са представени информационните технологии в обучителните програми 
на университетите в областта, което се отразява на конкурентноспособността и 
адаптивността на подготвяните кадри. За да се отговори на съвременните изисквания и да 
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могат да бъдат конкурентни и привлекателни и за в бъдеще, трябва да се вземат адекватни 
мерки в тази насока. 
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Иновации и модернизация на икономиката 
Почти липсват показатели, които да послужат за измерване на равнището на 

регионалната конкурентноспособност и оценка на количествените и качествените 
характеристики на модернизация на регионално равнище. Наличните данни могат да се 
оценят като частични и не напълно представителни, но дават достатъчно ясна представа за 
степента на относително неизгодното положение на фирмите във Великотърновска област. 
От извършвалите иновационна дейност съвсем малък е делът на предприятията, внедрявали 
нови или значително усъвършенcтвaни производствени процеси, за сметка на тези, 
реализирали на пазара нови или усъвършенствани продукти (стоки и услуги). Може да се 
твърди, че иновациите са все още приоритет предимно на големите предприятия. Като най-
вероятна причина би могло да се изведе необходимостта от сериозни капитали, за да бъде 
създадена и още повече внедрена една нова технология, което в повечето случаи е по 
силите предимно на големите предприятия. Няма данни за броя на тези, които са се 
насочили към придобиване на интелектуална собственост – закупуване на готови продукти 
на НИРД, патенти, лицензи, ноу-хау, техническа документация, търговски марки, авторски 
права, образци, модели и др.  

Въпреки недостига на обективни данни, е видно, че иновационните дейности са 
слабо развити на територията на областта. Те все още са приоритет на големите 
предприятия, разполагащи с достатъчно финансови и човешки ресурси. Като цяло 
характерни са крайно недостатъчна иновационна активност на предприятията, ниска 
иновативна култура на предприемачите, липса на връзки между предприятията и 
изследователската общност, липса на подкрепа от страна на властите. 

Съсредоточената мрежа от образователни и научни структури с национална 
значимост и принос за висококвалифицираните човешки ресурси в областта би трябвало да 
се използват по най-добрия начин и са основният ресурс за бъдещото развитие на нови 
високотехнологични производства в областта. Специално внимание би трябвало да се 
обърне на градовете Велико Търново и Свищов, където се намират университетски 
центрове с традиции и доказано качество. За да отговорят на съвременните нужди и 
тенденции на пазара на труда и с оглед приоритетното развитие на високите технологии в 
национален и регионален аспект е нужно създаването на нови и усъвършенстването на 
съществуващите програми изучавани в тях. Няма данни за наличието на проекти между 
университетите и бизнеса, както и за наличието на фондове за поощряване на 
изследванията. /Кариери 05/. Ролята на катализатор за по-бързото развитие на иновациите и 
формирането на “научен сектор” в местната икономика би имало /изиграло/ изграждането 
на бизнес технологичен парк от ново поколение, който да концентрира в себе си научния 
потенциал и да способства за по-бързото навлизане на ноу-хау в предприятията от областта. 
Добър ресурс в тази насока е стартирането на Иновационния фонд за набиране на проекти и 
одобрената Програма за развитие на научния потенциал. Приоритетно е изготвянето на 
Иновационна стратегия, още повече че по този начин ще се спомогне за балансиране на 
областната икономика и повишаване на конкурентноспособността на фирмите. 

Пълноценното използване на научния потенциал на областта ще даде възможност за 
формиране на клъстер в ИКТ и научно-изследователската дейност (напр. Клъстер 
“Долината на Янтра”). 

Основни изводи: 
Забелязва се ръст на основните икономически показатели в областта /БВП, БДС, 

ДМА, наети и др./, но той не е достатъчен за преодоляване изоставането на областта от 
средните стойности за България. Необходимо е постигане на траен икономически растеж 
/над средното/ за създаване на стабилна и устойчива икономика на областта. 
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Слаба инвестиционна активност. Чуждите инвестиции са недостатъчни и не водят до 

ново технологично развитие и ноу-хау, което да повиши местната конкурентноспособност. 

В периода 2001-2003 г. се отчита съществено нарастване на ДМА в областта с цели 
45.8%. Най-много ДМА са съсредоточени в Преработващата промишленост – 39.5%. Най-
голямо нарастване на ДМА се отчита в “Снабдяването с електрическа енергия, газ и вода” - 
като през 2003 г. достига 24.6% от общата структура.  

Водещ отрасъл за областната икономика е Преработващата промишленост, която 
произвежда ½ от бруто продукцията на областта, формира около 30% от нетните приходи, 
40% от печалбата и ангажира 34.6% от наетите лица на областта. 

Продължава изоставането на сектора на услугите по отношение нужното качество на 
предлаганите дейности, което води до намаляване на значението му за областната 
икономика и загуба на позиции в национален мащаб.  

Незадоволително е развита бизнес и пазарната инфраструктура; тя не отговаря на 
местните нужди и потенциал за една преструктурираща се икономика, основана на 
знанието. 

Научният потенциал на областта е недостатъчно използван – слаба връзка с бизнеса, 
липса на трансфер на технологии и пазарно ориентирани иновационни продукти, нарушена 
връзка между образованието и потребностите на регионалния пазар на труда, и т.н. Слабо е 
навлизането на икономиката на знанието, която може да е от съществено значение за 
бъдещото развитие на областта. 

Все още липсват нови елементи в структурата на икономическия комплекс, способни 
да дадат силен тласък на производството като подобрят технологичната и бизнес среда: 
полагайки основа за развитие на технологични структури и връзката им с нови 
производства - бизнес или технологични паркове, инкубатори и др. 

Съществуващите производствени зони се нуждаят от съществена рехабилитация и 
инфраструктурно обновление, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните 
производства и тенденции. 

Сравнително бавно навлизат ИКТ в противовес с големия научен потенциал на 
областта. 

Добре развита е мрежата от големи предприятия, стабилизиращи пазарните си 
позиции е възможност за създаване на “изтеглящи връзки”, формирани са клъстери, които 
имат положително въздействие върху цялата областна икономика. 

Бавно е навлизането на иновационни и високопродуктивни технологии, особено в 
малките предприятия. 

Въпреки относително добре балансираната териториална структура на областната 
икономика, се наблюдава задълбочаване на проблема “център-периферия”. В три от десетте 
общини - В.Търново, Горна Оряховица и Свищов, са концентрирани значителна част от 
ДМА, наетите и приходите на областта. 

Най-слабо развити са двете най-малки общини в областта – Сухиндол и Златарица, в 
тях най-ясно се наблюдават отрицателните икономически явления. Нужно е вземането на 
специални мерки за тяхната стабилизация – РЦВ. 
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1.3.1. Промишленост 

Промишлеността е водещ отрасъл в областната икономика. През 2003 г. тя 
произвежда ½ от бруто продукцията на областта, формира около 30% от нетните приходи, 
40% от печалбата и ангажира 34.6% от наетите лица на областта. Делът на ДМА постоянно 
намалява като през 2003 г. достига 39.5%, което от една страна показва намалена 
инвестиционна активност, а от друга говори за повишаване на ефективността на отрасъла. В 
Преработващата промишленост функционират 19 от 26-те големи предприятия на областта, 
като само през последните три години техният брой се е увеличил с шест предприятия, 
което е резултат от стабилизацията в отрасъла и е добра перспектива за бъдещето му 
развитие. Положителна черта на отрасъла е и това, че повечето от водещите предприятия са 
сертифицирани по ISO 9001. 

Очевидно е водещото значение на “Преработващата промишленост”. Добивната 
промишленост е с минимален принос в промишлената структура, тя допринася с едва 0.3% 
от произведената продукция, 0.2% от нетните приходи и наетите. Добивната промишленост 
е концентрирана в общините Велико Търново и Свищов. 

Традиционна за областта е специализацията в производството на храни и напитки, 
особено винопроизводството и захарните изделия, машиностроенето, шивашката 
промишленост и производството на дървесна маса, хартия и картон. 

Водещото място в промишлената структура на област Велико Търново през 2003 г. 
отново е за Производството на храни и напитки. Това производство дава около 40% от 
общата промишлена продукция, формира 37.5% от нетните приходи и ангажира 27.2% от 
наетите лица в промишлеността. Въпреки че е с повсеместно развитие, имайки водещо 
място в промишлената структура на повечето общини, най-силно е представен 
подотрасълът в общините Велико Търново и Горна Оряховица, където се произвежда и 
реализира над 70% от продукцията му. С национално значение са винопроизводството, 
производството на захарни и сладкарски изделия, млеко и месопроизводствата. Силна е 
зависимостта от външни суровини, особено захар, което поставя производството в 
неблагоприятна позиция спрямо конкуренцията. Доказателство за това е и в момента 
нефункциониращият “Захарни заводи”АД. Добре развито е производството и в общините 
Павликени и Лясковец, където се произвежда 10.5% от продукцията и се формират над 11% 
от нетните приходи на подотрасъла.  

За да запази позициите си и за в бъдеще, в подотрасъла трябва да се вземат някои 
мерки. Нужно е по-пълното използване на местните ресурси, затваряне на цикъла “земя-
краен продукт” и намаляване зависимостта от външните суровини - цвеклопроизводство. С 
оглед членството на България в ЕС и подлагането на конкурентен натиск е нужно 
сертифицирането на възможно повече предприятия и наблягането на традиционните и 
специфични производства. В момента броят на сертифицираните предприятия е 
недостатъчен, имайки предвид значението на това производство за областта, особено по 
отношение конкуренцията от ЕС. Областта има добри условия за формиране на клъстер в 
това производство, което още повече ще повиши качеството и тежестта му в местната 
икономика. 

Машиностроенето е традиционно за областта производство. Въпреки намаляващия 
му дял в промишлената структура, то е едно от структурните производства с традиции за 
областта. В него са наети близо 20% от наетите лица и се формират почти 14% от нетните 
приходи на промишлеността. Най-добре е представено това производство в община 
Лясковец (“Аркус”), където се произвежда около 50% от продукцията и са наети 45% от 
наетите в подсектора. Горна Оряховица се специализира в производството на складова, 
подемна и битова техника. В общините Павликени, Велико Търново и Свищов се 
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произвежда около 20% от продукцията. Трудностите пред отрасъла са свързани с 
намирането на пазари. Имайки предвид благоприятната международна конюнктура обаче 
може да се очаква повишаване на производството. 

Производството на дървесна маса, хартия и картон е най-динамично развиващият се 
подотрасъл в последните няколко години. Подотрасълът постоянно увеличава своя дял в 
промишлената структура, което се дължи както на неговото развитие, така и на свиването 
на останалите производства. През 2003 г. той дава около 19% от нетните приходи на 
промишлеността, а в неговите структури са наети 12% от наетите лица. Това производство е 
концентрирано в общините Свищов, Велико Търново, Стражица и Павликени. 

Производството на текстил и шивашки изделия от него е традиционно за областта и 
има основен принос за ангажирането на  женска работна ръка. Въпреки голямата 
конкуренция и инвазията на китайските изделия, в подотрасъла работят редица изявени 
предприятия, които при правилно управление и адекватни мерки могат да очакват 
разрастване на експортния си дял след влизането на България в ЕС. За целта е нужно 
създаването на собствени марки /Аполон, Парушев и др./ и по-пълноценно използване на 
местните ресурси. В настоящия момент е все още преобладаващо шиенето на ишлеме. В 
отрасъла са наети 18.2% от наетите в промишлеността, но се формират едва 6.4% от нетните 
приходи, което говори за намалена ефективност на производството. Половината от наетите 
са концентрирани в община Велико Търново, а останалата част в общините Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Павликени и Свищов. 

 

Основни показатели на промишлеността в област Велико Търново през 2003 г. 
 

 Нетни приходи от 
продажба 

Наети лица 

 хил.лв. % брой % 
Преработваща промишленост - общо 596102  25142 34.4%
Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 
изделия 

223440 37,5% 6829 27,2%

Производство на текстил и изделия от текстил; производство на 
облекло 

38312 6,4% 4588 18,2%

Производство на лицеви кожи и изделия от тях   
Производство на дървен материал и изделия от него, без 
мебели 

8737 1,5% 790 3,1%

Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от 
тях 

111692 18,7% 3089 12,3%

Производство на химични вещества, химични продукти и 
химични влакна 

9932 1,7% 233 0,9%

Производство на изделия от каучук и пластмаси 30533 5,1% 990 3,9%

Производство на продукти от други неметални минерални 
суровини 

11220 1,9% 437 1,7%

Производство на метални изделия, без машини 54098 9,1% 1705 6,8%
Производство на машини и оборудване 83997 14,1% 4836 19,2%
Производство на електро, оптично и друго оборудване 18351 3,1% 879 3,5%

Производство, некласифицирано другаде 0,6% 445 1,8%

 
 

Производството на електро-оптично и друго оборудване постепенно излиза от 
кризата, но все още е с твърде незначителен дял и значение за областната икономика. В 
бъдеще предвид приоритетното развитие на високотехнологичните производства и 



 21
наличието на квалифицирани кадри може да се очаква нарастване значението на това 
производство. Добър ресурс е и наличието на университетски центрове, които обаче не са 
пряко обвързани с новите производства и тенденции в глобален аспект. Би трябвало да се 
изгради подходяща и перспективна връзка между университетите и бизнеса, за да може да 
се очаква внедряване на ноу-хау от подходящо обучени и подготвени кадри. 

Производството на метални изделия формира около 9% от нетните приходи и 
ангажира 6.8% от наетите в промишлената структура на областта. Това производство е 
почти изцяло концентрирано в “триградието” Търново-Лясковец-Горна Оряховица. С 
определяща роля е “Аркус”АД - Лясковец и останалите предприятия от ВПК в областта.  

От останалите производства с по-голямо значение е Производството на изделия от 
каучук и пластмаси, което допринася с около 5% към нетните приходи. Почти цялото 
производство е концентрирано в община Велико Търново. Отличителна черта на това 
производство са полиетиленовите торбички и медицинското оборудване. 

Най-голям спад на приходите и продукцията се отбелязва в Производството на 
химични влакна и продукти, което беше едно от водещите и структуроопределящи за 
областната икономика производства в близкото минало. 

Изводи: 
Промишлеността е основен структуроопределящ отрасъл за местната икономика с 

водещо значение по редица показатели.  

Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра предпоставка за 
икономически растеж чрез коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на 
отраслите вътре и извън областта. 

Водещо в промишлената структура на областта е производството на храни и 
напитки. То формира близо 40% от нетните приходи и ангажира 27.2% от наетите в 
отрасъла. Неблагоприятен фактор за производството е зависимостта от външни суровини. 

Най-динамично развиващите се подотрасли през разглеждания период са 
производството на дървесна маса, хартия и картон и производството на метални изделия. 
Тези два подотрасъла непрекъснато увеличават своето значение за икономиката на 
областта. 

Някои производства. като производството на химични влакна и електро-оптичното 
оборудване. все още не са преодолели кризисните явления и не могат да стабилизират 
своите позиции в областната икономика. 

Въпреки относително добрата териториална насоченост на промишлеността, четири 
общини (”Триградието” + Свищов) концентрират основната част от производствените 
мощности и наетите лица. 

Сравнително слаба индустриализация продължава да имат селските райони и 
общините Златарица и Сухиндол. 

В някои от малките общини (по промишлен капацитет) на областта – Стражица, 
Елена, Павликени, се забелязва стабилизация и възвръщане на позициите в някои 
традиционни производства (стъклопроизводство, “Велпа”, “Балкан-Заря” и др.). 

Бавно навлизат иновационни и високопродуктивни технологии в повечето 
производства. 

Липсват нови високотехнологични производства, които да повишат общата 
конкурентноспособност на областната икономика и да създадат условия за траен растеж. 
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1.3.2. Селско стопанство 

Благоприятното съчетание на природно-климатичните условия в област Велико 
Търново e реална предпоставка за  развитие на селското стопанство. Делът на брутната 
добавена стойност, създадена в аграрния сектор през 2002 г. е 16.7 %, докато на национално 
ниво е 12.1 %, а за Северния централен район е  18.1 %. С по-висока брутна добавена 
стойност са областите Плевен (24.5 %) и Ловеч (19.1 %), наравно е с област Русе (16.7 %), а 
по-ниска е на област Габрово (11.1 %). Застъпени са двата основни отрасъла 
растениевъдство и животновъдство.  

Растениевъдство 
Териториалното разпределение на производството и заетостта очертават 

традиционно силните селскостопански общини в областта: Свищов, Павликени, Полски 
Тръмбеш, Горна Оряховица и равнинните части на Великотърновска община.  

Обработваемата земя на областта е едно от богатствата, които следва да бъдат 
грижливо съхранявани и целево използвани за бъдещото развитие. Към характеристиките 
на обработваемата земя се отнасят:  

Изключително разнообразие 

Това е фактор, обуславящ спецификата и широката рамка на специализиране на 
селското стопанство. Територията на областта се простира от Дунав до Балкана, 
включвайки мозайка от микрорегиони с оптимални за страната условия за специализирани 
производства. Като пример можем да посочим специализацията на Свищовския район в 
производство на грозде Каберне-Совиньон, на района Павликени-Бяла Черква – за 
декоративна зеленина и соя, на района, попадащ в средната Дунавска равнина - за 
зърнопроизводство, на Предбалкана – за трайни насаждения, на района около Свищов-
Полски Тръмбеш за високоплощно зеленчукопроизводство и т.н. Към тази палитра следва 
да се отбележат и подходящите условия за производство на качествени сортове грозде за 
естествено пенливи и сухи вина и захарно цвекло в редица части на областта.  

Висока задоволеност с ресурс 

Общият размер на площите със селскостопанско предназначение за 2002 г. в 
областта е  269 131 ха, от които използваните земеделски площи са 244 003 ха (90.7%) а 
необработваните земи са 25 128 ха (9.3%). Използваната земеделска площ заема 52.3 % от 
територията на областта, което е 4.6 % от използваната земеделска земя в страната.  

Поливните площи заемат 40 855 ха, от които годни за поливане са 18 504 ха. Или 
само 7.6 % от използваната селскостопанска земя ефективно се полива.  

Високо качество на обработваемата земя 

Общата бонитировъчна оценка на земите в област Велико Търново е висока 
(средният бал е 83 от 100 възможен). Сравненията със съседните области показват, че тази 
оценка е равна на оценката за Плевенска област и значително превишава бала на съседните 
Ловешка, Габровска и Търговищка области. Същото се отнася и за икономическата оценка. 
Преобладават земите от ІІ категория. Преобладаващите високи екологически 
характеристики на земите допълнително повишават тяхната ценност за селскостопанско 
производство. Те са добра предпоставка за развитие на биологично земеделие. Пазарът на 
биологични продукти има бъдеще, защото е устойчив и ефективен. Биологичното земеделие 
създава повече работни места от конвенционалното земеделие, тъй като е по-трудоемко.  

Състояние на отрасъл растениевъдство 
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През 2004 г. в северния и централния район на областта преобладаващо е 

производството на зърнени и технически култури. Те заемат 56 % от използваните 
земеделски площи – пшеница (24.4 %), ечемик (8.4 %),  царевица (7.8 %)  и слънчоглед 
(14.4 %), които се отглеждат предимно от кооперации и големи арендатори.  

При есенните култури резултатите от прибиране на реколтата са много добри. 
Вследствие на добрите метеорологични условия, подходяща агротехника и навременно 
прибиране на зърното, реколта есенници 2004 г. е много добра. Засетите площи с пшеница 
са 620 978 дка, при среден добив за стопанска година 2004 г. е 384 кг/дка, при 250 кг/дка за 
2003 г. С най-високи показатели са общините Павликени (413 кг/дка) и Полски Тръмбеш 
(412 кг/дка). Засетите площи с ечемик са 204 111 дка, при среден добив 374 кг/дка, при 210 
кг/дка за 2003 г. Общините Павликени и Полски Тръмбеш са също с най-добри средни 
добиви.  

Техниката за прибиране на реколтата се състои от 445 зърнокомбайна, от които 15 са 
новозакупена техника, или новозакупената техника е само 3.4 %, от което е видно, че тя е 
морално и физически остаряла.  

При основните пролетни култури – царевица и слънчоглед, резултатите от реколта 
2004 г. са много по-високи от реколта 2003 г. Това се дължи основно на благоприятните 
агрометеорологични условия и повишено ниво на агротехника при отглеждане на 
културите. Това производство може да се запази при увеличаване на инвестициите в 
земеделието. 

Трайните насаждения в областта са в размер на 5923 ха, от тях овощните насаждения 
са 2631 ха (44.4 %) и лозовите - 3292 ха (55.6 %).   

Овощните насаждения в са в размер на 2631 ха, като основните видове са: праскови, 
череши, сливи и ябълки. Овощните насаждения с изтекъл амортизационен срок, изоставени 
и изкоренени, са в размер на 2044 ха или 77.7%.  Обработват се 587 ха.  Основният фактор  
за спада на овощарството е спирането на фабриките за плодове и сокове и загубата на 
традиционните пазари в чужбина.  

Лозовите насаждения са в размер на 3292 дка и са съсредоточени около 
преработвателните предприятия в Свищов, Павликени, Лясковец и Сухиндол. Успешна 
инвестиция е избата в с. Камен, община Стражица, която е модернизирана по проект на 
програма САПАРД. В общините Свищов и Сухиндол са създадени 500 ха нови лозови 
насаждения. Независимо от това голяма част от насажденията са с изтекъл амортизационен 
срок на експлоатация или не са поддържани в добро състояние. 

През последните няколко години стабилни позиции на международните пазари 
постигнаха производителите на декоративни рози от община Павликени.  

Добри възможности за развитие има зеленчукопроизводството. Перспектива пред 
производителите е новосформираната регионална асоциация на производители на 
зеленчуци, плодове и цветя в областта и новосъздадената организация на 
зеленчукопроизводителите.  

Производството на захарно цвекло, което е твърде слабо застъпено през последните 
години, е съсредоточено в централната част на областта. През 2004 г. има засети 450 ха със 
захарно цвекло, като през 2003 г. не е засявано цвекло. Основен проблем е нежеланието на 
“Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица да преработва захарно цвекло. Предвид 
изискванията при производството на захар, тази година предприятието изкупува 
продукцията от захарно цвекло, но при ниска цена, налага се субсидиране на 
цвеклопроизводството.   
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Пазар на земеделска земя 

Аренда. Предоставянето на земя под наем продължава да бъде приоритетно 
предпочитание за разпореждане със земя от страна на собствениците. Областта е сред 
областите с най-развити арендни отношения. През 2004 г. в областта е наета 758 197 дка 
земя от 375 арендатори, средният размер на наетата земя от един арендатор в декари е 2022 
и е една от  най-високите в страната. Само областите Плевен и  Варна имат малко по-високи 
показатели.  Средният размер на земята, наета от един арендатор в страната за 2004 г., е 
635 дка. Най-голям брой арендни договори и наета земя се отчита в общините Свищов, 
Горна Оряховица и Полски Тръмбеш. Равнището на рентните плащания е в диапазон от 5 
до 15 лв.дка. Само в община Полски Тръмбеш се предоставя натурална рента, която е от 14 
до 20 % от получения среден добив . Очаква се рентните отношения и за в бъдеще да 
преобладават при реализацията на собствеността върху земята. Получаването на стабилни 
доходи от земята е възможност собственикът да реализира икономически земята и в същото 
време да изчака по-добра пазарна конюнктура, за да може да я предложи за продажба.  

Пазарът на земеделски земи в областта през 2004 г. е слаб. Реализирани са 1532 
сделки за 14 812 дка земеделски земи. Спрямо 2003 г. земите – обект на покупко-продажба, 
са по малко с 20 на сто. Положителна тенденция за 2004 г. за областта е повишението на 
пазарните цени. Средната цена за периода е 116 лв./дка или тя е по-висока спрямо 2003 г. с 
8.4 на сто. Най много сделки са сключени в общините Свищов и Павликени. Предпочитат 
се по-големи площи от 5 до 15 дка за II и III категории земи с цел развитие на земеделско 
производство. Цената на земята се движи в диапазон от 60 до 150 лв./дка.   

В община Велико Търново има повишено търсене. Търсят се имоти в землищата на 
с. Ресен, с. Дичин и с. Русаля за III и IV категория земи. Целта е развитие на 
зърнопроизводство. Минималната офертна цена е 100 лв./дка, а максималната 150 лв./дка. В 
полупланинските райони на общината се търсят имоти в близост до населените места за 
категории от VI до VII-ма. Целта е развитие на селски туризъм и за това предпочитаните 
парцели са до 5 дка. Минималната цена е 80 лв./дка, а максималната е 100 лв./дка. 

За общините Елена, Златарица и Лясковец е характерно слабо търсене и предлагане. 
Причината е ниската пазарна цена, която оферират купувачите. За тези общини не 
съществуват обективни предпоставки за активизиране на пазара на земеделски земи.  

Животновъдство 

Преобладаващият начин на отглеждане на животни е в личните стопанства, но се 
налага и фермерският начин на животновъдство – във ферми с голям брой животни, 
спазващи ветеринарно-медицинските изисквания за производство на животинска 
продукция. Крупните животновъдни ферми в областта са 32, които работят на основата на 
селекционно-племенна дейност. През 2004 г. в сравнение с 2003 г. се наблюдава ръст в броя 
на животните по категории, особено при свинете, където нарастването е с 63.7 %. Най-
много свине се отглеждат в общините Павликени и Свищов, като за една година броят на 
свинете в община Павликени бележи увеличение 3.2 пъти.    

Увеличаване на изкупната цена на свинското месо през последните месеци оказва 
благоприятно влияние върху развитието на този сектор, но възстановяването е трудно 
поради дългия период на ниски изкупни цени. Овцевъдството има добри перспективи за 
развитие поради благоприятните климатични условия и наличие на паша. В областта има 7-
8 големи овцевъди, като непрекъснато се засилва интересът към този подотрасъл на 
животновъдството. Предпоставки за това са благоприятните изкупни цени на агнешкото 
месо.  
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1.3.3. Горско стопанство 

Горския фонд в област Велико Търново заема площ от 116 523 ха. От тях са залесени 
111 494 ха (23,9%  от площта  на областта, при средно за страната 31,7%). Това изразява т.н. 
лесистост на територията). Най-висока е лесистостта на територията на община Елена – 
57,1%, община Златарица – 46,7%, община Велико Търново – 32,5%. Ниска е лесистостта на 
териториите на общините в северната част на областта – Свищов (7,5%), Павликени (9,8%), 
Полски Тръмбеш (9,9%).  

Горският фонд на област Велико Търново се стопанисва от държавните лесничейства 
“Велико Търново”, “Свищов”, “Горна Оряховица”, “Елена“ и “Буйновци”. 

Горите в областта са главно широколистни. Заливните  и крайречните гори са 
разположени от 0 до 400 м н.в. – към тях се отнасят върбовите и тополовите гори по Дунав 
и долните течения на Янтра, Лефеджа, Росица. Равнинно-хълмистите  дъбови гори от 0 до 
400 м н.в. са съставени от благун, цер, липа, акация, клен. Хълмисто-предпланинският пояс 
на смесени широколистни гори е от 400 до 600 м н.в. и е съставен от зимен дъб, габър, цер, 
благун, липа и др. Нископланинският пояс на горите от горун, бук, явор – от 600 до 1000 м 
н.в. е съставен от смесени и чисто горунови, габърови и букови гори с участието на явор, 
дива череша, ясен и др. Среднопланинският пояс на горите от бук над 1 000 м, съставени от 
бук, са със слаба продуктивност. Най-добре залесен, най-водообилен, с чисти повърхностни 
и подземни води е районът, обхващащ части от Еленска и Великотърновска община. Тук са 
и най-запазените гори със сериозно значение за промишления дърводобив. Известен 
проблем е значителното намаляване запасите на едростволна букова дървесина. 

Относителният дял на иглолистните гори е сравнително малък. Те са създадени 
изключително по изкуствен начин. 

Ерозията в горския фонд не е с големи размери. За ограничаването й трябва да се 
провеждат лесотехнически мероприятия за подобряване на горскорастителната покривка – 
главно условие за защита на почвата. 

Дивечовият състав на територията на горите е особено  разнообразен. Срещат се 
благороден елен, сърна, див заек, лисица, фазан, яребица, глухари,  орли, соколи и др. В 
планинските реки се среща балканска пъстърва. 

Основните насоки за развитието на горските територии се определят от 
лесоустройствените проекти на лесничействата. Проектите осигуряват добри предпоставки 
за стопанисване и ползване на горския фонд. Най-важните лесокултурни дейности са 
залесяването (след сечи, ново залесяване, при реконструкция на насажденията, попълване 
на редини, подпомагане на естественото възобновяване), правилното извеждане на 
различните видове сечи и други мероприятия, изцяло съобразени с екологическите условия 
на района. 

Наред с лесокултурните дейности основни дейности са и запазване и обогатяване на 
видовото разнообразие на дивеча на територията на областта; изграждане на 
ловностопански съоръжения и провеждане на необходимите биотехнически мероприятия; 
възпроизводство, опазване и охрана на дивеча; ползване на дивеча и дивечовите продукти.  

Основните проблеми за подобряване на горския сектор са свързани с трудности при 
управлението на горския фонд поради ограничените налични ресурси за лесовъдни 
мероприятия, ниското ниво на защита от пожари и други бедствия, и лошото състояние на 
горските пътища. 
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1.3.4. Туризъм 

Туристически условия и ресурси 
Великотърновска област притежава благоприятни възможности за развитие на 

туризма. Те се определят от наличието на природни и антропогенни рекреационни условия 
и ресурси. В областта е налице една от най-големите концентрации на културно-
исторически паметници в страната. На територията й са обявени около 140 паметника на 
културата с национално значение (близо 15% от всички в страната), които са 
концентрирани почти изцяло в общини Велико Търново (67%), Свищов (11%) и Елена (8%). 
Тук е и най-голямата концентрация на манастири в България (“Търновската Света гора”) с 
около 15 манастира (Преображенски, Патриаршенски, Петропавловски, Килифаревски, 
Капиновски, Присовски, Арбанашки и др.). 

Областта се отличава с развита и сравнително дисперсно разположена музейна 
мрежа, включваща 13 музея (4 в община Велико Търново, 2 в Горна Оряховица, 3 в 
Павликени, 3 в Свищов и 1 в Елена). 

Областта има значителни туристически атракции, свързани с фолклора, обичаите, 
традиционни занаяти (напр. Самоводската чаршия) и производства (напр. лозарство и 
винарство), както и периодични и епизодични прояви (събори, празници, конгресни прояви 
и др.).  

Природните ресурси като цяло не могат да се смятат за уникални и при тяхното 
оползотворяване областта има сериозна конкуренция от други области. Това предполага 
съчетаване на двата основни вида ресурси при формирането на цялостен продукт, за да се 
постигне уникалност и конкурентноспособност.  

Съвременно състояние на туризма 

По данни на официалната туристическа статистика към 2003 г. област Велико 
Търново разполага с около 2600 легла в заведения за стопански и социален туризъм. Базата 
е концентрирана в хотели 2038 л., в почивни домове 233 л. и в хижи 323 л. Няма 
регистрирани частни квартири и къмпинги. Областта има незначителен дял от 
настанителната база на туризма в България (1,5%). По брой и относителен дял на леглата тя 
е на първо място в Северния централен район за планиране (31%). 

 
Фиг. 4. Структура на настанителната база на 
туризма в област В. Търново  Териториална структура на настанителната база
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Настанителната база на туризма е 

концентрирана главно в община Велико 
Търново (69%). В 5 от общините (Г. 
Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш, 
Свищов, Елена), има по 100 до 250 легла, 
предимно в хотели (с изключение на 
Елена). В останалите 4 общини (Златарица, 
Лясковец, Стражица и Сухиндол) няма 

регистрирана леглова база. 

По данни на ТСБ на НСИ на територията на областта към 2003 г. са регистрирани 
784 активни фирми в отрасъл “хотелиерство и ресторантьорство”, като броят им се е 
увеличил спрямо 2001 г. с 12 бр. Съществува значителен “неформален” туристически 
сектор, работещ до голяма степен епизодично (в т.ч. и във връзка с развитието на селски 
туризъм), за който няма информация. 
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Туристическият поток е малък и предимно от българи с кратък престой. По данни на 

НСИ през 2003 г. в областта са отчетени 96 хил. посетители с престой в заведения за 
настаняване и 140 хил. нощувки при екстремно нисък среден престой от 1,46 дни. 
Абсолютно доминиращ е вътрешният туризъм (82-83% от посетителите и нощувките). В 
Северния централен район област Велико Търново не се откроява от другите области по 
общия брой и относителния дял на посетителите и нощувките, но е водеща по отношение на 
международния туризъм (45% от чуждестранните посетители и 41% от реализираните от 
тях нощувки). Това се дължи на значително по-високия дял на чужденците в структурата на 
туристопотока (13% от посетителите и 12% от нощувките) в сравнение със средното за 
района (съответно 9% и 7%). Туристическото търсене е концентрирано главно в община 
Велико Търново, където са 80-83% от посетителите и нощувките и практически 100% от 
чуждестранните посетители и техните нощувки. 

В международния туризъм най-висок дял заемат нощувките на посетителите от 
западноевропейските страни (52%) и на тези от категорията “други” (25%). Сравнително 
нисък е делът на нощувките на посетители от балкански (9%) и особено от централно- и 
източноевропейски страни (8%). 

Данните за използването на музеите показват, че броят на посетителите в тях е 
съпоставим с броя на пренощувалите в заведенията за настаняване, което е незадоволително 
при повишеното значение на културно-познавателния туризъм. Делът на чужденците обаче 
е по-нисък (7% срещу 13%). Въпреки сравнително дисперсната музейна мрежа, 
посещенията на музеи са силно концентрирани в община Велико Търново (71% от всички 
посещения и над 96% от посещенията на чужденци).  

Липсва систематизирана информация за заетите кадри в туристическата индустрия 
(брой, квалификация, възрастова структура, сезонност и др.). Наблюденията по време на 
проучването показват, от една страна, че е висок делът на мениджърите със специално 
образование в туризма, особено в по-големите заведения във Велико Търново, а от друга – 
че се усещат дефицити в подготовката най-вече на мениджърите (собствениците) на по-
малки заведения и изпълнителския персонал. Важно предимство на областта е наличието на 
специалност “Туризъм” във Великотърновския университет (съществуваща в различни 
форми от 1994 г.) и на Техникум по туризъм във Велико Търново. Няма сведения за 
организирана система за професионална квалификация и преквалификация в туристически 
професии, освен някои епизодични прояви, предимно в рамките на международни проекти. 

Икономически ефект 

В област Велико Търново през 2003 г. са реализирани приходи от настаняване в 
размер на 2,5 млн.лв., което е 0,8% от приходите от нощувки в България и 27% от тези в 
Северния централен район. В община В. Търново се реализират 91% от приходите. Съдейки 
от данни за други райони в България, може да се предположи че общият обем на приходите 
от туризма е 2 до 2,5 пъти по-висок от приходите от настаняване (4,5 – 6 млн.лв.), а като се 
има пред вид и необхванатата от статистиката дейност е възможно да са до няколко пъти 
по-високи (10-12 млн.лв.). 

Данните на ТСБ на НСИ потвърждават оценката за размера на общите приходи от 
туризма. Същевременно те показват сравнително малката тежест на туризма в областната 
икономика – 9,4% от активните фирми, но само 1,2% от приходите от продажби. Наред с 
малкия размер на фирмите, секторът се отличава и с 3 пъти по-малък от средната стойност 
за продажби на един зает и 2,5 по-малка печалба на 1 зает. 
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Място на отрасъл хотелиерство и ресторантьорство в областната икономика, 2003 г. 

 
 Бр. 

фирми  
2003 г. 

Бр. 
фирми  
2001 г. 

Нетни 
приходи от 
продажби 
/хил.лв./ 

Чиста 
печалба от 
продажби 
/хил.лв./ 

Приходи 
от 

дейност 

ДМА 
/хил.лв./

Всички фирми  8299 8169 2038365 64719 2089148 676997
Хотелиерство и 
ресторантьорство 

784 772 23903 1947 25003 15201

Отн. дял 9,4% 9,5% 1,2% 3,0% 1,2% 2,25%
Източник, ТСБ на НСИ – В. Търново, 2004 

 
Използваемостта на настанителната база на туризма в областта е изключително 

ниска – 19% (на 1 легло се падат средно 54 нощувки). Заетостта е по-висока единствено в 
хотелската база (22% и 65 нощувки на 1 легло), но и тези стойности са екстремно ниски. По 
тези два показателя област Велико Търново показва по-ниски стойности както в сравнение 
със Северния Централен район (27,5% и 73 нощувки на 1 легло), така и в сравнение със 
страната (30% и 67 нощувки на 1 легло). Ниската заетост е свързана особено с хижите (22 
нощувки на 1 легло) и почивните домове (36 нощувки на едно легло), но дори стойността за 
хотелите (65) е крайно незадоволителна, особено имайки предвид характера на 
туристическите ресурси на областта. Община Велико Търново показва малко по-висока от 
средната  използваемост на настанителната база (24,5% и 73 нощувки на 1 легло). В 
останалите общини тя е с по-ниски, в някои случаи прекалено ниски стойности (например в 
общините Елена, Свищов и Полски Тръмбеш заетостта е 4,5-6%).  

Сезонността на туризма в област Велико Търново е сравнително слабо изразена на 
фона на националните стойности и без съществени различия със стойностите за Северния 
Централен район. 

 
Фиг. 5. Сезонност на туризма в област 
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Съотношението между “най-
силното” и “най-слабото” 
тримесечие при преобладаващата 
част от анализираните показатели е 
под 2, докато в страната то достига 
стойности до 5. За повечето 
показатели силният период е второто 
тримесечие (31% от нощувките, 
заетост на легловата база от 23%). 
Приходите от настаняване обаче са 
по-високи през третото тримесечие, 

което отразява по-високото ценово равнище. Този модел на разпределение е типичен по-
скоро за туризма с делова цел, отколкото за туризма с цел почивка. В това отношение 
областта се различава съществено от средните стойности за страната, където абсолютно 
доминиращо е третото тримесечие.  

Има съществени различия в моделите на сезонността на вътрешния и 
международния туризъм. Нощувките на чужденци показват най-висок дял на третото 
тримесечие (50%), което е сходно с националния модел, но все пак и при тях сезонността в 
областта е “по-мека” в сравнение с националните стойности. За разлика от страната обаче, 
средният престой, в т.ч. и на чуждестранните посетители не се променя съществено през 
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отделните периоди, а нарастването на дела на третото тримесечие в нощувките на чужденци 
е свързано преди всичко с увеличаването на броя на посетителите.  

Видове туризъм  
Доминиращо значение за областта има маршрутният културно-познавателен 

туризъм, при който престоят на територията на областта е ограничен, както и отличаващите 
се също с кратък престой делови и конгресен туризъм. По-скоро като изключения може да 
се разглежда развитието на някои места за стационарен престой (ски-туризъм и 
стационарен планински отдих в Елена, балнеотуризъм – Вонеща вода). През последните 
години е налице, макар и в малки мащаби, развитие на селски туризъм.  

Основни туристически центрове и ареали   
На територията на областта са обявени 4 курорта (Eлена и Златарица - планински 

курорти с местно значение, Вонеща вода и Овча могила – балнеоложки курорти с местно 
значение). В това отношение тя не може да съперничи на редица области с висока 
концентрация на курорти по Черноморието или в Югозападна и Южна Централна България, 
но е сред малкото области със сравнително голям брой курорти в Северна България. 

В областта има около 30 ареала и центрове за развитие на отдиха и туризма. Като 
селища с изявени туристически функции са оценени Велико Търново, Арбанаси и Свищов 
(центрове на познавателен туризъм), Вонеща вода (балнеоложки) и Елена (планински). 
Ясно личи доминирането на местата и центровете, предлагащи възможности за кратък 
престой и концентрацията им в общините Велико Търново и Елена. 

Преобладаващата част от селищата с туристически функции са били с много малък 
леглови капацитет (13 – с до 50 легла, 11 – с 51-100 легла, 10 – със 101-250 легла) и именно 
най-малките от тях са особено засегнати от процесите в туризма през 90-те години 
(прекратяване на функционирането на заведенията, изоставяне, ниска заетост и пр.). 
Същевременно трябва да се отбележи, че на доста места съществуват незавършени сгради, 
предназначени за туристически заведения. 

Управление и маркетинг на дестинацията 
Институционалната структура, необходима за управлението на туризма, е слабо 

развита. Създадени са местни туристически организации (сдружения) във Велико Търново, 
Елена и Бяла черква. Няма организация, която да обединява интересите в областта на 
туризма на повече общини.  

Потенциално важен фактор за развитието на културния туризъм е членството на град 
Велико Търново в Асоциацията на  историческите градове в България. 

Туристически информационни центрове са създадени в Елена и Велико Търново.  

Рекламните и информационни материали (без тези на отделни заведения или обекти) 
са крайно ограничени. Незадоволително е представянето на областта като цяло на отделни 
общини или туристически центрове в Интернет. 

Анализът на Областния план за регионално развитие и на общинските стратегии от 
2000 г. по отношение на туризма позволява да се направят следните констатации: 

1. Туристическото развитие присъства като приоритет в Областния план и в много от 
общинските стратегии. Значението, което се отдава на туризма обаче, контрастира с 
ограниченото внимание на анализа на възможностите за неговото развитие. 
Информационното осигуряване на туристическата политика и планиране е под критичното 
ниво. 

2. Липсата на задълбочен анализ, на предварителни проучвания, на пазарни 
проучвания и пр. води до формулиране на цели и намерения със съмнителна реалистичност. 
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Особено тревожна е липсата на реалистична оценка за съвременното и потенциалното или 
желано икономическо въздействие на туризма, както и обвързване на съществуващия или 
желания продукт с определени пазари и пазарни сегменти. 

3. Силно са подценени въпросите на реализацията на намеренията и 
институционалната организация, както и на участието на бизнеса. 

4. Може да се говори за формиране на идеи, намерения, а в някои случаи и за по-
цялостни стратегии за развитието на туризма в отделни общини, ареали или центрове, но 
трудно може да се говори за цялостна стратегия за туристическо развитие на област Велико 
Търново.  

Направеният анализ на туристическото развитие на област Велико Търново 
позволява да се направят следните изводи: 

Областта разполага със значителен ресурсен потенциал, който обаче не трябва да се 
надценява. Особено важни за туристическото развитие са атракциите, свързани с 
културното наследство, докато природните ресурси като цяло не могат да се смятат за 
уникални. 

Възможности за туристическо развитие има практически във всяка община на 
областта, но висококачественият, атрактивен ресурсен потенциал е сравнително силно 
концентриран, най-вече в южната част на областта (общини В.Търново и Елена). 

Скромно е мястото на областта в туризма на територията на страната.Слабо развита 
е туристическата инфраструктура. 

Неблагоприятни тенденции в съвременното туристическо развитие са ниската 
заетост на настанителната база и кратката продължителност на престоя. 

Сравнително добри показатели за ефективност на туристическата индустрия са слабо 
изразената сезонност, диверсифицираната и балансирана структура на посетителите по 
националност с висок дял на нетипични за България атрактивни пазари /Япония, Франция, 
Италия, Испания, САЩ/, наличиего на значителен потенциал за туристически атракции, 
свързани с фолклора, обичаите, традициите за разнообразяване на предлагането и 
увеличаване на престоя. 

 

 

1.4. СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ 

1.4.1. Доходи 

Доходите на домакинствата за област Велико Търново са по-високи от средните за 
страната. Средно през 2003 г. общият доход на лице от домакинството за областта (2254 лв.) 
е близък, но по-висок от средния за Северния централен район за планиране (2216 лв.) и 
средния за страната (2129 лв.)3 (фиг. 6).  Налице е тенденция на повишаване на доходите на 
домакинствата в номинално изражение за областта, което е характерно и за страната. За 
2003 г. спрямо 2001 г. общият доход средно на лице от домакинството в областта нараства с 
61%. За същия период за страната доходите средно на лице от домакинството нарастват с 
34%. Основни източници на доходи са работната заплата, пенсиите и домашното 
стопанство. За периода 2001-2003 г. се очертават следните по-важни изменения по 
отношение на източниците на общия доход в област Велико Търново: 

 
3 Данни на НСИ 
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Доходите от заплати се повишават с 55%. През 2001 г. техният относителен дял в 

общия доход е 32,8%, а през 2003 г. – 34%, но все още са с по-нисък дял в общия доход в 
сравнение със средния за страната (40% за 2003 г.). 

През 2003 г. размерът на социалните плащания (обезщетения, пенсии, помощи, 
семейни добавки, стипендии) нараства в номинално изражение спрямо 2001 г. с 24,2%, но 
относителният им дял от общия доход намалява с 4,8 пункта. В социалните плащания 
основно място заемат пенсиите (84% от социалните плащания през 2003 г. са за пенсии). 
Нарастването на социалните плащания в номинално изражение като цяло се дължи главно 
на промените във възрастовата структура на населението на областта и увеличаването на 
броя на пенсионерите. Тази тенденция е по-слабо изразена за страната, където делът на 
възрастното население е по-нисък в сравнение с област Велико Търново, което се отразява 
на степента на нарастване на социалните плащания за страната (с 14,2% за 2001-2003 г.).  

Нарастват относително доходите от домашното стопанство през 2003 г. в сравнение 
с 2001 г. от 14,4% на 20.2% или с 5,8 пункта. Нарастване на този източник на доход се 
наблюдава и за страната – от 15,0% на 18,2%, т.е. доходите от домашното стопанство имат 
важна роля при формиране на доходите на домакинствата. 

Доходите от предприемачество намаляват както номинално, така също и 
относително като източник на доходи за населението от областта, докато за страната се 
наблюдава нарастване на тези доходи. 

Паричният доход средно на лице от домакинството за област Велико Търново през 
2003 г. е 1669 лв. – близък, но малко над средния за страната (1658 лв.). В структурата на 
паричните доходи основно място заемат работната заплата и пенсиите. В сравнение със 
страната паричните доходи в областта от работна заплата са по-ниски (с 12,2%), а 
паричните доходи от пенсии са по-високи от средните за страната (с 1,6%). По-висок от 
средния за страната е и паричният доход от домашното стопанство в областта (с 13,3%). 
Делът на паричните доходи от предприемачество и продажба на имущество от общите 
парични доходи за област Велико Търново (3,8%) е по-нисък от този за страната (6,3%). 

 
 
         Фиг. 6 
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През 2003 г. общият разход средно на лице от домакинството за област Велико 

Търново (1711 лв.) е по-нисък от този за страната (1748 лв.) и Северния централен район за 
планиране (1772 лв.). Той е по-малък с 37 лв. (2,2%) от общия разход за страната (фиг. 7). В 
него средно на лице от домакинството са изразходвани най-много средства за храна, 
поддържане на жилището, транспорт и съобщения. Аналогична е структурата на разходите и 
за страната. Паричният разход в област Велико Търново средно на лице от домакинството е 
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1535 лв., който е по-нисък с 58 лв. (4,6%) от средния за страната (1593 лв.). В структурата на 
паричния разход различията на областта със страната са слабо изразени и се отнасят главно 
за потребителския разход за храна, който е по-нисък за област Велико Търново. 
 
          Фиг. 7 
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1.4.2. Стандарт на живот 

Съществуват различия в условията на живот между отделните общини на област 
Велико Търново, дължащи се на спецификата в развитието им. Определящо значение има 
икономическото развитие, но е важно и значението на социалните фактори. В основата на 
индекса на човешко развитие4 е концепцията за устойчивото развитие на човека. 
Представени са здравни, образователни и икономически индикатори за развитието. 
Равнопоставеността на тези индикатори означава, че въпреки водещото значение на 
доходите, важна роля за стандарта на живот като коригиращи фактори имат образованието 
и здравеопазването. 

Индексът на човешко развитие включва три компонента – очаквана 
продължителност на живота, комбиниран образователен индекс (грамотност на населението 
и записваемост в трите образователни степени) и икономически компонент. 

Според общия индекс на човешко развитие област Велико Търново е на 8-мо място 
сред 28-те области (след София, Габрово, Враца, Стара Загора, Бургас, Варна, Кюстендил). 
Основно значение при формиране на общия индекс на областта има икономическият 
компонент. Трите компонента на индекса са със стойности над средните за страната, като 
най-висок е икономическият, а образователният и очакваната продължителност на живота 
са близки, но също над средните за страната. Подреждането на общините в рамките на 
областта е: Велико Търново, Сухиндол, Свищов, Горна Оряховица, Павликени, Елена, 
Стражица, Полски Тръмбеш, Златарица, Лясковец. Разпределението на общините по 
отделни компоненти на индекса очертава някои различия. Община Велико Търново по 
всички индикатори е над средните, по-близо до максималните им значения. По очаквана 
продължителност на живота и община Свищов, Златарица, Горна Оряховица и Павликени 
са със стойности над средните за страната, докато останалите общини са под средното за 
страната равнище. Според комбинирания образователен индекс всички общини са над 
средното равнище за страната. С най-висока стойност на индекса е община Велико Търново 
(6-то място в страната). Високи са и стойностите на индекса в общини Горна Оряховица и 

 
4 Доклад за индекса на човешкото развитие, 2002 г. 
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Свищов. Според икономическия компонент с най-високо равнище е Велико Търново. С над 
средното за страната равнище е и Сухиндол, докато останалите общини са под средното 
равнище за страната. 

Въз основа на общия индекс на човешко развитие, общините в областта се определят 
като високо развити (Велико Търново, Свищов, Сухиндол), средно развити (Горна 
Оряховица, Павликени, Елена, Стражица) и развити (Лясковец, Полски Тръмбеш, 
Златарица). 

Основни изводи: 
Доходите средно на лице от домакинството за област Велико Търново са по-високи 

от тези за страната, като налице е тенденция на повишаването им в номинално изражение. 

Основни източници на доходи са работната заплата, пенсиите и домашното 
стопанство, като в структурата на доходите нараства делът на тези от работна заплата и 
домашното стопанство.  

Сравнително висок дял на потребителските разходи за храна и поддържане на дома. 

Висок индекс на човешкото развитие – област Велико Търново е на 8-мо място сред 
28-те области в страната, но различия между общините в областта, дължащо се основно на 
икономическото им развитие и коригиращото влияние на социалната сфера (образование и 
здравеопазване).  

 

1.4.3. Заетост и безработица 

Заетост 
През последните години броят на заетите лица в област Велико Търново бележи 

тенденция на нарастване. По данни на НСИ, броят на заетите през 2003 г. се е увеличил с 4.8 
хил. човека (5%) в сравнение с 2002 г. Темпът на нарастване е малко по-голям от този за 
страната (4.8%) и за Северния централен район (4.2%). Най-голям е делът на заетите със 
средно образование - 55.6%. Заетите с висше образование са 26.5%, а тези с основно и по-
ниско са 18%. От заетите 75% са на възраст от 25 до 54 години, разпределени почти 
равномерно по възрастови групи. Най-нисък е делът на заетите от най-ниската и най-
високата възрастови групи (15-24 г. - 7%, над 55 г. - 18.1%). 

През 2003 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение са 73 1565 ч., от 
които в частния сектор - 46 870 (64.1%). Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на 
наетите лица с изключение на общините Лясковец, Павликени, Свищов и Сухиндол. Особено 
тревожно е положението в община Сухиндол, където наетите през 2003 г. (613 ч.) са почти 
50% по-малко тези през 2001 г (1103 ч.). Основни причини за този спад могат да бъдат две: 
застаряването на населението и промените в икономиката на общината. Делът на частния 
сектор в заетостта спрямо 2001 г. се е увеличил с над 3 пункта (2001 г. - 61%). Спрямо 2002 г. 
броят на наетите в частния сектор се е увеличил с 4.6%, а в обществения – с 3.7%. Най-висок 
е делът на работещите в частния сектор в общините Лясковец (84.7%), Свищов (70.5%) и 
Велико Търново (65.5%), а най-нисък в общините Полски Тръмбеш (50.8%) и 
Златарица (едва 32.1%). В останалите общини той е над 56%. 

Разпределението на наетите лица по сектори на икономиката следва общата 
тенденция за страната. През 2003 г. секторът на услугите осигурява най-голяма заетост - 52% 
(при средно за района - 50.1% и за страната - 58.1%). Фирмите от индустриалния сектор са 
допринесли за 41.4% от заетостта в областта (за района - 44.2%, за страната - 38.3%), като 

 
5 Данни на ТСБ 
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над 83% от заетостта в сектора се пада на преработващата промишленост. На аграрния 
сектор се падат 6.6% от работните места (за страната - 3.6%).  

Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 
15 и повече навършени години) за област Велико Търново е 40.1%6, стойност близка до тази 
за района - 40% и за страната - 42.4%. През 2003 г. той бележи увеличение с 2 пункта спрямо 
2002 г. Заетостта в градовете е по-висока с 11 пункта в сравнение със селата 
(градове 44%, села 32.8%). През 2003 г. средногодишният коефициент на икономическа 
активност (съотношението между работната сила и населението на 15 и повече навършени 
години) за областта е 50.1% - с 4 пункта по-висок в сравнение с предходната година. 
Стойността му е по-ниска от тази за страната (54.5%) и за района (51.2%).  

 
Безработица 
От 2001 г. се забелязва тенденция на непрекъснато намаляване на равнището на 

безработица в областта. През 2004 г. тя достига най-ниската си стойност за последните 
четири години - 14.74%7 (със 7.4 пункта по-ниско от 2001 г.). Средногодишният брой на 
регистрираните безработни през 2004 г. достига най-ниската си численост - 19 974 души (с 
2 823 /12.4%/ по-малко от 2003 г.) и е отчетено намаляване в равнището на безработица с 2.1 
пункта. Най-съществено безработицата е намаляла в общините Елена - с 8.8 и Златарица – с 
5.9 пункта (при средно за страната - 1.6 пункта и за района - 1.8 пункта), а най-малко в 
община Сухиндол - 0.4 пункта.  

         Фиг. 8 
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Изразените диспропорции в икономическото развитие на отделните общини,  

обуславят и големите различия в безработицата между общините в областта. Най-ниска тя е 
във Велико Търново (8.4%) и най-висока - в Стражица (33.6%) и Полски Тръмбеш (33.2%). С 
изключение на общините Велико Търново и Свищов, във всички останали общини, през 
целия разглеждан период равнището на безработица се задържа със стойности над средните 
за страната и за района. През 2004 г. най-високо е равнището на безработица в общините 
Стражица и Полски Тръмбеш - над 2.6 пъти по-високо от средната стойност за страната 
(12.67%), Златарица и Елена около 2 пъти.  

 
6 Данни на НСИ 
7 Данни на Агенцията по заетостта 
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От регистрираните безработни лица, най-голям е делът на тези с основно и по-ниско 

образование - 51.1%, със средно образование - 40.9%, с висше - 8%. През разглеждания 
период се наблюдава тенденция за увеличаване дела на регистрираните безработни висшисти 
и на тези с основно и по-ниско образование и намаляване дела на тези със средно 
образование. В професионалната структура на регистрираните безработни преобладават 
лицата без квалификация 43.5%. Специалистите са 31.8% и с работнически професии -
 24.7%. Групата с най-голям относителен дял - лица без квалификация, трайно намалява своя 
дял, за сметка на безработните лица - специалисти и тези с работническа професия. Това е 
следствие от реализацията на националните програми за заетост, ориентирани към най-слабо 
квалифицираните безработни, които са с най-малки шансове на пазара на труда.  

През периода 2001-2004 г. се забелязва тенденция на значително увеличение на 
безработните във възрастовата група над 50 години. През 2004 г. те формират 29.6% от 
общия брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда (при 22.7% за 2001 г.). 

Около 55% е делът на дълготрайно безработните в областта (с регистрация в бюрата 
по труда над 1 година). За четири години делът на продължително безработните лица e 
нараснал с 6.5 процентни пункта, като най-висок е през 2003 г. - 57.3%.  

През периода 2001 - 2004 г. в област Велико Търново се наблюдава тенденция на 
непрекъснато увеличаване дела на регистрираните безработни жени (относителен дял от 
всички регистрирани безработни). През 2004 г. той е 54,4%, с 3.5 процентни пункта по-висок 
от този през 2001 г. По данни от Наблюдението на работната сила на Националния 
статистически институт, коефициентът на безработица при жените в областта през 2003 г. е 
11.8% (за страната 13.2%), а при мъжете 11.2% (за страната - 14.1%).  

Голяма част от завършилите образованието си младежите не могат да се реализират 
на трудовия пазар и да започнат работа по придобитата от тях специалност. През 2004 г. 
25.6% от всички регистрирани безработни в областта са младежи до 29 години (стойност 
близка до средната за страната - 26.4% и с 1.7 пункта по-висока от тази за района ). 
Тенденцията през последните години е към трайно намаляване на техния брой и относителен 
дял. В сравнение с 2003 г. броят им е намалял с 1133 (18%). Това до голяма степен се дължи 
на осъществяването на редица национални програми и мерки за ограничаване на младежката 
безработица и повишаване квалификацията на младите хора.  

От посочените данни могат да се направят следните изводи за състоянието на 
безработицата в област Велико Търново: 

 Трайно намалява равнището на безработица, но има стойности над средните за 
страната и района. 

 Големи са различията в равнището на безработица между общините в областта.  
 Ниско е образователното равнище в преобладаваща част от регистрираните 
безработни. 

 Неблагоприятна е тенденцията за увеличаване дела на безработните жени и лицата 
над 55 години. 

 Висок е делът на продължително безработните лица. 
 Намалява делът на безработните младежи. 

 
 

1.4.4. Здравеопазване 

Инфраструктура на здравеопазването 
Здравеопазването в областта е осигурено от добре развита мрежа на доболнична и 

болнична помощ. Статистическата осигуреност за 2003 г. за областта с болнични легла е  
(63.0/10 000), лекари (26.7/10 000) и стоматолози (7.1/10 000), при средно за страната 
36/10000 лекари и 8.3/10 000 стоматолози. Регистрирани са 193 общопрактикуващи лекари 
(6.7  на 10 000), което е равно на средната стойност за страната.   



 36
Заведенията за болнична помощ в областта са 12, като 6 от тях са многопрофилни 

болници  (Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” 
АД, гр. Велико Търново и Многопрофилни болници в градовете Горна Оряховица, Свищов, 
Павликени, Елена и Полски Тръмбеш); 4 са диспансери, като всичките са разположени в 
областния център (Междуобластен диспансер по онкологични заболявания със стационар, 
Областен диспансер за пнефмофизиатрични заболявания със стационар, Областен 
диспансер за психични заболявания със стационар, Областен диспансер за кожно-
венерични заболявания със стационар), и 2 специализирани болници.  

Заведенията за извънболнична помощ са 53 ( 21 бр. дигностично-консултативни 
центъра, 21 медицински центъра, 29 самостоятелни медико-диагностични и медико-
технически лаборатории, 1 Стоматологичен център и 6 други здравни лечебни  заведения), 
разпределени в различните общини в съответствие с обслужваното население. 

Общо лекарите в областта са 876, стоматолозите – 205, като се наблюдава  
концентрация на регистрираните стоматологични практики в големите населени места и 
наличие на незаети практики в малките населени места.  

Проблем при болничната помощ е недостигът на средства, незадоволителното 
състояние на сградния фонд, старата апаратура и невъзможността да се отделят целеви 
средства за ремонти и закупуване на апаратура. Проблем е и навременното осигуряване на 
здравна помощ в отдалечените села и тези без лекарски практики. В допълнение достъпът  
до здравни услуги е проблем и за голяма група лица без здравно осигуряване.  

Социалните услуги в областта се осъществяват от 16 заведения, разполагащи с 
капацитет от 2876 места, от които са заети 2069 места. Социалните услуги, извършвани в 
домашна среда, обхващат 1021 човека. Социалните услуги, извършвани извън домашна 
среда, обхващат 16 заведения, в които са заети  1048 места. Всички те в една или друга 
степен имат проблеми с материално-техническата база, които поради недостиг на средства 
се решават епизодично.   

 

1.4.5. Образование 

В областта функционират 10 начални училища, 69 основни, 17 СОУ,  3 профилирани 
гимназии, 21 държавни професионални гимназии, 1 частна професионална гимназия, 4 
специални /помощни/ училища и 2 основни училища с помощни паралелки. В гр. В.Търново 
има и 3 частни училища. Съществуващата училищна мрежа в областта напълно задоволява 
нуждите на социално-икономическото развитие. 

Общо образование 
През учебната 2003/2004 г. общото образование се провежда в 99 училища, от които: 

10 начални училища, 69 основни, 17 средни общообразователни и 3 профилирани гимназии. 
Оптимизацията на училищната мрежа е съществен  елемент от усъвършенстване на 
системата с цел повишаване ефективността и качеството на образованието. Процесът на 
оптимизация в десетте общини на областта се намира на различен етап на реализация. 
Основен проблем е невъзможността за осигуряване на високоефективен учебен процес 
поради високия дял на слетите и маломерни паралелки. За областта  през учебната 
2003/2004 г. има 108 слети и 54 маломерни паралелки, като най-много са в общините 
П.Тръмбеш (28 слети и 6 маломерни) и Павликени (24 слети и 9 маломерни). 
Чуждоезиковото обучение, особено в малките населени места и общини не е на ниво. 
Подобна е ситуацията с обучението по информационни и комуникационни технологии 
(необходимо е универсално приложимо знание). 
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Качеството но образованието в селските училища е тревожно ниско. В някои от тях 

преобладават децата от ромски произход. И в градските училища, където има ученици 
роми, проблемът е сходен. Интеграцията на децата от етническите малцинства за областта  
е осъзнат, признат и институционализиран. Общинските програми за интеграция на 
ромските деца вече се прилагат в повечето общини. Очаква се мерките и ресурсите, 
предвидени в приетата през 2004 г. от МОН “Стратегия за интеграция за образователната 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 4”, да подпомогне областното 
и общинските ръководства. 

Опазването и поддържането на съществуващата материално-техническа база е 
съществен проблем, поради ограничените финансови средства, осигурявани от бюджета. 
Частични ремонти на ВиК, на отоплителни инсталации и други се осъществява и чрез 
спонсорства и дарения, но в недостатъчни размери. 

 

Професионално образование 
Системата за професионално образование и обучение включва 22 професионални 

училища, в т.ч. 21 държавни професионални гимназии и една частна професионална 
гимназия. В област Велико Търново са получили лиценз НАПОО и функционират 4 центъра 
за професионално обучение. Професионално образование се осъществява още в 8 СОУ (в 4 
от които се обучават ученици  по професии от област  икономика). В 2 помощни училища и 
една професионална гимназия също се обучават ученици по професии със специални 
образователни потребности. От 21 държавни професионални училища, 14 са в градовете 
В.Търново и Г.Оряховица. 

В областта от 2004 г. се придобива професионална квалификация по 59 професии и 
специалности от Списъка на професиите от 2004 г. с възможност за получаване на първа, 
втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация от следните професионални 
области: стопанско управление и администрация – 10 училища, електроника, 
електротехника и енергетика – 9, транспорт, моторни превозни средства – 7, производство 
на храни и напитки – 5 , селско стопанство – 5, производство на текстил, облекло, обувки и 
кожени изделия – 5,  хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг – 5, горско стопанство – 4,  
озеленяване и цветарство – 4, архитектура и строителство – 3,  металообработване и 
машиностроене – 3, химични продукти и технологии – 3, производство на изделия от 
дървесина – 3,  дизайн – 1,   опазване на околната среда – 1, полиграфия -  1. 

От данните е видно голямото разнообразие от професии, които се изучават в 
училищата от областта. Обучението по направление “икономика” е приоритетно, следвано 
от направление “електротехника и енергетика”. Нараства броят на училищата, в които се 
обучават ученици от направление туризъм, което е приоритет за развитието на област 
Велико Търново. Все повече заявените професии се съобразяват с потребностите на пазара 
на труда и приоритетите за икономическо развитие на общините.  

Общо ангажирани в системата на средното образование в област Велико Търново са 
над 4 500 човека, от които 3 341 учители. С висше образование са 85% от общия брой; с 
полувисше образование са 14%.   

 

Висше образование 
В областта има 3 висши учебни заведения, които изпълняват надобластни функции: 

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” със 7 факултета, Национален 
военен университет “Васил Левски”, гр. Велико Търново и Стопанска академия “Димитър 
Ценов”, Свищов с 5 факултета. В тях учат около 18 500 студенти от цялата страна.   
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1.4.6. Култура 

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението на Велико 
Търновска област са музеите, театрите, читалищата, библиотеките, галериите, религиозните 
домове на различните вероизповедания и др.  

Музеи и галерии – 21 броя, от тях  15 музеи  и  6 галерии: От музеите с най-голяма 
известност е Регионалният исторически музей във Велико Търново (най-старият и най-
голям извън столичен общоисторически музей; създаден е през 1871 г.).  Другите музеи се 
намират в общините Павликени – 7, Златарица – 2, Горна Оряховица, Свищов, Елена, 
Лясковец и Стражица. Повечето са исторически и къщи-музеи на известни личности, но има 
и Музей на градинарството и винарството в гр. Лясковец и Селскостопански музей в с. 
Горна Липница, община Павликени. 

Фестивали и пленери – провеждат се изключително в град Велико Търново, като 
едни от значимите фестивали са  “Балканфолк” и Международният фолклорен фестивал. В 
продължение на повече от месец града се превръща в една огромна сцена за автентичния 
фолклор на народи от цял свят. Провежда се Национален събор на хляба, а също и 
международни пленери по графика, живопис и пленер по скулптура. Великотърновският 
университет “ Св.св. Кирил и Методий” всяка година е любезен домакин на Международен 
семинар по български език и култура. В град Свищов се провежда ежегоден Сатиричен 
литературен конкурс “Алеко”, в който участват творци от всички балкански страни.  

Театри и Читалища – В град Велико Търново се намира Музикално-драматичен 
театър “Константин Кисимов”, а  читалищата в областта са 142 на брой. В тях творят  
десетки музикални, танцови и музикални състави, клубове и кръжоци. По-голямата част от 
тези културни институти разполагат със самостоятелни сгради, най-често със салон, 
библиотечен фонд. Читалищата са единствените обществени сгради в селата и малките 
градове,  в които се извършва социално-културна дейност и не са загубили културно-
просветната си значимост. 

От представените данни следва изводът, че в областта има богата мрежа от културни 
институции, обособен сграден фонд, човешки ресурси с подходящо образование и 
професионален опит, гарантирано финансиране от държавния и общинския бюджет, добри 
традиции и успешни практики в организирането на големи културни прояви. Всичко това е   
предпоставка за развитието на туризма в областта, опазване и обогатяване на културното 
наследство. 

Проблемите са: амортизиран сграден фонд и материално-техническа база, 
недостатъчна квалификация в сферата на рекламата и маркетинга, липса на обвързаност на 
културните дейности с крайните резултати, недостатъчна и неефективна форма на 
финансиране, липса на действителен пазар на труда в културната сфера. 

 

1.4.7. Културно-историческо наследство – степен на ползване и 
социализация 

Областта разполага с богато културно-историческо наследство. Тук са 
концентрирани едни от най-посещаваните исторически обекти в България - Царевец, 
Самоводската чаршия, възрожденска Елена, римските крепости Никополис ад Иструм и 
Нове, с. Арбанаси. 

Археологически паметници има почти във всички общини. Това са праисторически, 
антични и средновековни селища, крепости, могили. Античната крепост Никополис ад 
Иструм от 1 век от н.е. е на около 25 км северно от Велико Търново. Определен интерес и 
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внимание изискват разкритията на античната римска и ранновизантийска крепост Нове край 
Свищов. На запад от град Павликени се намира античен керамичен център, просъществувал 
от 3 до 5 век от н.е. Сегашното село Бутово, община Павликени е изградено върху огромен 
трако-римски керамичен център за художествено декоративна и култова керамика. В 
центъра на селото е консервирана и експонирана керамична пещ.  

В средновековната крепост на хълма Царевец с площ 12 ха разкритите крепостни 
стени с бойни кули, обществени сгради, църкви с малки манастирски комплекси и жилищни 
сгради са консервирани и реставрирани в различна степен. Тук са съхранени входната 
порта, Балдуиновата кула и част от крепостните стени и са реставрирани дворцовите и 
патриаршеските комплекси на Второто българско царство (12 – 14 в.). 

Църквата “Св. Четиридесет мъченици”, строена от Иван Асен ІІ, се нуждае от 
спешни предпазни мерки и от решаване на метода на консервация и цялостно експониране.  

На хълма Трапезица с площ 8,5 ха са разкрити основи на 17 църкви. Тук са 
необходими мащабни археологически разкопки и консервационно-реставраторски работи. 
На Момина крепост с площ 10,5 ха са необходими археологически проучвания. 

Хълмът Света Гора е разположен южно от Царевец и е свързан с културния и 
духовния възход на Българската държава през Средновековието. 

Във Велико Търново интерес представляват и църквите “Св. Никола”, “Св.Св. Кирил 
и Методий”, “Св.Св. Константин и Елена”, архитектурните паметници “Къщата с 
маймунката”, “Къщата на Петко Р. Славейков”, “Къщата на кокона Анастасия”, 
“Стамболовия хан”, Самоводската чаршия с възрожденски къщи и действащи 
работилнички, паметникът на Асеневци, паметникът “Майка България”, Стамболовият 
мост.  

Областта е известна и с множеството манастири – средища на духовността и 
българския дух от Средновековието и Възраждането, общо 15. Съзвездието от манастири, 
разположени около град Велико Търново, дава основание да се говори за  
Великотърновската Света гора. Сред тях се откроява Преображенският манастир – един от 
най-големите български манастири, издигнат в красива местност на 7 км от някогашната 
столица Велико Търново. Изграден е през 60-те години на XIV век, по времето на цар Иван 
Александър. Манастирът е възстановен изцяло през 1882 г., с участието на двамата колоси 
на Българското национално Възраждане - Уста Колю Фичето и Захари Зограф. 
Преображенският манастир е национален паметник на архитектурата и изкуството. 
Манастирът е действащ, мъжки, храмов празник на 6 август. 

Не по-малка слава има и манастирът “Св.Св. Петър и Павел”  - Петропавловският 
манастир (известен още и като Лясковски). Построен е още по времето на Асеневци през 12 
век, като по времето на турското робство неколкократно е възстановяван и разрушаван. В 
манастира са се организирали няколко революционни буни, в него намира убежище и Васил 
Левски. Тук е организирано през 1874 г. от митрополит Иларион Макариополски първото 
духовно училище в България. Действащ, девически, храмов празник на 29 юни. 

Обявени за паметници на културата архитектурни ансамбли и единични обекти с 
архитектурна стойност има в Лясковец, Арбанаси, Свищов, Елена и други населени места 
от областта. 

Село Арбанаси  е едно от най-живописните стари селища в страната. Разположено е 
на едноименното скалисто плато, само на 4 км североизточно от Велико Търново. С 
монументалната и неповторима възрожденска архитектура от 16-17 в. на къщите и църквите 
и природните си дадености Арбанаси е истински рай за туристите. В селото има 5 църкви и 
2 манастира, строени в края на 16. и началото на 17. век. “Рождество Христово” е най- 
старата от тях и с най-живописна декорация. Най-голяма е църквата “Св. Архангели 
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Михаил и Гавраил”. Най-малка е църквата "Св. Атанас", строена през 1637 г. Църквите "Св. 
Георги" и "Св. Димитър" датират съответно от 1661 г. и 1612 г. Непосредствено до 
селището са построени и двата действащи в момента манастира – “Св. Николай” и 
“Успение Богородично”. В Арбанаси са запазени 80 къщи, от които 36 са национални 
паметници на културата. Две от най-интересните са къщите-музеи Костанцалиевата и 
Хаджиилиевата. 

Село Арбанаси е обявено за архитектурен резерват и е включено в списъка на 
ЮНЕСКО за световно културно наследство. 

В Свищов са забележителни ансамбълът с родната къща на Алеко Константинов, 
“Сладкаровата къща”, къщата на възрожденеца Григор Начович, църквата “Св. Троица” 
(съборната църква), построена от Уста Колю Фичето, а кулата й – от Уста Генчо Кънев, 
местността с паметниците “Текирдере”, където през 1877 г. са дебаркирали руските 
освободителни войски.  

Архитектурните и историческите паметници на културата в Елена датират от втората 
половина на миналия  век. Има самобитен музеен комплекс с шест сгради и две черкви: 
“Даскалоливницата”, “Поп Николовата къща”, “Дом на културните дейци”, “Камбуров хан”, 
“Златевата къща”, “Гуневата къща” и черквите “Свети Николай” и “Успение Богородично”. 

Културно-историческите паметници са сред стратегическите фактори за устойчиво 
развитие. Тяхното ново социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за 
превръщането им от обект на опазване в инструмент за развитие. Интегрираният подход по 
опазването и валоризирането на културното наследство е важно условие за повишаване 
привлекателността на общините както за инвестиции, така и за изграждане на качествена 
жизнена среда при запазване на регионалната идентичност. Реконструкцията, реставрацията 
и консервацията на движими и недвижими паметници на културно-историческото 
наследство е предпоставка за развитие на културния туризъм.  

 

 

1.5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1.5.1. Транспортна инфраструктура 
Пътна мрежа 

Централното разположение на област Велико Търново в Северна България я прави 
кръстопът на транспортни артерии от най-висок клас, провеждащи националния и 
международен трафик, като през областта преминава един от десетте общоевропейски  
транспортни коридори - ОЕТК № 9 /Хелзинки-Москва-Букурещ-Александруполис/, по 
направлението на първокласния път І-5 Русе-Бяла-Велико Търново-Стара Загора-Кърджали- 
ГКПП Маказа. 

В посока изток-запад областта се обслужва от двете основни пътни артерии в 
Северна България – първокласния път I-4 София-Ябланица-Севлиево-Велико Търново-
Търговище-Шумен-Варна, и първокласния път І-3 София-Плевен-Бяла-Русе, минаващ през 
северната част на областта. Трасето на АМ “Хемус ”минава през област В. Търново, но все 
още не е изградено. 

Вътрешнорегионалните връзки се осигуряват  от  второкласните пътища II-52 Русе- 
Новград-Вардим-Свищов-Никопол и II-54 /Русе-В.Търново/-Гара Бяла-Вардим, 
обслужващи главно северната част на областта, и пътищата II-53 Поликраище-Г.Оряховица-



 41
Лясковец-Елена-проход “Вратник”-Сливен и  II-55 Дебелец-Килифарево-проход на 
Републиката-Гурково-Н.Загора-Свиленград, свързващи областта с Южна България, като 
трасето  на ІІ-55 е едно от възможните направления за тунелен пробив под Стара планина. 

Добре развитата третокласна пътна мрежа допълва транспортното обслужване в 
областта, като осигурява достъп на градове, промишлени центрове, туристически или 
исторически обекти до пътища от по-висок клас. 

Следващата таблица илюстрира изградеността на пътната мрежа в областта: 

 

Територия Обща 
дъл- 
жина 

 
% 

 
АМ 

 
% 

 
І 
клас 

 
% 

 
ІІ 
клас 

 
% 

 
ІІІ 
клас 

 
% 

Област 
В.Търново 938

 
100 -- 0 153 16,3 142

 
15,1 

 
643 68,6

СЦР за 
планиране  3492

 
100 7 0,2 551 15,8 611

 
17,5 

 
2323 66,5

Р България 19265 100 328 1,7 2961 15,4 4012 20,8 11964 62,1
 

Характерно за областта е  добрата изграденост на пътищата от висок клас - 
автомагистрали няма, но относителният дял на първокласните  пътища   (16,3%) е по-висок 
от средния  за СЦР (15,8%) и този за страната (15,4%). Много по-висок е и относителният 
дял на третокласните пътища (68,6%) спрямо този за СЦР (66,5%) и страната (62,1%), 
докато второкласната пътна мрежа е по-малко развита, като относителният й дял 
определено е  по-нисък  от този за СЦР и още повече от средния за страната. 

Недостатъчното развитие на второкласната пътна мрежа ограничава възможностите 
за достъп до областния център. Въпреки че гъстотата на републиканската пътна мрежа е по-
висока от средната за страната, едва 60% от населението има достъп до областния център в 
рамките на един час, поради преобладаващото обслужване с третокласна пътна мрежа. За 
14% от населението са необходими повече от два часа за достигане до областния център, 
живеещи главно в планинските части на областта. 

Преобладаващата част от пътищата са в добро състояние, но около една трета от 
третокласната пътна мрежа е с влошени параметри, като най-осезателно е това в 
планинските части на областта, където пътищата стават непроходими в зимни условия, 
поради затруднения в поддържането им.  

Жп инфраструктура 
Област В.Търново има  предимството да се обслужва от две пресичащи се главни 

железопътни линии: София – Г.Оряховица – Варна (преминава през общините: В.Търново, 
Г.Оряховица, Лясковец, Стражица и ги обслужва чрез 9 гари и 5 спирки) и Русе – 
Г.Оряховица – Подкова (преминава през общините: В.Търново, Г.Оряховица, Полски 
Тръмбеш и ги обслужва чрез 7 гари и 5 спирки). Двете железопътни линии  обслужват не 
само националните, но и международните потоци. Второстепенната железопътна линия 
Левски – Свищов е с регионално значение като обслужва община Свищов чрез 2 гари и 2 
спирки, а икономически нерентабилните  жп линии Г.Оряховица – Елена и Орещ – Белене  
са закрити и в момента се експлоатират като индустриални клонове само за товарно 
движение. 

Гъстотата на изградената железопътна мрежа на територията на областта е с 50 % 
по-голяма от средната за страната, което е обяснимо предвид значимостта на град Горна 
Оряховица като най-голям железопътен възел за Северна България. Със своите обслужващи 
функции той е от национално значение и е административно-експлоатационен център за 
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северния кръг жп линии. Въпреки това удвоените и електрифицирани линии са само около  
8%. 

От върха си през 1986 г. до 2005 г., жп превозите в областта спадат с 62 % за 
товарните и  56 % за пътническите, поради промяната в икономическата конюнктура и по-
голямата гъвкавост на автомобилния транспорт. 

Въздушен транспорт 
Създадено през 1925 г. летище Горна Оряховица, от 1995 г. е петото международно 

летище в страната, оборудвано с нова, модерна техника. Центърът за управление на 
въздушните полети ръководи движението на самолетите над цяла Северна България. 

Летището има водеща роля за развитието на областта в социално и икономическо 
отношение и се явява основен пункт за износ на бързоразваляеми селскостопански 
продукти, живи животни и охладено месо от Северна България за Европейския съюз, Русия 
и страните от Близкия и Далечен Изток. Летището е специализирано за карго полети и има 
потенциални възможности за увеличаване обема на своята дейност чрез привличане и 
осигуряване вноса и износа на суровини и готова продукция от новосъздаващите се 
предприятия в региона.  

Разположените в близост туристически обекти – Велико Търново и Арбанаси, със 
своята атрактивност и историческа стойност, представляват  интерес за чуждите туристи, 
посещаващи България. Бизнесмени, туроператори и превозвачи проявяват интерес към 
възможностите за опериране от летището. 

На територията на областта има действаща селскостопанска авиация, техническото и 
летателно оборудване, които са в състояние да задоволят нуждите на селското стопанство 
на цяла Северна България. 

Воден транспорт 
Пристанище Свищов се намира на 554-ия километър от устието на р. Дунав и на 

1825-ия километър  от пристанище Регенсбург и е най-южната точка от българския участък 
на р. Дунав, като от тук е най-късият път от р. Дунав до старопланинските проходи, а от там 
за Турция, Гърция и Близкия Изток.  

Пристанището има 8 корабни места, оборудвани с 12 броя портални кранове. 
Обработват се речни и речно-морски кораби, като могат да се обработват едновременно 7 
плавателни съда. Пристанището е съоръжено с необходимата портална и тилова техника,  
построена е и дозировъчна площадка с електронен  ж.п. кантар за дозиране на вагони с 
насипни товари. Удобните пътни връзки на град Свищов с градовете Русе, Плевен, 
В.Търново обуславят експедирането и получаването на значителна част от товарите да се 
извършат с автомобили. Пристанището разполага със собствен кораб за извършване на 
маневри на несамоходни плавателни съдове от котвена стоянка до кея и обратно. 

За съжаление, както и другите дунавски пристанища, пристанище Свищов не 
уплътнява своя капацитет. Загубата на традиционни търговски партньори и опитите за 
пробиване на нови пазари водят до значителен спад в товарооборота, но в последните 
години се наблюдава тенденция за нарастване на товарооборота. 

Изводи: 

- Транспортната инфраструктура в областта предоставя обслужване с всички видове 
транспорт – пътен, железопътен, въздушен и воден, с възможност за смяна на един вид 
транспорт с друг. 

- Наличието на международно летище е голямо предимство за областта, което дава 
изключителни възможности за развитие. 
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- Пътната мрежа от висок клас е добре развита и осигурява връзките в национален 

план, вкл. международните, а ж.п. транспортът, осигуряващ международните и 
регионалните връзки, обхваща почти всички общини от областта. 

- Пристанище Свищов осигурява излаза на областта на р. Дунав с всичките 
предимства на речния транспорт - най-евтин и екологичен при пренос на масови товари на 
дълги разстояния. 

Проблеми: 
Недостатъчно развитата пътна мрежа от втори клас ограничава възможностите за 

достъп на по-голяма част от населението на областта до областния център в рамките на 
един час. 

Местната пътна мрежа е недобре развита и поддържана в планинската част на 
областта, при което възможностите за придвижване в зимни условия са ограничени. 

Отсъствието на бърза транспортна връзка до Свищов продължава да го поставя  
"периферно" по отношение на областта. 

Жп инфраструктурата е с ограничени технически възможности за повишаване на 
скоростта на движение - по  жп линията Русе – Подкова (по направлението на ОЕТК № 9), 
максималната скорост е 70 км/час. 

Недостатъчна реклама на летище Горна Оряховица на местно ниво и ограничено 
усвояване на потенциала му за развитие на областта. 

 

1.5.2. Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдяване  
Населените места от областта се водоснабдяват основно от хидровъзел “Йовковци” 

(общините В.Търново, Г.Оряховица, Лясковец, П.Тръмбеш, Стражица, Златарица и Елена) и 
от водоснабдителна система "Росица" (общините Сухиндол и Павликени), както и местни 
водоизточници. Община Свищов се водоснабдява от подпочвените води, акумулирани 
главно в Свищовско-Беленската и Вардимската низини, посредством кладенци тип “Раней” 
и шахтови кладенци. 

Язовир "Йовковци", изграден на територията на община Елена по поречието на 
р. Веселина, е с обем 92 млн.куб.м, а пречиствателната станция за питейни води ПСПВ 
“Йовковци ” е с проектен капацитет 2500 л/сек.  ПСПВ е въведена в експлоатация през 
1980 г., като е изграден само първият етап с 50% мощност от предвидената.  

В областта са изградени 346 броя водохващания, 190 броя водоснабдителни помпени 
станции и 264 броя водоснабдителни резервоари, а водопроводната мрежа е с обща 
дължина  2 908 хил.м. 

Населените места без централно водоснабдяване са 138 бр. с 1147 жители, 
представляващи по-малко от 0,5% от общото население на областта. Няма селища с 
целогодишен режим на водоподаване през 2004 г., също и новоснабдени селища. 

Северните части на областта са по-бедни на водни ресурси и повечето населени 
места (община Полски Тръмбеш) се водоснабдяват от местни  водоизточници или 
водохващания от съседни села. Има населени места, за които все още не е категоризиран 
източник на водоснабдяване. Водният потенциал на община Свищов е значителен, но все 
още липсва цялостно проучване на водата в региона, така че трябва да се увеличи 
производството на питейна вода от р. Дунав (след съответното пречистване) и да се 
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подобри качеството на питейната вода. Въпреки че общините Елена и Златарица от 
планинската част на областта са най-богати на водни ресурси, централно водоснабдените 
населени места в тях са най-малко (46% в Елена и 56% в Златарица). Водоснабденото  
население  е съответно 94,5% и 98,5%.  

Със сезонен режим на водоснабдяване през 2004 г. са били само 2 села – с. Ресен и 
с. Попска, поради намаления дебит на водоизточниците през летния сезон и увеличената 
консумация от абонатите. 

Изводи: 
- Областта е богата на водни ресурси и преобладаващата част от населените места са 

централно водоснабдени, като основен водоизточник се явява яз. "Йовковци";  известен 
недостиг на водни ресурси има в община П. Тръмбеш.  

- Г.Оряховица е един от малкото градове в страната, който има осигурено резервно 
водоснабдяване, което гарантира безаварийна водоподаване по всяко време. 

- Изградеността на водопроводната мрежа е добра, с изключение на някои части от 
територията на общините  Елена и Златарица, където има неводоснабдени населени места.  

- Ограничения във водоползването се налагат в планинската част на областта, тъй 
като се наблюдава рязко покачване на консумацията през лятото (питейната вода се ползва 
за напояване) и затова се прилагат принудителни ограничения във водоподаването, с цел 
ограничаване на разхищенията. 

Проблеми: 
Основните проблеми във водоснабдяването  произтичат предимно от силно 

амортизираните мрежи и съоръжения, в резултат на което загубите на вода достигат до 
50%. 

В редица населени места от областта са регистрирани отклонения в качеството на 
питейните води по съдържание на нитрати, резултат от наторяването на земеделски култури 
в пояс ІІ на СОЗ на водоизточниците от страна на земеделски стопани и кооперации. 

В община Свищов се наблюдава съществено отклонение в стойностите на показателя 
“съдържание на манган”, което е причина за епизодични промени в органолептичните 
показатели на водата – цвят и мътност, както и за други характерни проблеми по 
експлоатацията. Започнато е строителство на пречиствателна станция за питейна вода в 
близост до водоизточниците в с. Вардим, но поради липса на средства, строителството  
временно е спряно. 

Канализация 

Канализационна мрежа имат всички градове в областта и с. Вонеща вода – общо 11 
населени места. В някои села има частична канализация, зауствана директно в реки и 
дерета.  

През 1982 г. е въведена в експлоатация Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПСОВ “Велико Търново” (местонахождение – местност “Дервеня”). ПСОВ работи по 
временна технологична схема за биологично пречистване по метода  “продължителна 
аерация” на част от постъпващите отпадъчни води – 190л/сек., като обслужва около 50 хил. 
души население и промишлени предприятия и фирми в града. Предстои въвеждане в 
експлоатация на нова технологична схема за пречистване с аеробна стабилизация и 
механично обезводняване на утайките, което ще даде възможност за механично и 
биологично пречистване на цялото постъпващо водно количество от 365 л/сек. Новата 
технологична схема не работи поради все още липсващо депо за отпадъците. 
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В областта има още една пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ 

“Стражица”, която в момента работи с "механично" стъпало;  предстои пускане в 
експлоатация и на "биологичното" стъпало. 

През месец юли 2004 г. стартира изграждането на Районна пречиствателна станция 
за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец. Обектът се 
финансира по програма ИСПА и се изпълнява от турски Консорциум Тескер-Мапа-Мас-
Гюнал. С изграждането на РПСОВ ще се обхванат битово-фекалните води от трите града, 
което ще доведе до подобряване на екологичната обстановка. В момента краен 
водоприемник на отпадъчните води от смесените канализации на градовете Горна 
Оряховица и Долна Оряховица е р. Янтра. Част от големите предприятия (”Захарни 
заводи” АД, “Складова техника” АД, месокомбинат “Родопа” ООД, ЕТ “Стефмарк” и 
други) имат локални пречиствателни съоръжения, а предприятия като ”Рекорд”, “Розахим”, 
“Металснаб”, Локомотивно и Вагонно депо са с ведомствени канали, които директно се 
заустват в р. Янтра. Предвидено е включването им в колектор за отпадъчни води до 
РПСОВ. 

Изграждането на ПСОВ “Свищов” е включено в Националната програма за опазване 
на околната среда със срок на изпълнение до 2010 г. Извършени са предпроектни 
проучвания, които дават идейни решения в няколко варианта. 

Изводи: 
- Изградена канализация има само в градовете. 

- В някои села има частично изградени отводнителни системи. 

- ПСОВ имат само градовете В.Търново и Стражица, в процес на изграждане е 
РПСОВ Г.Оряховица. 

- За повечето от градовете има проекти за ПСОВ, проблем са финансовите средства. 

Проблеми: 
Липсват съоръжения за отпадните води, което води до безконтролно изпускане на 

замърсени води в реките, вкл. и в р. Веселина – основен водосбор на яз. “Йовковци” и 
причинява замърсяване на околната среда. 

При забелязващата се тенденция на засилено ново строителство на сгради, и въобще 
на увеличаване на застроените терени, се появява сериозен проблем от недостатъчна 
проводимост на съществуващите канализационни клонове и връщане на отпадъчни води 
през съществуващите канализационните отклонения, най-вече при обилни валежи. 

Не са редки случаите на залпово изпускане на отпадъчни води със завишено 
съдържание на нефтопродукти, биологични замърсители и други в канализационната мрежа 
на гр. В.Търново от страна на недобросъвестни обществени абонати, което води до 
затрудняване работата на ПСОВ. 

Зачестяват повредите по канализационните мрежи на населените места поради 
директно изхвърляне на отпадъци в дъждоприемните решетки и ревизионни шахти при 
почистване на уличните платна и строително-ремонтни работи.  

 

1.5.3. Телекомуникации 

На територията на област Велико Търново телефонните съобщения са организирани 
главно на базата на аналогови системи, централи тип А 29 и КРС, цифрови преносни 
системи и нискочестотни селищни и междуселищни кабели. Постепенно се увеличава броят 
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на цифровите АТЦ и освен в гр. Лясковец и гр. В. Търново, са въведени в експлоатация и 
ЦАТЦ Г.Оряховица, Свищов, Павликени, Стражица (100% подмяна на аналоговата АТЦ) и 
гр. Златарица (100% подмяна на аналоговата АТЦ). 

Населените места са обхванати от местни мрежи с АТЦ, със сравнително добра 
степен на изграденост. Общо в областта функционират 126 АТЦ, като 32 от тях са в община 
В Търново, 22 - в община Павликени, 17- в община Свищов, по 15 в общините Г.Оряховица 
и Стражица, 9 - в община Елена и по една в Лясковец, Златица и Сухиндол. Действуващите 
телефонни постове към момента са 101 840, при което общата телефонна плътност, като 
основен показател за развитието на съобщителната система, е 33,0 тел.п. /100 д., по-ниска от 
средната за страната (36 тел.п./100 д.), но за домашните постови плътността е по-висока от 
средната за страната.  

Въпреки че като цяло телефонната мрежа е сравнително добре развита, съществуват  
определени териториални диспропорции. Най-добре развита е телефонната мрежа в община 
В.Търново, където телефонната плътност е близо 44 тел.п./100 д., докато в общините 
Златарица, Елена и Стражица е около два пъти по-ниска. Добре развита е и телефонната 
мрежа в общините Лясковец, П Тръмбеш и Павликени (с телефонна плътност, по-висока от 
средната за областта), докато в общините Сухиндол и дори Г. Оряховица плътността е по-
ниска от средната за областта. 

Междуселищният трафик в национален мащаб се осъществява от цифровата 
автоматична междуселищна телефонна централа /ЦАМТЦ/ В. Търново, която е част от 
националната транзитна цифрова мрежа. ЦАМТЦ  осигурява цифров телефонен пренос до 
всички крайни АТЦ в общината, с което степента на цифровизация на междуселищните 
връзки е 100%. 

Процесът на модернизация на съобщителната инфраструктура, свързан с нейната 
цифровизация постепенно напредва. След изграждането на преносните цифрови мощности 
до 2000 г. – цифрови транзитни централи и оптични магистрални линии, в периода 2001-
2004 г. влиза в експлоатация регионалната оптична магистрала Лясковец –Джулюница – 
Стражица и цифрови АТЦ в редица градове, но степента на цифровизация на селищните 
телефонни съобщения за областта  (22%) е  по-ниска от средната за страната (35%). 

И в това отношение се наблюдават сериозни териториални диспропорции. В община 
В. Търново степента на цифровизация (33,5%) се доближава до средния показател за 
страната, в община Стражица (33,2%) - също. Като пилотен проект, община Лясковец има 
100% цифровизация на селищните телефонни съобщения, много висок е процентът и за 
община Златарица - 64,2. В останалите общини процесът напредва бавно, като в общините 
Елена, Сухиндол и П. Тръмбеш не е започнал. 

Инсталираният цифров капацитет в цифровите централи позволява откриване на 
цифрови номера за бизнеса и населението с разширяване набора от услуги – цифрови наети 
линии, ISDN и  широколентов абонатен достъп. 

Мобилни  съобщения 
МТел има покритие на територията 93,3% и 94,6% от населението на областта, като в 

момента се изгражда оптична мрежа, която ще осигури възможност за пренос на глас и 
данни.  

Сигналът на Глобул покрива 87,06% от територията и 97,6% от населението, като и 
тук непокритите територии са главно в планинската част - общините Златарица и Елена. 

В град В. Търново се изгражда възлова централа от мобилната мрежа на БТК, 
предназначена за обслужване на област В. Търново и съседни области. 

Достъп до ИНТЕРНЕТ 
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БТК предлага комутируем достъп чрез телефонната мрежа до ИНТЕРНЕТ мрежата 

за цялата територия на областта, като от  м. октомври 2004 г. вече предлага нова услуга за 
достъп до ИНТЕРНЕТ – “Широколентов абонатен достъп по технология ADSL”. 

Тази услуга осигурява постоянен достъп до ИНТЕРНЕТ по телефонната линия на 
съществуващ телефон, без да заема линията и без отчитане на допълнителни такси. 
Съгласно програмата за внедряване, услугата ще се предоставя до всички общински 
центрове. До момента се предлага във В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец и Павликени. 

Мрежата за достъп за бизнес услуги има обособени точки за достъп в град 
В. Търново (3 броя), а също и в Г. Оряховица, Свищов, Павликени, П. Тръмбеш и 
Стражица, с възможност за предоставяне на още при заявен интерес.  

Изводи: 
- Съобщителната система е сравнително добре развита, с плътност на телефонните 

съобщения, близка до средната за страната, като съществуват определени териториални 
диспропорции. 

- Започналото въвеждане на цифрова инфраструктура позволява разширение и 
модернизиране на предлаганите съобщителни услуги. 

- Преобладаващата част от територията на областта има покритие от мрежите на 
мобилните оператори, с изключение на някои територии от  планинската част на областта –
главно общините Златарица и Елена. С доизграждането на оптичните трасета, покритието 
ще се стабилизира. 

Проблеми: 
Все още за голяма част от населението се предлага само традиционната гласова 

телефония, характерна за старите аналогови централи, които са на ниско технологично 
ниво.  

В планинската част на областта (особено община Елена), голямата разпокъсаност на 
населените места не позволява телефонизиране на всички села, на места връзките са по 
въздушни трасета, амортизирани, с телефони местна батерия. В някои населени места от 
общините Златарица и Стражица има само по един обществен пост и нито един домашен, 
включени чрез въздушен проводник. 

Бавен процес на модернизация на съобщителната мрежа, като съвременни 
съобщителни услуги се предлагат ограничено само в големите градове. 

 

1.5.4. Енергийна инфраструктура 

Електроенергетика 
На територията на областта функционират две топлоелектрически централи -

ТЕЦ “Свилоза” и ТЕЦ “Захарни заводи”, които са заводски и с предназначение за 
захранване на съответните промишлени предприятия. Изградените водноелектрически 
централи са едни от малкото ВЕЦ в Северна Централна България, работят на 20 кв и 
задоволяват местни нужди. 

Основен източник на електроенергия за областта е националната електроенергийна 
система, посредством един от основните възли на преносната система - подстанция Горна 
Оряховица с трансформация на напрежението 220/110/20 кв. На територията на областта 
попада и подстанция "Царевец" с трансформация на напрежението 400/110 кв, която е с 
общосистемно значение и  няма пряко отношение към захранването на населените места. 
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Подстанция Горна Оряховица е свързана с други електроенергийни центрове на 

преносната система (подстанции или електроцентрали)  посредством електропроводи с 
работно напрежение 220 кв, но фактическото електрозахранване на областта се осъществява 
от 12 районни подстанции 110/20 кв, разположени в центровете на съсредоточия на товари. 
Всяка от подстанциите 110/20 кв е включена двустранно в мрежата 110 кв, което повишава 
сигурността на захранването в авариен режим. С изключение на общините Лясковец и 
Сухиндол, във всяка община има по една трансформаторна подстанция 110/20 кв (във 
Велико Търново - 4 бр., а в Горна Оряховица - 2 бр.), които осигуряват електрозахранването 
както на собствената си територия, така и на съседни общини, при което мрежата средно 
напрежение има възможност за резервиране.  

Всички населени места от областта са електрифицирани, като селата се 
електроснабдяват от въздушни изводи 20 кв, а в градовете мрежата е кабелирана. Като цяло 
електроразпределителната мрежа е реконструирана и поддържана  на  добро равнище, но 
има участъци с нарушени механични и електрически параметри. Строителството на нови 
трафопостове решава потребностите от нарасналите товари.  

Изводи: 
- Стабилното захранване с електроенергия на областта е гарантирано от наличието 

на подстанция Горна Оряховица като възел от националната преносна система 220 кв.  

- Фактът, че всяка община получава захранване на 110 кв, е предпоставка за 
сигурност в електроснабдяването и наличие на мощности за бъдещо развитие. 

- Електроенергийната мрежа високо напрежение е оразмерявана за товари, по-големи 
от сегашните и, с редки изключения, има възможност за поемане на допълнително 
натоварване. 

Проблеми: 
На места физически и морално амортизирана мрежа СН. 

Състоянието и поддържането на мрежата ниско напрежение  в селата и кабелната 
мрежа в градовете. 

Териториални проблеми и неизяснена собственост на някои от съоръженията. 

Газоснабдяване 
Северният клон на националната газопроводна система в България преминава през 

територията на област В.Търново, но до скоро областта не е получавала захранване с 
природен газ дори и за промишлени нужди. 

През месец април 2004 г. стартира проектът за газификация на градовете Велико 
Търново, Горна Оряховица и Лясковец, като се изгражда магистрален газопровод, 
отклонение от северния клон на националната газопреносна мрежа  до АГРС Велико 
Търново и до АГРС Горна Оряховица с обща дължина 52 км. Изграден е и първият етап от 
газоразпределителна мрежа на град Горна Оряховица с дължина 14 км, заедно с 
газопроводните отклонения. В момента се извършва преустройство на котелните 
инсталации за работа на природен газ на 4 училища, една детска градина, МБАЛ “Свети 
Иван Рилски” и сградата на общината. През 2005 г. се предвижда изграждането на 3 808 м 
разпределителни градски газопроводи и газопроводни отклонения, преустройство на 
котелни инсталации на 3 училища и 2 детски градини, сградата на МВР. Предстои 
включване и на промишлени потребители, а през 2005 г. се очаква газифицирането на 200-
300 жилища. 

В град В.Търново дължината на газоразпределителна мрежа е 13,7 км и включва 210 
газопроводни отклонения. Дружеството “Раховецгаз 96” АД, което стопанисва и поддържа 
изградените разпределителни газопроводи и монтираните съоръжения, има сключени 
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договори за присъединяване към градската разпределителна мрежа с 9 промишлени, 12 
обществено-административни  и  повече от 70 жилищни обекта. 

Изводи: 
Макар и закъсняла (предвид отдавна преминаващия магистрален газопровод през 

областта), газификацията е икономически и екологично ефективен способ за едновременно 
решение на: 

- задоволяване на енергийните потребности чрез замяна на традиционните горива с 
природен газ; 

- постигане на по-добър икономически ефект в сравнение с използването на 
традиционните енергоизточници; 

- премахване на вредното въздействие върху околната среда; 
- изпълнение на поетите ангажименти по международните конвенции и договори  за 

околната  среда. 
 
 

1.6. УРБАНИСТИЧНО РАЗВИТИЕ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 
Характеристика на селищната мрежа, опорни центрове  
Селищната мрежа в десетте общини на област Велико Търново обхваща 336 населени 

места, от които 14 са градове. На територията на областта са се формирали две типични 
разновидности на селищната мрежа,  обусловени от природогеографските условия и от 
историческото развитие. На север в равнинната територия – мрежа от компактни и големи 
села. На юг в планинската територия – дисперсна мрежа от множество много малки села, 
махали и колиби, които се обезлюдяват и отмират (през 1970 г. в окръга е имало 394 
населени места или с 61 повече, отколкото сега). Обезлюдените селища в община Елена през 
2005 г. са 22 бр. 

Градовете попадат в следните категории  (според градоустройствената 
класификация): 3 средни града над 30 хил.д. (В Търново, Г Оряховица и Свищов), само един 
малък град над 10 хил.д. (Павликени), десет много малки градове под 10 хил.д. (Лясковец, 
Елена, Долна Оряховица, Полски Тръмбеш, Дебелец, Стражица, Златарица, Бяла черква, 
Сухиндол и Килифарево).  

Степента на урбанизация (процентът на градското население) в областта е 63,4 % при 
68% средно за страната. Може да се посочи също, че повечето от много малките градове, 
разположени в равнината и обявени за градове през 70-те години, също имат подчертано 
аграрен характер и стил на живот.   

Селищната мрежа може да бъде охарактеризирана като балансирана и равномерно 
развита.  Опорните центрове – малките градове,  са  разположени в добра близост до 
селските населени места. Това предполага възможности в бъдеще да се усъвършенстват 
връзките град – село. В духа на общоевропейската политика за развитие на селските райони 
подходящо ще бъде да се насърчават малките градове в предоставянето на услуги за техния 
селскостопански хинтерланд и в разкриването на малки и средни предприятия, свързани със 
селскостопанското производство.  

В областта няма голям град. Териториалната близост на градовете Велико Търново, 
Горна Оряховица и Лясковец е предпоставка за формиране на съградие - урбанизационно 
ядро с население около 100 хил. души, което доминира в територията на областта. На запад, 
изток и юг от това ядро градовете са много малки. Има само един сериозен балансьор на 
север – Свищов с 30 хил. души население. Близостта на трите града предопределя известни 
връзки между тях и някои общи проблеми за решаване. Но самостоятелността им е 
традиционно поддържана. Тя се изразява в запазването на три отделни общини (селищни 
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системи) при реформата през 1978 г. Изразява се и в запазената пространствена обособеност, 
която се поддържа от природната даденост – Арбанашкото плато. Ревниво се поддържа 
незастроено и малкото пространство между Лясковец и Горна Оряховица, за да подчертава 
самостоятелността на двата града. Нарастването на населението на трите града е достигнало 
своята кулминация през 1991 г. – 129 хил.д., след което започва да намалява до 116 хил.д. 
през 1995 г. и  112 хил.д. през 1998 г. Трудовите и културно-битовите пътувания намаляват 
заедно с намаляването на общата подвижност на населението. Транспортната достъпност 
мeжду В. Търново и другите два града е затруднена поради сложния релеф.  

Поради всички тези фактори за формирана агломерация все още не може да се говори. 
Но в бъдеще може да се очаква засилване на връзките между населените места в рамките на 
очертания обхват на агломерацията и то на основата на посочените и очаквани нови 
взаимодействия между градовете и селата. Тези възможности следва да се прогнозират 
внимателно и да се създават добри условия за тяхното реализиране както във функционален, 
така и в пространствен аспект. 

Населени места, структура, изграденост, развитие 
Наред с демографския спад на населените места, което се отразява негативно на 

тяхната икономика и на социалната сфера, в тях се наблюдават много проблеми от чисто 
териториалноустройствен характер. 

Урбанистичното развитие на градовете през индустриалната епоха се е отразило 
решително върху териториалното им нарастване и устройство. През целия период наличната 
градска територия е била перманентно недостатъчна, за да задоволи растящите градски 
нужди. Това е налагало непрекъснат териториален ръст, заемане на съседни земеделски земи 
за промишлени зони и за жилищни зони (комплекси). Не е било възможно този екстензивен 
ръст да бъде ограничаван и регулиран по-добре, поради кратките времеви периоди на поява и 
реализация на урбанистичните процеси. В същото време градските територии и особено 
новоусвоените са оставали недостатъчно добре благоустроени и подредени. В резултат на 
това нарастване градовете са натрупали сериозни проблеми, които са оставали постоянно 
нерешени докрай.  В момента те стоят особено остро в по-големите градове, но се 
наблюдават макар и в по-малка степен и в по-малките градове. 

Проблем степен на урбанизиране на територията  
Фиг. 9. Урбанизирани територии в землищата на градовете 

Прави впечатление големият 
процент на урбанизираните територии 
в землищата на  В. Търново и 
Г. Оряховица – съответно 42% и 49% и 
сравнително малкият процент в 
землищата на другите градове.  Не са 
за подценяване и площите на 
промишлените и складовите зони 
както и на другите урбанизирани 
територии извън границите на 
градовете. Това илюстрира 
териториалното развитие на 
урбанизационните процеси, което се е 
реализирало не само чрез 
териториално нарастване на самите 
градове, но и чрез урбанизиране 
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(застрояване) на други територии в техните землища, а и в землищата на съседните селски 
населени места. Това се отнася в най-голяма степен за землищата около градовете В. 
Търново и Г. Оряховица. 

Увеличените площи на градовете са създали допълнителни трудности с тяхното 
инфраструктурно обзавеждане и благоустрояване, които продължават да бъдат голям 
проблем и днес. 

Проблем  производствени зони 
През индустриалната епоха най-сериозната териториална експанзия беше 

демонстрирана със заемането на големи площи земя край градовете и екстензивното им 
усвояване за индустриални нужди. Във В. Търново са се формирали четири промишлени 
зони Западна, Източна, Централна и Южна (Дълга лъка) с обща площ 256 ха, по-голяма от 
площта на жилищните квартали (226 ха). В  Г. Оряховица двете промишлени зони Север и 
Изток заемат площ 280 ха, също по-голяма от площта на жилищните квартали (213 ха). В 
Лясковец промишлената зона заема площ 563 дка, в Полски Тръмбеш 820 дка, в Стражица 
740 дка. 

Обновяването и преструктурирането на създадените производствени зони след 
осъществяването на приватизацията ще се проявява не само като технологичен проблем, но и 
като чисто устройствен и строително-архитектурен проблем и ще изисква сериозни усилия в 
планирането и благоустройството им. Технологичната изостаналост и неприветливият 
архитектурно-строителен вид на производствените сгради ще представляват бариера пред 
тяхното обновяване. Евентуалната ориентация на бъдещи инвеститори към строителство на 
производствени предприятия “на зелена поляна” може да забави преструктурирането на 
производствените територии. 

Проблем жилищни комплекси 
Обновяването и преструктурирането на жилищните комплекси се проявява като 

сериозен проблем в резултат от тяхната функционална недоизграденост, еднообразие и 
неблагоустроеност. В жилищен комплекс “Пролет” в Г. Оряховица живеят 9000 души и 80% 
от сградите са едропанелни. Лошо е състоянието на междублоковите пространства. В 
Лясковец – град с характерна традиционна архитектура от еднофамилни къщи с дворове, 
също са изградени едропанелни жилищни сгради в ж.к. “Черникова бара” с недоизградени и 
зле организирани междублокови пространства. Във Велико Търново в комплекса “Бузлуджа” 
с площ 1250 дка живеят 28 хил. души, в к-с “Картала” с площ 76 дка живеят 13 хил. души. 
Изградените панелни сгради ще имат нужда от саниране и рехабилитация. Този проблем ще 
има дългосрочно действие, като се имат предвид скромните възможности на собствениците 
на жилища да ги обновят. В жилищните комплекси е върната незастроена земя на нейните 
бивши собственици. Терените, определени за детски заведения и училища, са вече 
изконсумирани за други нужди, което също създава проблеми и ще налага преструктуриране 
на територията на комплексите. 

Проблем неофициални селищни квартали 
Такива спонтанно формирани квартали с ромско население има край някои от 

населените места. Тези квартали са с много ниско ниво на благоустроеност и в тях почти 
липсва инфраструктура. Включването им в регулационните граници ще създаде условия за 
тяхното планиране и благоустрояване с оглед постигане на по-добър жизнен стандарт за 
техните обитатели и относително еднакви условия за жизнена активност.  

Голямо количество ромско население има концентрирано в селата Константин, 
Майско, Беброво в община Елена. 
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Несанкционирани зони със застрояване за отглеждане на животни има в землището на 

Лясковец, за които е необходимо да се проведе процедура за регламентирането им като 
селищни образувания за производство. 

Проблем  техническа инфраструктура 
Проявлението на този проблем се наблюдава  в незадоволителното състояние на 

мрежите и системите на водоснабдяването и канализацията, на топлоснабдяването, на 
енергоснабдяването и на транспортната  система на градовете. Обобщено може да се посочи, 
че техническата инфраструктура не удовлетворява адекватно настоящите градските нужди и 
затруднява функционирането на градовете. В незадоволително състояние е уличната мрежа и 
уличното благоустройство в повечето населени места. Проблеми създават и множеството 
нерегламентирани сметища край населени места. 

През месец април 2004 г. започна реализацията на проекта за газификацията на 
градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец. Газификацията ще спомогне за 
решаване на енергийните потребности, постигане на по-добър икономически ефект в 
сравнение с използването на традиционните енергоизточници и премахване на вредното 
въздействие върху околната среда.  

Проблем обществени озеленени площи 
Състоянието на изградените зелени системи в градовете е незадоволително. Това се 

дължи на недостатъчното им поддържане, заемането на зелени площи за временно търговско 
строителство, липсата на охрана и ефективно санкциониране на нарушителите. Наличните 
озеленени площи за широко обществено ползване в средните градове са недостатъчни. По 
данни от ОГП обществените озеленени площи във В. Търново са 51 ха или 8 м2/жит., в  
Г.Оряховица - 39 ха или 9 м2/жит. при норматив за такива градове 12 м2/жит. В малките 
градове обществените озеленени площи по принцип са достатъчни, но не са добре изградени 
и поддържани. В  Елена градският парк “Калето” е с площ 9,7 ха или 12 м2/жит., но не е 
добре поддържан, в Полски Тръмбеш обществените озеленени площи са 3,1 ха или 12 
м2/жит.    

Проблем културно-историческо наследство 

Областта е една от най-богатите на културно-исторически паметници от различни 
епохи. За тях са полагани не малко грижи в близкото минало. Днес обаче поддържането на 
паметниците е силно затруднено. Като общ проблем за богатото културно-историческо 
наследство в областта следва да се посочи недостатъчните грижи за поддържане на 
паметниците на културата поради недостига на средства и подходящи механизми. 

Проблем  неактуални устройствени планове и кадастър 
Плановете на населените места и техните централни градски части са остарели и 

неактуални след реституционните процеси. Техните частични изменения “на парче” са 
порочна практика, която създава сериозни проблеми на управлението на процесите. 
Създаването на нов кадастър и нови планове за регулация и застрояване е неотложна 
необходимост.  

Селищни образувания –  вилни зони и земи за земеделско ползване и отдих 
Вилни зони в областта има само на територията на община  В. Търново, а именно: 

вилна зона Капиновски м-р  в землището на с. Пчелище с  227 бр. вилни имоти с 126 
построени вили и ЗРП от 1987 г. и  вилна зона Чуката  в землището на с. Леденик с 213 
вилни имотА с 48 построени вили. 

Като разновидност на вилните зони следва да се разглеждат земите за земеделски 
труд и отдих. По информацията от отчета на земята земите по &4 от преходните и 
допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ са с обща площ 21699 дка, от тях 20023 дка са 
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обработваеми земи. По-значителни площи с такива земи има край Свищов, В. Търново, 
Лясковец и Г. Оряховица.  По информация от общините са застроени част от земите,  
повечето от  имотите са електроснабдени. Не са изградени съоръжения за водоснабдяване, 
канализация и пречистване на водите. Пътните връзки се осъществяват чрез черни пътища, 
частично асфалтирани. Забавя се изготвянето на планове на новообразуваните имоти и 
кадастрални планове на тези земи с оглед бъдещото им планиране и нови функции. 

Основни изводи и оценки за урбанистичното развитие: 
Запазена е традиционната връзка между града и селото. Добре е развита мрежата от 

населени места и равномерно са разположени малките градове в цялата територия на 
областта. Амортизирана е физическата среда в населените места, занемарени са  
благоустройството и инженерните мрежи. Производствените територии са недостатъчно 
благоустроени и са застроени с остарели, непривлекателни и амортизирани сгради, които 
трудно могат да се модернизират и използват. Жилищните комплекси са недоизградени и 
неблагоустроени, панелните сгради не удовлетворяват нормалните изисквани за жилищен 
комфорт. Не е добро състоянието на обществените сгради за култура, образование, 
здравеопазване особено в селата, незавършено строителство на културни обекти. 
Обществените озеленени площи са недостатъчни и са силно занемарени и подложени на 
агресия. Остаряла е и е неактуална плановата основа на населените места 

 
 

1.7. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНИ 
УСЛОВИЯ 
Комплексната оценка на отделните групи фактори, влияещи върху качеството на 

средата показва, че област Велико Търново се характеризира с добро качество на околната 
среда.8

Качество на атмосферния въздух 
На територията на Северен централен район за планиране, област Велико Търново е 

един от  районите за оценка и управление на качествата на атмосферния въздух (КАВ), в 
които е налице превишаване на нормите за съдържание на ФПЧ10, серен диоксид и 
сероводород. Източниците на наднормено замърсяване са битовото отопление, 
промишлените и транспортните дейности, вкл. лошата поддръжка на пътните настилки. 
Замърсяването от автомобилния транспорт се дължи предимно на остарелия автомобилен 
парк. Въздействието на промишлеността и селското стопанство е незначително и с локален 
териториален обхват. За съжаление в повечето промишлени предприятия липсват локални 
пречиствателни съоръжения. Важна особеност, свързана със задържането на замърсен и 
студен въздух, са инверсиите в Горнооряховското понижение - едни от най-значителните в 
цяла Северна България. 

Мониторингът по отношение състоянието на атмосферния въздух в градовете Велико 
Търново, Горна Оряховица и Свищов (гр. Свищов се контролира и от система за непрекъснат 
контрол “OPSIS”), се осъществява чрез периодични измервания, като се следят следните 
замърсители на въздуха: серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, сероводород, 
оловни аерозоли, прах и фини прахови частици (ФПЧ 10), като за периода 2001-2004 г. се 
наблюдават следните тенденции:  

- Средногодишните нива на серен диоксид поддържат трайна тенденция към 
понижаване. Най-високи стойности се отчитат през отоплителния сезон и основен дял за 

 
8 - В анализа на екологичното състояние са използвани данни от Доклад на РИОСВ-Велико Търново 2001-
2004г.; Стратегия за устойчиво развитие на област Велико Търново; Данни от екологичния доклад на НСИ 2003 
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това има работата на локалните парокотелни инсталации и битовото отопление. С 
газификацията на големите градове се очаква съществен спад на нивата на този замърсител. 

- Замърсяванията с азотен диоксид са сравнително постоянни и в рамките на ПДК. 
През 2001-2004 г. епизодични превишения на нормите са регистрирани в градовете, 
дължащи се предимно на остарелия автомобилен парк. 

- Средните концентрации на сероводород имат силно изразен непостоянен характер, 
като причината са промишлените дейности. 

- Запазва се тенденцията към понижаване на годишните концентрации на оловни 
аерозоли на територията на цялата област, поради преустановяването на производството и 
използването на оловни бензини и въведената системата за контрол на качеството на 
използваните горива. 

- Праховите частици (общ суспендиран прах и ФПЧ10) продължават да са най-
проблемният замърсител на територията на областта, като тенденцията е към запазване на 
традиционно високите нива на замърсяване на територията на големите градове. Във всички 
ППМ са регистрирани превишавания на средногодишната и среднодневната норма. 
Причината за високите нива на прах е ниската степен на благоустроеност, непочистването на 
уличната мрежа, както и широкото използване на твърди горива (дърва и въглища).  

Качество на водите 

Състоянието на повърхностните и подпочвените води на областта зависи от 
концентрацията на урбанистични единици и промишлените дейности, както и от степента на 
изграденост на канализационната и пречиствателната инфраструктура. 

Основни замърсители на повърхностните води са отпадъчните води от населените 
места без градски пречиствателни станции за отпадъчни води - гр. Лясковец, гр. Елена, гр. Г. 
Оряховица, гр. П. Тръмбеш,  гр. Сухиндол, гр. Павликени. Най-големият замърсител на р. 
Янтра с промишлени отпадъчни води е "Захарни заводи" АД, гр. Горна Оряховица.  

Река Янтра заема важно място в националната мрежа за контрол на качеството на 
повърхностните води. КачественияТ състав на водите на р. Янтра и нейните притоци се 
следи чрез ежемесечен мониторинг от Националната система за екологичен мониторинг 
/НАСЕМ/. Анализът на получените резултати показва, че реките в басейна на р. Янтра са 
били с добър кислороден режим и показатели, отговарящи на ПДК за проектната им 
категория. Повърхностните води в наблюдаваните пунктове не са отговаряли на категориите 
си основно по следните показатели: нитритен азот – максимумът е през летните месеци,  
когато високите температури ускоряват процесите на нитрификация и денитрификация; 
фосфати и неразтворени вещества, поради директното заустването на битово-фекални води 
от населените места във водоемите.  

Делът на обслужваното население на областта от ПСОВ за 2003 г. е едва 23.1 %. 
Директивите на ЕС регламентират изграждането на нови, отговарящи на европейските 
стандарти и изисквания ПСОВ. През 2004 г. започна  проектирането и изграждането на обща 
пречиствателна станция за градовете  Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, на 
стойност 10 милиона евро, финансирана от програма ИСПА на ЕС. До края на 2006 г. ПСОВ 
трябва да бъде завършена и пусната в експлоатация. Със средства от Предприятието за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ вече е 
изграден довеждащият колектор до площадката пречиствателната станция. ПУДООС и 
САПАРД финансират проекти за изграждане на канализационни мрежи и довеждащи 
колектори за градовете  Елена, Златарица и Сухиндол. Тези общини ще разчитат на свои 
и външни източници за предстоящото изграждане на пречиствателните им станции. 
ГПСОВ на гр. Стражица е изградена частично до механично стъпало. 
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Работещата в североизточния край на Велико Търново ГПСОВ поема само 

половината от отпадните битово-фекални и промишлени води. Голямата промишлена 
зона в квартал Дълга лъка зауства отпадните си води директно в р. Янтра. С цел 
подобряване качеството и увеличаване капацитета на пречистените води е  завършена 
реконструкцията и модернизацията - II етап на ГПСОВ–В.Търново, като от края на 2004 г. е 
решен въпросът с депониране на утайките от станцията. Предстои пускането в експлоатация 
на откритите изгниватели. 

Почви 
Извършените анализи на територията на Великотърновска област по мониторинговата 

програма на МОСВ за периода 2001-2004 г. не отчитат замърсявания на почвите с тежки 
метали и пестициди над ПДК. Не са установени земеделски земи, които да са трайно 
увредени, замърсени и негодни за селскостопанско производство. 

Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите. За 2003 г. са 
установени 490 тона забранени, залежали и негодни за употреба растителнозащитни 
препарати /пестициди/. За екологосъобразното им съхраняване са изградени централизирани 
складове по общини, финансирани със средства от МОСВ и МЗГ. Ежегодно се извършват 
проверки и се следи състоянието на складовете и съхраняваните в тях негодни пестициди. 

В някои участъци на реките Росица, Янтра, Дунав има значително изземване на чакъл 
и пясък, вследствие на което се образуват различни по размер котловани. Сериозен проблем 
представлява рекултивирането на изоставените варовикови кариери главно в северната ивица 
на Предбалкана (Драгижево, Русаля). 

Свлачищните процеси са често явление на територията на областта - предпоставка за 
тях е значителното разпространение на мергели, особено в югоизточната част. Специално 
внимание заслужава крайдунавският Свищовски макросклон с около 30 броя свлачищни 
участъци. В местната програма за борба със свлачищата още по-голямо внимание трябва да 
се обърне на превантивните мерки. На територията на областта най-значимото срутище е при 
Преображенския манастир (със сериозни материални щети). 

Шумово замърсяване 

Шумът като фактор на окръжаващата среда придобива все по-голяма актуалност, тъй 
като неговото постоянно и повсеместно действие създава опасност за физическото и  
психическото състояние на човека. Неблагоприятната акустична обстановка в градовете, 
край оживени пътища и магистрали се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачните 
градоустройствени решения без предвидена самозащита на населението, недостатъчната 
пропускателна способност на използваната транспортна мрежа.  

В област Велико Търново наблюдаваните пунктове за измерване на нивото на шума са 
57. Отчетените данни показват, че в болшинството от наблюдаваните пунктове измереното 
ниво на шума надхвърля допустимите хигиенни норми от 55- 60 дБ. 

Управление на отпадъците 
Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен 

риск за здравето на човека, затова решаването на проблемите, свързани с управлението на 
отпадъците, се явява един от най-сериозните екологични проблеми. От друга страна, 
отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна 
употреба води до съхранение на природни ресурси. 

За територията на областта количеството отпадъци, генерирани през 2003 г,. е както 
следва: битови отпадъци – 173 027 т, строителни отпадъци – 1272 куб.м, промишлени 
неопасни отпадъци – 279 000 т, като единственият начин за обезвреждане на отпадъците на 
територията на областта е чрез депонирането им. Това става в 9 общински регламентирани и 
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множество нерегламентирани депа. Делът на обслужваното население от услуги по 
сметоизвозване е 77.1%.  

Област Велико Търново е включена в Националната стратегия за изграждане на 
Регионално депо за твърди битови отпадъци, отговарящо на съвременната нормативна 
уредба, хармонизирана с изискванията на Европейския съюз. Депото ще ослужва общините 
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Във връзка с 
това предстои проучване на алтернативни площадки, изготвяне на доклад за ОВОС и 
одобряване на площадка, проектиране и изграждане на депото. Крайният срок за въвеждане в 
експлоатация на регионалното  депо е не по-късно от юли 2009 г.  
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2. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

 
 

Силни страни: Слаби страни: 
• Благоприятно географско и 

транспортно-кръстопътно положение в 
страната 

• Богато разнообразие на природни 
условия – от Балкана до Дунав 

• Плодородна и голяма по количество 
обработваема земя 

• Значителни водни количества и запаси 
• Няма сериозни замърсители на въздуха 
• Съхранено значимо културно-

историческо наследство  
• Разнообразие в развитието на 

икономическите отрасли 
• Наличие на множество МСП 
• Стабилизация на икономическото 

развитие в големите общини 
• Наличие на традиции и условия за 

развитие на високопродуктивно 
селскостопанско производство и 
преработвателна индустрия 

• Наличие на предприемачески интерес от 
страна на производители 

• Създадена туристическа индустрия на 
основата на значителен рекреационно-
туристически потенциал  

• Наличие на висши учебни заведения в 
Свищов и Велико Търново 

• Високо образователно равнище на 
населението на областта и на центъра 
Велико Търново,  образовани и 
професионално подготвени кадри 

• Висок индекс на човешкото развитие 
според индикаторите за образование, 
здравеопазване и икономика  

• Средно ниво на доходите и бедността в 
национално сравнение 

• Задоволително състояние на жилищния 
фонд и добра средностатистическа 
жилищна задоволеност 

• Системата на здравеопазването е 
обезпечена с достатъчно здравни 
заведения и болнични легла  

• Системата на културата е обезпечена с 
голям брой културни институции и 
обекти 

• Добре развита  транспортна, 

• Периферност на части от територията 
на областта 

• Непълноценно използване на 
обработваемата земя 

• Екологични рискове - висока 
сеизмичност, свлачища, нарушени 
терени, замърсяване на реките 

• Ниска степен на лесистост в 
равнинните части на областта 

• Малък дял на защитените територии 
• Недостатъчно финансово обезпечено 

съхраняването и социализирането на 
културното и природното наследство  

• Западане и ликвидиране на 
производствени сектори; ограничени 
финансови ресурси 

• Липса на стратегически производства 
• Трайна тенденция на спад в селското 

стопанство, нарушена връзка между 
наука, производство и пазар 

• Закрити преработвателни мощности за 
селскостопанската продукция 

• Недостатъчна пазарна и технологична 
информация, затруднен достъп до 
преференциални кредити, липса на 
ефективни структури на 
производството 

• Липса на насоченост и възможности на 
университетските центрове за 
внедряване на иновационни практики и 
технологии 

• Отдалеченост от традиционните 
туристически райони на масовия 
туризъм и пазарите, недостатъчна 
обвързаност на елементите на 
туристическо предлагане  

• Различия в равнището на индекса на 
човешко развитие между общините в 
областта 

• Застаряване и намаляване на 
населението 

• Липса на инвестиции за поддържане и 
подобряване на жилищния фонд  

• Недостатъчно социални жилища 
• Значителна част от социално слабите 

слоеве остават необхванати от 
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съобщителна, енергийна и 
водостопанска инфраструктура на 
територията на областта 

• Наличие на международно летище Г. 
Оряховица и дунавско пристанище 
Свищов  

• Добре развита мрежа от населени места 
в цялата територия на областта 

• Запазена традиционна връзка между 
града и селото 

• Институционалната структура на 
регионалното развитие е до голяма 
степен изградена и функционираща 

• В областта има достатъчен 
интелектуален потенциал, мобилизиран 
в неправителствени организации 

лекарски практики 
• Материалната база на образованието е 

остаряла 
• В системата на образованието са 

обхванати само 74% от децата в 
областта 

• Голям е броят на отпадащите от 
обучение деца 

• Недостатъчно средства за поддържане 
на културните учреждения и обекти 

• Непълно усвояване на възможностите, 
които предоставя развитата 
“довеждаща” инфраструктура  

• Недостатъчно добре развита пътна 
мрежа и дефицити на съобщителна 
система в планинската част на областта 

• Достъпност за по-голяма част от 
населението на областта до областния 
център в рамките на повече от един час 

• Липса на бърза транспортна връзка до 
Свищов 

• Амортизирани, морално остарели и 
недоизградени мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура 

• Амортизирана физическа среда в 
населените места 

• Звената при областния управител и в 
общините нямат достатъчно капацитет 
да осъществяват своите функции, 
липсват правила на взаимодействие и 
за движение на информация 

• Деконцетрираните областни служби на 
централните ведомства действат 
секторно и затворено 

• Информацията за дейността на НПО е 
трудно достъпна 

 

Възможности за: Заплахи от: 
• Развитие на междуобластните и 

трансграничните връзки на областта 
• Производство на разнообразна и 

специализирана земеделска продукция, 
развитие на биологично земеделие 

• Подобряване на тристранната връзка 
наука – производство - пазар 

• Създаване на нови лозови и трайни 
насаждения 

• Пълноценно затваряне на цикъла 
земеделско производство – 
преработваща индустрия и 
производство на конкурентноспособни 
продукти 

• Развитие на диверсифицирана 
икономика 

• Използване на развитите локализации 

• Засилване на периферния характер на 
някои общини и засилване на 
вътрешнообластните различия 

• Намаляване на дела на обработваемата  
земя и нарушаване структурата на 
земеползването 

• Увеличаване на пустеещите и 
необработени земи 

• Продължаване на спада в 
производството и закриване на 
предприятия 

• Неизползване на възможностите за 
внедряване на иновации 

• Засилване на икономическата 
изостаналост и периферност в малките 
общини  

• Маргинализиране на учебните 



 59
като “локомотиви” 

• Използване на средствата от 
предприсъединителните фондове и 
програми на ЕС 

• Създаване на технологични паркове, 
формиране на мрежа с висши учебни 
заведения от Северния централен район 

• Развитие на икономически ефективен 
туризъм със значение за областната 
икономика 

• Нарастване на броя на 
високообразованите и квалифицирани 
лица 

• Бърза адаптация и включване на 
квалифицираните кадри в 
новосъздадени производства 

• Създаване на условия и навици за 
непрекъснато обучение през целия 
живот 

• Активно включване на КИН в 
съвременния културен и икономически 
живот 

• Издигане на ролята на градове от 
областта като културни центрове с 
национално значение 

• Използване на преминаващия 
магистрален газопровод за промишлена 
и битова газификация на областта 

• Използване на летището на 
Г. Оряховица за повишаване на 
експортната ориентация на икономиката 

• Усвояване потенциала на р. Дунав чрез 
разширяване дейността на пристанище 
Свищов 

• Цифровизация и рязко подобряване на 
съобщителните услуги - “влизане в 
информационното общество”  

• Реализация на Общоевропейския 
транспортен коридор № 9 и 
подобряване на транспортното 
обслужване в областта 

• Формиране на балансирана 
полицентрична система от градове и 
развитие на нови връзки между града и 
селото 

 

заведения 
• Неоползотворяване на съществуващия 

туристически потенциал, развитие на 
туризма като маргинален сектор 

• Пренебрегване на грижите към 
околната среда, деградация и дори 
загуба на природно и културно 
наследство 

• Демографски “срив” и обезлюдяване 
на значителна част от територията   

• Спад в качеството на човешките 
ресурси и намаляване на общото 
образователно равнище 

• Увеличаване дела на безработните и 
социално слабите 

• Засилване на емиграцията на активно 
население  

• Западане на социалната защитна мрежа 
и нарушаване на устойчивото развитие 
на областта 

• Намаляване на децата в системата на 
образованието, закриване на училища в 
малките селища, отпадане от училище 
и поява на неграмотност 

• Физическо деградиране на културните 
обекти и занемаряване на културната 
дейност 

• Неизпълнение или забавяне на 
национални и регионални 
инвестиционни проекти в 
инфраструктурата  

• Задълбочаване на процеса на 
информационно изоставане за някои 
планински  райони 

• Депопулация и отпадане на населени 
места от селищната мрежа на областта 

• Занемаряване на градското 
благоустройство, инфраструктурните 
мрежи и естетическия вид на градовете 
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3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
Регионалната политика цели постигането на динамично, устойчиво и балансирано 

развитие на отделните райони и намаляване на регионалните и вътрешно-регионалните 
различия. Тя съдейства за осигуряване на равни възможности за развитие, достъп до 
икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и доближаване до стандартите на 
регионите в Европейския съюз (ЕС). Дългосрочното комплексно планиране търси баланса 
между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и 
териториален) и между различните териториални общности, институции и социални групи.  

Стратегията за развитие на област Велико Търново определя общата рамка и 
насоките за регионално развитие на областта (в средносрочен и дългосрочен план), 
съответстващи на целите и приоритетите на по-високите нива9 и обуславящи постигането на 
устойчивост в развитието на областната териториална и социална общност. Стратегията се 
явява отправна точка и ориентир за общинските планове за развитие, като източник на идеи 
и аргументи за разработване на общински проекти.  

Основните принципи и подходи при изготвяне на Стратегията за развитие на областта 
и нейната реализация през плановия период са свързани с:  

• Предвиждане на приоритети и мерки, които да съответстват на политиките на ЕС за 
социално-икономическо сближаване и на регламентите на Структурните фондове. 
Това е предпоставка за финансовата осигуреност на предвидените приоритети и 
мерки по линия на европейските фондове. Прилагане на подход на интеграция и 
съгласуваност между отделните секторни направления в развитието на областта и 
нейната територия, което е гаранция за постигане на синергичен ефект и 
балансираност. 

• Комбиниране и допълване на отделните мерки с оглед постигане на интегрирани 
пакети, въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природо-
културния потенциал на областта. 

• Отчитане на целите и приоритетите на основните планови и стратегически документи 
на страната за периода до 2015 г.  

Област Велико Търново има необходимия ресурс и предпоставки да реализира 
ускорено развитие. Прилагането и изпълнението на залегналите в Стратегията цели и мерки 
ще гарантира значително увеличаване на равнището на социално-икономическо развитие на 
областта и доближаване до средните социално-икономическите параметри на европейските 
райони.  

 

 
9 Национално и регионално (райони за планиране) 
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3.1. ВИЗИЯ  
Визията за развитието на областта отразява желаните промени и желаното състояние 

в развитието на областта в един дългосрочен период. Тя отразява мнението на местните хора 
и има мобилизиращ и консенсусен характер, обединяващ териториалната общност.  

 

Област Велико Търново – европейски регион с водеща роля 
на индустриален, транспортно-логистичен, туристически, 
културен и образователен център, привлекателна за 
инвеститори, население и туристи, постигаща устойчиво и 
балансирано развитие на територията и осигуряваща 
сигурност, чиста и хармонична околна среда и добър 
жизнен стандарт  

 

 

3.2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕ 

 

 

Основна стратегическа цел: 
Постигане на икономически подем и подобряване на качеството на живот 

при комплексно и балансирано развитие в областта 

 

Основната стратегическа цел се декомпозира в няколко приоритетни цели и свързани 
с тях мерки:  

 

Приоритетна цел 1 «Икономически динамизъм и регионална 
конкурентноспособност» 

Приоритетна цел 2 «Инфраструктура и околна среда» 
 Приоритетна цел 3 «Качество на живота» 
 Приоритетна цел 4 «Териториално сближаване» 
 Приоритетна цел 5 «Устойчив алтернативен туризъм » 
 Приоритетна цел 6 « Институционална среда» 
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Приоритетна цел 1:  

“икономически динамизъм и регионална конкурентноспособност” 

Постигане на динамичен растеж чрез развитие на атрактивна бизнес среда, 
стимулирани нови технологии и оптимизирани връзки между аграрен сектор и 

преработваща индустрия 

Област Велико Търново се нуждае от продължителен изпреварващ растеж, за да 
утвърди своята роля на водеща област в националното развитие. Изходната позиция на 
областната икономика е “колеблива стабилизация”. Тя е белязана с ниска степен на 
взаимообвързаност, неустановена структура, отсъствие на водещи, изтеглящи отрасли. От 
друга страна, наследеното качество “многопрофилност” успешно се вписва и в новите 
условия, макар и с доста различно съдържание. Към това желано качество е необходимо да 
се добавят нови инвестиции, нови технологии, нова, по-висша форма на взаимодействие и 
коопериране. Желаното синтезно качество е “конкурентноспособност”, а крайният резултат – 
устойчив растеж. 

Ключовите компоненти на тази интегрирана цел са: 

• Атрактивна бизнес среда, 

• Стимулирани нови технологии и развитие на икономика на знанието, 

• Обвързаност между аграрен сектор и преработваща индустрия. 

Атрактивната бизнес среда e ключов фактор за привличане на нови инвестиции в 
производствени мощности и за стабилизиране на малките и средни предприятия. Тя включва 
подобрен достъп до пазари, информация, транспорт и други специализирани услуги. 

Технологичното развитие и иновациите са ключът към постигането на 
конкурентноспособност в глобализиращата се икономика и непрекъснато променящите се 
икономически условия. Реализирането на възможностите за развитие на иновативни 
производства и нови технологии, а така също за подобряване на общото технологично 
развитие на производството, следва да бъде основна задача пред развитието в областта. 
Политиката за регионално развитие следва да подкрепи механизмите, структурите и 
институциите, благоприятстващи създаването и усвояването на иновациите и широкото 
въвеждане на информационните и комуникационни технологии, както в производствения, 
така и в публичния сектор.  

Обвързаността между аграрния сектор и преработващата индустрия е залог както 
за взаимното им ефективно развитие, така и за отстояване на позиции в пазарите с растяща 
конкуренция и повишени стандарти.  

Реализацията на дейности, насочени към насърчаване на инвестициите в структурното 
приспособяване и повишаване на регионалната конкурентноспособност, е приоритет за 
всички райони на страната с оглед позиционирането им на европейските и световните 
пазари. 

Реализацията на тази комплексна цел изисква прилагането на следните пакети от 
мерки и действия: 
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ПАКЕТ “АТРАКТИВНА БИЗНЕС СРЕДА” 

Мярка 1.1. Подобряване на достъпа до пазари и транспорт 

Мярката включва изграждане на два търговско-транспортни логистични центъра (до 
аерогара Г.Оряховица и пристанище Свищов), осигуряващи съвременни стандарти на 
борсова търговия и спедиция на стоки. 

Мярка 1.2. Подкрепа на предприемачите за стартиране и развитие на малък и 
среден бизнес чрез изграждане на регионална и местна бизнес инфраструктура, 
бизнес мрежи и подобрено административно обслужване 

Предоставянето на регионални и местни бизнес услуги, допринасящи за развитието на 
предприемачеството и местния бизнес и/или създаването на нови работни места, е все още 
осезателен дефицит в общините на областта. Преодоляване на пропуските и разликите в 
информационната и бизнес-осигуреност на населените места и общините в областта 
определя необходимостта от дейности по създаване и повишаване ефективността на 
съществуващите бизнес услуги, включително специализирани услуги за МСП. Необходимо е 
областта активно да подпомага създаване на условия за нарастване на инвестиционния 
интерес към местната територия, насърчаване на предприемачеството и подобряване на 
бизнес средата. За тази цел областната администрация следва да разработи собствена 
програма, в която да включи дейности, свързани с: 

 Засилване капацитета на съществуващите и изграждане на консултантски и 
информационни центрове за предоставяне на навременна и компетентна 
информация относно пазарната, ценова и технологична политика, свързана с 
развитието на определени сектори, производства и дейности от икономиката, с 
особен акцент върху селското стопанство; 

 Изграждане на гишета за предприемачи; 

 Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за обслужване на 
бизнеса; 

 Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво: 

- местни данъци и такси; 

- поддържане на база данни за свободни общински терени; 

- консултантска и методическа подкрепа за създаване и развитие на малки и 
средни предприятия в преработващата промишленост;  

- информационно осигуряване, обучение и консултации за съвременен 
мениджмънт и маркетинг; 

 Създаване на бизнес инкубатори, бизнес центрове, бизнес паркове, изграждане на 
офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали и експозиционни 
съоръжения; 

 Въвеждане на нови технологии и информационни продукти за обслужване на 
бизнеса; 

 Изграждане на информационни бизнес системи; 

 Обучение на местния бизнес;  
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 Развитие на бизнес мрежи и коопериране на малките и средни предприятия в 
областта; 

 Подкрепа на бизнеса чрез осигуряване на информация за възможности за участие 
в европейски програми и фондове на регионално, национално и международно 
ниво. 

Мярка 1.3. Подкрепа на утвърдени местни производители  

Дейности: 

 Организиране и участие на стопанските субекти в областта в изложения, панаири 
и информационни кампании за стимулиране на икономическите връзки и 
сътрудничество и маркетинг на тяхната продукция;  

 Организиране на областни изложения и  панаири, които създават търговската 
марка на областта, промоцират местното производство и защитават местните 
производители: 

- Ежегоден панаир на градинарството – Павликени; 

- Търговско изложение “Произведено в Северна България”. Подходящо е 
изложението да се развие като елемент на търговско-логистичния център 
Г.Оряховица; 

- Биенале “Информационни и комуникационни технологии” – Свищов. 

Мярка 1.4. Подобрен маркетинг за привличане на инвестиции в областта 

Дейностите за реализация на тази мярка включват:  

 Маркетингова реклама и промоциране на възможностите на областта за извоюване 
и утвърждаване на имидж като перспективна локализация с условия за успешен 
бизнес;  

 Разширяване на контактите с чужди бизнес партньори; международно 
сътрудничество, стимулиращо бизнес контактите; организиране и участие в бизнес 
форуми и срещи;  

 Привличане на инвестиции и коопериране с водещи европейски производители;  

 Работа в мрежа с организации, подкрепящи икономическото развитие на 
национално, регионално и местно равнище. 

Мярка 1.5. Устройствени решения за ново икономическо развитие  

Предлагането на предприемачески терени, както и на офиси, е важен фактор за 
разкриването на нови производства и допринася по решителен начин за създаване на работни 
места и модернизиране на производствената структура. За тази цел е необходимо да се 
определят и резервират нови производствени терени. В сегашното си състояние всички 
производствени зони са неефективно използвани и, което е по-важно, не могат да бъдат 
използвани за нови инвестиционни инициативи, тъй като над 90% от собствеността на 
терените в тях е частна и раздробена. За тази цел дейностите ще се насочат към:  

 Осигуряване на терени за изграждане на нови технологични предприятия и 
привличане на чужди инвестиции, чийто ефект ще се изразява и в разкриване на 
нови работни места и осигуряване на по-висока трудова заетост; 
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 Осигуряване на терени и възможности за ускорено развитие на сектора на 
услугите, изследванията и технологиите;  

 Обвързване на предприемаческата среда с всички видове елементи на 
техническата инфраструктура (удобен и бърз транспортен достъп, качество на 
съобщителните комуникации), лесно и удобно взаимодействие с елементи на 
пазарната инфраструктура (банкови и застрахователни институции, борси и др.), 
удобен достъп до различните елементи на социалната инфраструктура и всичко 
друго, което се включва в понятието “стандарт за качество на средата”. 

 

ПАКЕТ “НОВИ ТЕХНОЛОГИИ” 

Позиционирането на производителите в областта, в европейските и световните 
пазари, налага като задължително изискване постигането на определени технологични 
стандарти и ново качество на произвежданата продукция.  

Мярка 1.6. Развитие на потенциала на областта в трансфера на технологии в 
различни сектори на икономиката 

 Разработване на областна иновационна стратегия; 

 Насърчаване развитието на публично-частни партньорства при развитието и 
трансфера на нови технологии; 

 Привличане и насърчаване на инвестиции за изграждане и развитие на 

технологични паркове и инкубатори за малки и средни предприятия;  

 Подобряване на връзките между малките и средни предприятия и университетите, 
изследователските и технологичните центрове на територията на областта; 

 Развитие на иновационни производства, формирането на клъстер и “научен 
сектор” в местната икономика на основата на университетите в областта; 

 Стимулиране на пазарно ориентирани технологични проекти, разработени 
съвместно от научни институти и фирми в областта;  

 Насърчаване на институтите и фирмите в областта за участие с проекти в 
Иновационния фонд; 

 Създаване на “изтеглящи връзки” за МСП с големите предприятия и формиране на 
клъстери; 

 Организиране на непрекъснато професионално обучение  и професионална 
преориентация с оглед адаптивност към пазара на труда; 

 Създаване на модерна регионална информационна система за професионално 
насочване и информация;  

 Подкрепа за предприемачите, които прилагат нови технологии в селското 
стопанство, водещи до намаляване на живия труд; 

 Внедряване на системи за управление на качеството в предприятията. 

Мярка 1.7. Развитие на информационно общество  

Към тази специфична мярка ще бъдат подкрепяни дейности, допринасящи за:  
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 изграждане на  инфраструктура на информационното общество; 

 изграждане на широколентови комуникационни мрежи;  

 подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични и бизнес услуги; 

 разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, в 
т.ч. и за отдалечените от центъра  населени места;  

 подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на 
информационните и комуникационни технологии; 

 развиване на умения в населението, свързани с информационните и 
комуникационни  технологии; 

 въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива на 
образованието;  

 създаване на програми за професионално образование и обучение в 
информационните и комуникационни технологии. 

Мярка 1.8. Постигане на съответствие между образователното равнище и 
квалификация на работната сила в областта и потребностите на икономика на 
знанието 

За подкрепа на тази мярка ще се осъществят дейности основно в областта на: 
подобряване на образователното равнище на работната сила, подобряване на обучителната 
среда, създаване на условия за непрекъснато професионално обучение. 

Дейности: 

 осигуряване на професионално насочване в средните училища; 

 разработване на учебни програми, преодоляващи несъответствията между 
уменията и нуждите на пазара на труда; 

 създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с цел повишаване 
адаптивността на работната сила към потребностите на икономиката и 
инвестиционния процес; 

 насърчаване активното включване на социалните партньори (дружества, 
асоциации и др.) в продължително професионално обучение, провеждане на 
проучвания за нуждите на пазара на труда, работа в мрежа и др.;  

 професионална преориентация / повторно обучение / преквалификация на заетите 
в районите, в които се осъществяват структурни промени; 

 стаж за млади хора; 

 разработване на отворени системи за обучение, регулиращи професионалната 
подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда, съвместно със 
социално-икономическите партньори; 

 предотвратяване на спада в преждевременното напускане на училище и 
повишаване достъпа до начално, целево и третично образование с подчертан 
акцент към групите в неравностойно положение; 

 приоритетна компютризация на образователните институции, въвеждане на 
информационни и комуникационни технологии в обучението, обучение в 
компютърни умения и ползване на съвременни информационни продукти. 
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Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството на 

човешкия потенциал в областта следва да се реализират в партньорство между местната 
власт и социално-икономическите партньори, в т.ч. училищата, бизнеса, сдруженията на 
бизнеса, териториалното бюро по труда, неправителствения сектор. За целта следва да се 
използват всички възможности, които се предлагат за финансова подкрепа на тези мерки и 
проекти от действащите оперативни програми до 2007 г. и новите оперативни програми 
2007-2013 г. , както и различните инициативи на ЕС). За целта следва да се създаде Съвет за 
партньорство в образованието и обучението в областта. 

ПАКЕТ “ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ АГРАРЕН СЕКТОР И ПРЕРАБОТВАЩА ИНДУСТРИЯ” 

Област Велико Търново е с утвърден аграрен сектор и хранително-вкусова индустрия, 
имащи голяма значимост в структурата на икономиката й. Развитието на областта ще се 
обляга на тях и през плановия период до 2015 г. Оценен от позицията на съвременните 
критерии и изисквания на ЕС, аграрният сектор на областта съдържа много недостатъци и в 
същото време, неизползвани потенциали. 

Мерките се насочват в 2 основни направления: 

• преодоляване на недостатъците на аграрния сектор - ниска принадена стойност, 
слаба организираност и пазарна инфраструктура, слабо присъствие на научно 
обслужване, ниска ефективност;   

• разширяване на комплекса от дейности (оползотворяване на ресурси) – модерно 
животновъдство, увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини, 
декоративни растения), поливно земеделие, интензивно зеленчукопроизводство, 
преработващи предприятия, екологизация (НАТУРА 2000), включване на алтернативния 
туризъм като съпътстваща дейност (допълнителни доходи и “култивираща” поведението 
на всички). 

Наред с пазарно ориентираните производства и услуги, областта носи бремето на 
много бедни натурални и полу-пазарни стопанства. Подпомагането им и извеждането на част 
от тях до нивото на пазарно-ориентирано производство е също част от пакета мерки за 
развитие на аграрния сектор и селските райони на областта като цяло.  

Крайната цел в развитието на аграрния сектор и селските райони е да се постигнат 
нови качества – конкурентноспособност, интензификация, устойчивост, собствена 
“физиономия”. 

На тази основа се залагат следните мерки: 

 МЕРКИ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ АГРОРЕСУРСИ 

Мярка 1.9. Развитие на модерно животновъдство 

Мярката включва подпомагане в: 

 Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми,  

 Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционните 
проекти, 

 Изготвяне на устройствени проекти и осигуряване на базова инфраструктура. 

Мярка 1.10. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни 
градини, декоративни растения) 
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Дейностите по тази мярка следва да се насочат към: 

 Максимално оползотворяване на възможностите на САПАРД,  

 Съдействие за комасация на необходимата земя, 

 Маркетиране на възможностите за привличане на инвеститори. 

Мярка 1.11. Увеличаване на площите за поливно земеделие 

 Иницииране на публичен проект за възстановяване на напоителните системи (вкл. 
реконструкция на напоителните канали); 

 Проучване и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие по 
гравитачния метод; организационна помощ за доброволна комасация (чрез 
транзакции, арендоване или коопериране); 

 Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения 
за напояване.  

Мярка 1.12. Отреждане на територии за програмата на ЕС “НАТУРА 2000” 

Непригодни и полу-непригодни терени в поречията и хълмистите райони биха могли 
да се отредят за включване в програмата за увеличаване и съхраняване на “екологичните 
тухли” на Европа. Така ще се постигнат ефекти на “екологичен имидж”, естетизация на 
ландшафта, съхранение на биоразнообразието (флора и фауна), обогатен туристически 
ресурс, възможности за залесяване (с противоерозионен ефект и стопанско ползване в 
далечна перспектива). 

Мярка 1.13. Популяризиране и стимулиране на биологичното земеделие 

Популяризирането се реализира чрез масово достъпни информационни материали за 
добри практики и консултации (в агро-бизнес центрове). Стимулирането става по две 
направления – по-изгодна пазарна реализация на продукцията и леснодостъпно осигуряване 
на компост за наторяване. Мярката е в пряка зависимост от осигуряване на условия за 
поливно земеделие. 

Мярка 1.14. Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за 
райониране на културите 

Приоритетно се планират и проектират районите, подходящи за мерки 10, 11, 12, 13 и 
14. Тези проекти са необходима основа както за доброволна комасация, така и за устройване 
на полската инфраструктура. Областта се нуждае и от актуализирана, масово достъпна схема 
за райониране на културите според почвено-климатичните условия.  

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Мярка 1.15. Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване 
на научното обслужване в  аграрния сектор 

Информацията включва пазарните конюнктури, съвременни технологии на 
растениевъдство, животновъдство, съхранение и преработка, възможности за финансиране 
на аграрни дейности, консултации, обучение, сортове и породи.  
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Специална програма към този информационен масив се посвещава на изискванията на 

ЕС за качество на продукцията. Достъпът до тази информация се осигурява чрез интернет 
сайт, мрежа от децентрализирани агро-бизнес центрове (поне по един във всяка община, но с 
единно управление в областния център). Мярката се реализира като единна система за 
информация и съвети в земеделието. 

Мярка 1.16. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови 
организации на производители (овощари, пчелари, животновъди, 
зърнопроизводители) 

Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни 
производители. Сегашното “застраховане” от природните рискове с разнородно 
производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове се 
компенсират с нормални застрахователни инструменти. 

Мярка 1.17. Подкрепа на млади фермери  

Младите фермери ще имат възможност за директна финансова помощ от структурен 
фонд на ЕС. Необходимо е да им се помага в изготвяне на бизнес планове и проекти за 
кандидатстване. Мярката предвижда и включване в обучение, съвети, административни 
улеснения. 

Мярка 1.18. Подкрепа за натурални и полу-пазарни стопанства с цел 
превръщането им в пазарноориентирани 

Преобладаващите дребни производители са с ориентация към натурално стопанство и 
спорадично търсене на пазарна реализация на продуктите. Макар и неефективна, тази форма 
на микро-икономика е основната опора/компенсатор на селската бедност и безработица. 
Досегашните програми за подкрепа в аграрния сектор се оказват неприложими за тях. При 
директна и лесно достъпна помощ, много от тези малки стопанства биха могли да се изведат 
до пазарна ориентация и специализация. При изготвен бизнес-план за развитие на такова 
стопанство, фермерът би могъл да получи именно такава помощ. 

 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И МАРКЕТИНГА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ 

Мярка 1.19. Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите 
изисквания на стандартите на ЕС 

Освен информацията и съветите по Мярка 1.17,  фермерите ще имат възможност да 
получат и пряка финансова помощ за привеждане на качеството към наложените стандарти. 

Мярка 1.20. Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на 
пресни и преработени селскостопански продукти 

Удачното разположение на тази лаборатория е в предложения търговско-транспортен 
логистичен център до летище Горна Оряховица. 

Мярка 1.21. Изграждане на земеделски тържища и борси (Г.Оряховица, Полски 
Тръмбеш и Свищов) 
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Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще 

повишава както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени селскостопански 
продукти, така и съответствието на качеството им с международните стандарти. 
Предложените локализации са примерни, а решението трябва да се обслужи от проучване за 
реализуемост. 

 

МЕРКИ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПОВИШАВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

Тези мерки преследват паралелно няколко желани ефекта: 

 регионален – намаляване на диспропорциите в развитието на областта; 

 икономически – увеличаване на добавената стойност в аграрния сектор и от там – 
ефективността и конкурентноспособността му; 

 социален – облекчаване на бедността и увеличаване на заетостта в селата. 

Мярка 1.22. Създаване на индустриални паркове за привличане на инвеститори в 
предприятия за преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, 
консервиране, дестилиране) 

Мярката е в реализуема в партньорства между частни производители и публичните 
институции. Публичната функция трябва да се изрази в три направления - устройствени 
проекти, уреждане на собствеността на земята, осигуряване на инфраструктура и маркетинг 
за привличане на инвеститори. Паралелно се прилагат мерките за стимулиране на 
интензивно зеленчукопроизводство и плодопроизводство, помощ при възстановяване на 
напоителните системи и уядряване на напоителни полета.  

Мярка 1.23. Изграждане на предприятия за соеви продукти (гр. Бяла Черква) 

Ресурсите за възстановяване на соевото производство и възможността за нови, 
високотехнологични мощности за соеви продукти са все още налице (община Павликени). 
Освен действията по Мярка 1.24, е необходимо специализирано пред-инвестиционно 
проучване, актуално към 2005 г. 

Мярка 1.24. Подпомагане на частни инициативи в създаване на 
микропредприятия (сувенири, екобрикети, пакетиране на храни) 

Подходяща форма е създаването на бизнес инкубатори, изградени в адаптирани 
общински фондове, които не се използват по първичното си предназначение. 

Мярка 1.25. Подпомагане на частни стопани в устройване на къщите им за 
приемане на гости-туристи 

Мярката е реализуема както по предприсъединителни фондове (САПАРД), така и по 
бъдещите структурни фондове. Необходимата публична подкрепа се изразява в проучване и 
информиране за възможностите, помощ при изготвяне на проекти за кандидатстване, 
включване в регионалните туристически продукти. 
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Приоритетна цел 2: 

“инфраструктура и околна среда” 

Осигуряване на условия за привличане на инвестиции и балансирано развитие на 
територията на областта чрез усъвършенстване на базовата техническа 

инфраструктура и ефективно опазване на околната среда 

Тази приоритетна цел е обусловена от централното кръстопътно положение на 
областта в територията на страната, което създава определени предимства и възможности. 
Техническата инфраструктура е ключов фактор, стимулиращ икономическото и социалното 
развитие и допринасящ за обвързване на всички общини в територията на областта и за 
осъществяване на активни национални и наднационални връзки. Развитието на 
инфраструктурата следва да се обвърже тясно с опазването на околната среда. 
Необходимостта от защита на околната среда и следването на един устойчив път на развитие 
е основен хоризонтален приоритет и изисква пълно отчитане на екологичните фактори при 
изграждането на основната инфраструктура в областта.  

Реализацията на тази цел е свързана с прилагането на следните мерки и действия: 

Мярка 2.1. Развитие на транспортната инфраструктура 

 Доразвитие на националната транспортна инфраструктура през територията на 
областта и привеждане на пътната и жп  инфраструктура в съответствие с 
нормативните изисквания на транспортната политика на Европейския съюз. 

Тук се включват както реконструкцията и модернизацията на първокласния път Русе-
Маказа, така и повишаване  скоростта на движение  по  жп линията Русе – Подкова /по 
направлението на ОЕТК № 9/, а също и доизграждането на АМ “Хемус”. Необходимостта от 
ангажирането на значителни ресурси може да се обоснове в рамките на националната 
стратегия за транспортните коридори и да се търси поетапно попълване на липсващите 
участъци или на тези в много лошо експлоатационно състояние. 

 Подобряване на транспортната достъпност чрез поддържане в добро техническо 
състояние на регионалната пътна мрежа и развитие на второкласната пътна мрежа в 
областта. 

Освен интрарегионалната свързаност, от съществено значение за икономическото 
развитие на региона е подобряването на пътищата от регионалната пътна мрежа, тъй като по-
добрите условия за транспорт безспорно водят до повече инвестиции и създаване на 
благоприятни условия за растеж. Непълното усвояване на възможностите, които предоставя 
развитата “довеждаща” инфраструктура, изисква укрепване на някои направления (напр. III-
525 Свищов-Павликени) и балансиране на пътната мрежа. 

 Усвояване потенциала на р. Дунав чрез разширяване дейността на пристанище 
Свищов.  

Пристанище Свищов осигурява излаза на областта на р. Дунав с всичките предимства 
на речния транспорт - най-евтин и екологичен при пренос на масови товари на дълги 
разстояния. Отдаването на концесия на пристанището е възможност за уплътняване на 
капацитета му чрез възстановяване на  традиционни търговски партньори и  пробиване на 
нови пазари. 

 Утвърждаване на летище Горна Оряховица като врата към страната и като фактор 
за развитие на икономиката и туризма в региона. 
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Летището има потенциални възможности за увеличаване обема на своята дейност 

чрез привличане и осигуряване вноса и износа на суровини и готова продукция от 
новосъздаващите се предприятия в региона, а разположените в близост туристически обекти 
– Велико Търново и Арбанаси, със своята атрактивност и историческа стойност, 
представляват  интерес за чуждите туристи, посещаващи България. 

 Осъществяване на комбинирани и контейнерни превози – система ”Ро-ла”, 
контейнерни терминали и блок влакове. 

Транспортната инфраструктура в областта предоставя обслужване с всички видове 
транспорт – пътен, железопътен, въздушен и воден – с възможност за смяна на един вид 
транспорт с друг и развитието на комбинирания транспорт е добра възможност за 
интензифициране на транспортната дейност. 

Мярка 2.2. Подобряване на водостопанската инфраструктура 

 Реконструкция и модернизация на съществуващите мрежи и съоръжения  и 
намаляване загубите на вода във водопроводните мрежи. 

Силно амортизираните мрежи и съоръжения са причина за големи загуби на питейна 
вода, стигащи до 50% и влошаване процеса на водоподаване, въпреки богатите водни 
ресурси, което налага спешни мерки за ограничаване на загубите и подобряване на 
водоснабдяването. 

 Подобряване качествата на питейната вода и премахване на режима във 
водоснабдяването. 

За намаляване съдържанието на манган в питейната вода за община Свищов е  
необходимо довършването на пречиствателната станция за питейна вода в близост до 
водоизточниците в село Вардим, а отклоненията в качеството на питейните води по 
съдържание на нитрати изискват завишен контрол и санкции на земеделски стопани и 
кооперации при  наторяването на земеделски култури в пояс ІІ на СОЗ на водоизточниците.  

 Доизграждане, реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и 
съоръжения. 

Тенденцията на засилено ново строителство на сгради и увеличаване на застроените 
терени води до сериозен проблем от недостатъчна проводимост на съществуващите 
канализационни клонове и връщане на отпадъчни води през съществуващите 
канализационни отклонения, зачестяват и повредите по канализационните мрежи, което 
налага ускореното им доизграждане, реконструкция и модернизация. 

 Пречистване на отпадъчните води и опазване на околната среда и водите. 

Безконтролното изпускане на замърсени води в реките, причиняващо замърсяване на 
околната среда дори и във водосбора на яз. “Йовковци” изисква изграждане на  съоръжения 
за отпадъчните води. За повечето от градовете има проекти за ПСОВ, проблем е 
осигуряването на  финансовите средства. 

Мярка 2.3.  Усъвършенстване на съобщителната инфраструктура 

 Въвеждане  на нови технологии, включително безжичен абонатен достъп за  
задоволяване на съобщителните услуги в местата, където изграждането на 
фиксирана телефонна мрежа е икономически необосновано. 

В планинската част на областта (особено община Елена), голямата разпокъсаност на 
населените места е причина за тяхната информационна изолация, преодоляването на която 
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изисква прилагането на нови технологии и приобщаването им към центровете, предлагащи 
услуги от по-високо качество. 

 Ускоряване процеса на модернизация на мрежата чрез доизграждане на 
регионалните оптични рингове и подмяна на аналоговите централи с цифрови. 

Инсталирането на цифров капацитет в цифровите централи позволява откриване на 
цифрови номера за бизнеса и населението  с разширяване набора от услуги -цифрови наети 
линии, ISDN и  разширяване обхвата на широколентовия достъп за предаване на данни, 
високоскоростен интернет, интерактивни услуги и др. 

Мярка 2.4. Доизграждане на енергийната инфраструктура 

 Поддържане на добри технически параметри на електроенергийната  мрежа и 
осигуряване на качествено електроснабдяване на потребителите. 

Тъй като електроенергийната мрежа високо напрежение е оразмерявана за товари, по-
големи от сегашните и, с редки изключения, има възможност за поемане на допълнително 
натоварване, развитието на нови промишлени или строителни дейности в областта ще 
наложи изграждане на нови трафопостове и разширяване на мрежата средно напрежение, 
както и ремонт и реконструкция на мрежата ниско напрежение  в селата и кабелната мрежа в 
градовете. 

 Разширяване на газоразпределителните мрежи в градовете. 

Задоволяването на енергийните потребности чрез замяна на традиционните горива с 
природен газ ще доведе както до постигане на по-добър икономически ефект в сравнение с 
използването на традиционните енергоизточници, така и до премахване на вредните 
въздействия върху околната среда и ще спомогне за изпълнение на поетите ангажименти по 
международните конвенции и договори  за околната  среда. 

 
В сферата на опазване на околната среда необходимите действия според техния 

характер могат да се групират като: устройствени, програмни, технически и 
технологични, и институционални, както и партньорство с бизнеса и гражданите.  

Мярка 2.5. Разработване и изпълнение на планове и програми за управление на 
качеството на атмосферния въздух, опазването на водите и опазването на 
земеделската земя  

По тази мярка област Велико Търново трябва да се включва активно в националните 
планове и програми и да разработва собствени планове и програми с конкретни решения за 
проблемите. Прилагането на екологична оценка на устройствени планове, планове и 
програми за развитието на икономически сектори и инвестиционни проекти е основен меха-
низъм за гарантирано опазване на околната среда.  

Мярка 2.6. Прилагане на технически и технологични  мерки и контрол за 
предотвратяване на замърсяванията от предприятия, изпускащи опасни 
вещества 

 Издаване на комплексно разрешение за предотвратяване и контрол на 
замърсяванията за предприятия, изпускащи опасни вещества, надвишаващи 
стандартите; 



 74
 Инвентаризиране на  всички източници на замърсяване на  речните басейни и 
контрол върху пречистването на  отпадъчните води. 

Мярка 2.7. Развитие на местната инфраструктурата за опазване и подобряване 
на околната среда чрез: 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ: 
 Изграждане на регионална ПСОВ - Горна Оряховица, Лясковец, Долна Оряховица; 

 Реконструкция и модернизация на ПСОВ Велико Търново и ПСОВ Стражица;  

 Изграждане на  ПСОВ за населени места над 10 000 души до 2007 г, и над 2000 
души до 2014 г, в съответствие с Директивите на ЕС; 

 Доизграждане канализационната система на областта (до момента е        
канализирано 60, 3% от населението на областта); 

 Намаляване загубите на питейна вода; 

 Подмяна на амортизираните водоснабдителни съоръжения; 

 Спазване на нормите за качество на питейната вода; 

 Обновяване или реконструкция на водопроводната мрежа. 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ: 
 Изграждане на регионално депо за ТБО до 2009 г. (област Велико Търново е 
включена е Националната стратегия за изграждане на РДТБО);  

 Изготвяне и реализиране на Проект за саниране на неорганизираните сметища и 
поетапното им ликвидиране; 

 Саниране и/или рекултивация на досега действащите регламентирани депа на 
територията на областта; 

 Обхващане на всички селища в областта в организирано сметосъбиране; 

 Въвеждане на разделно събиране на ТБО с цел повторна употреба (рециклиране) 
на суровините; 

 Изграждане на съвременна инфраструктура за третиране на болнични отпадъци за 
всички здравни заведения в областта; 

 Създаване на система за контрол при депониране на битови, строителни,  опасни и 
промишлени отпадъци. 

Мярка 2.8. Минимизиране на екологичните рискове от стари замърсявания от 
промишлени обекти  и привеждане в съответствие с екологичните изисквания 

 Постоянен контрол на обекти, които със своята дейност са потенциални 
замърсители на почвите; 

 Прилагане на екологосъобразни практики в селското стопанство; производство на 
екологично чиста селскостопанска продукция, обусловено от условията в 
областта – незамърсени почви, въздух и вода, умерена употреба на растително-
защитни препарати и достатъчна отдалеченост от големи промишлени 
замърсители. 
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Мярка 2.9. Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез разширяване 
мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти (Натура 2000), в т.ч. и 
културни ландшафти, провеждане на активна информационна кампания за 
стойността и качеството на природата в областта  

 Проучване, обогатяване и популяризиране на видовия състав на флората  и 
фауната в региона; 

 Увеличаване броя на защитените територии в областта, чрез мероприятия по 
опазване и възстановяване на застрашени биологични видове; 

 Изготвяне на Планове за управление на  защитените местности; 

 Изграждане на екотуристическа инфраструктура. Направа на екопътеки, пейки, 
детски площадки, места за палене на огън, биваци  и др. съоръжения с цел 
опазване на биологичното разнообразие. 

Мярка 2.10. Активизиране на борбата с ерозионните процеси, укрепване на 
свлачища, почистване и укрепване на речни корита, естетизиране на ландшафта 

Мярката включва и залесяване на такива територии - на крайбрежни и ерозиращи 
терени. Областта има огромен поземлен капацитет и за чисто стопански залесявания с 
топола. 

Мярка 2.11. Изграждане на ново технологично равнище на местната икономика 
чрез въвеждане на екологично чисти технологии 

Мярка 2.12. Институционални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите 

 Провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на населението 
със средствата на медиите и на различни програми; 

 Използване на програмите за заетост за решаване на екологични проблеми; 

 Повишаване на екологичното съзнание на подрастващите в училищата; 

 Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

Мярка 2.13. Трансгранично и международно сътрудничество  

 Участие на областта в европейски и други международни програми за 
сътрудничество;  

 Включване на общини от Великотърновска област в мрежа от устойчиви общини.  
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Приоритетна цел 3: 

“качество на живота” 

Постигане на ново качество на социалната сфера и жизнената среда, допринасящи за 
социална и трудова реализация на хората от областта и повишаване качеството им на 

живот 

Достъпът до качествено образование и обучение, съобразено с нуждите на 
икономиката и възможностите за реализация на трудовия пазар, до навременни и качествени 
здравни услуги, до добре функционираща защитна мрежа за групите в неравностойно 
положение, допринасят за повишаване на привлекателността и качеството на живот. Общият 
ефект е не само ползи от общото икономическо развитие на областта, свързано с растежа, 
заетостта доходите и грижите за населението, но и утвърждаване на традиционните 
сравнителни предимства на областта по линия на човешкия потенциал и качествената 
жизнена среда.  

Реализацията на тази цел е свързана с прилагането на следните мерки и действия: 

Мярка 3.1. Осигуряване на разнообразие на предлаганите работни места и по-
добра трудовата заетост на населението 

Дейности: 

 Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по заетостта, 
регламентирана в Националния план за действие по заетостта; 

 Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с цел максималното им 
обхващане и насърчаване за използване на предлаганите от ДБТ услуги по 
заетостта, съобразно ситуацията на пазара на труда; 

 Усвояване на нови техники и методики за работа, насочени към всеобхватно и 
качествено обслужване на търсещите работа лица; 

 Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна 
сила и съответно предлаганите специалисти; 

 Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа 
активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси; 

 Помощ за индивиди за самонаемане; 

 Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и самонаети; 

 Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователно-
квалификационна инфраструктура с многоцелево предназначение;  

 Създаване на работни места в секторите с растеж; 

 Даване на шанс за младите хора; 

 Действия за увеличаване устойчивото участие на жените в пазара на труда; 

 Модернизация на системите за социална защита, така че да стимулират 
поддържането на заетостта;  

 Действия за подобряване на социалната подкрепа и социалните услуги; 
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 Програми за подкрепа на диалога между публичните и частни органи свързани със 
заетостта; 

 Развиване на връзки между социалните и икономическите партньори и 
мониторинг на нуждите на пазара на труда. 

Мярка 3.2. Подпомагане на социално обременените групи – инвалиди, сираци, 
маргинални общности, деца от социални домове и др. за тяхното социализиране 

Мярка 3.3. Подобряване на здравеопазването и здравните услуги,  допринасящи за 
развитието на областта 

Прилагането на тази мярка е свързано с редица конкретни задачи и действия като:  

 Провеждането на областна и общинска политика за намаляване броя на здравно 
неосигурените лица, особено в селата 

 Въвеждане на нови методи на лечение и закупуване на нова съвременна апаратура 

 Подобряване на материалната база 

 Подобряване квалификацията на кадрите, работещи в лечебните заведения 

 Подобряване на координацията между лечебните заведения 

 Участие в международни проекти и здравни мрежи. 

Мярка 3.4. Подобряване условията и ефективността на образователната 
система  

Прилагането на тази мярка е свързано със следните приоритетни действия:  

 Оптимизация на мрежата от училища и детски градини 

 Подобряване на материално-техническата база чрез основни ремонти, 
реконструкция и модернизация 

 Повишаване квалификацията на педагогическите и управленски кадри в системата 
на  образованието чрез въвеждане на нови съвременни методи  

 Компютризиране на училищата съобразно количествените  параметри и етапи, 
заложени в Националната стратегия за ИКТ, 

 Постигане на ефективност във взаимодействието с родителската общност и 
училищните настоятелства 

 Работа по проекти - регионални и международни  

 Създаване и използване на информационна мрежа между училищата, детските 
градини, педагогически организации 

 Интегриране в образованието на деца и ученици от етническите малцинства 
съобразно разработените Национална и общински стратегии. 

Мярка 3.5. Развитие на културата и културните институции   

По тази мярка има добри възможности, свързани с:  

 Съхраняване културната идентичност на областта в цялото й уникално 
многообразие 
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 Превръщане на общините в активни субекти, провеждащи собствена културна 
политика 

 Подпомагане на индивидуалното художествено творчество 

 Приобщаване на подрастващото поколение към общозначимите културни 
ценности и осигуряване на активното им участие в културните процеси 

 Популяризиране на постиженията в сферата на художественото творчество в 
регионален, национален и международен мащаб 

 Стимулиране на културния и фестивален туризъм и обвързване на културните 
дейности с туристическата индустрия. 

 

 

Приоритетна цел 4: 

“териториално сближаване“ 

Балансирано развитие на селищната мрежа чрез подобряване на 
конкурентноспособността на опорните градски центрове в областта, стимулиране на 

малките градове в селските райони и подобряване на селищната среда 

Тази стратегическа цел ще бъде насочена към разпространение на позитивното 
влияние на ядрото на агломерация Велико Търново – Горна Оряховица (като район за 
растеж) към съседни и периферни територии на областта (изостанали райони), за да се 
постигне своеобразна дифузия на растежа и подобряване на обслужването. В същото време в 
северната периферия на областта нараства значението на град Свищов като балансьор на 
агломерационното ядро и на други градски центрове в Северния централен район. Следва да 
се търсят и реални възможности за стимулиране на малките градове като опорни центрове на 
селищната мрежа, обслужващи селската местност, и за подобряване на връзката “град-село” 
в духа на съвременната европейска политика за териториално сближаване.  

Взаимодействието между малките градове - центрове на общините и селския им ареал 
има стратегическо значение за повишаване конкурентността на областната територия. Тази 
мярка е насочена към стимулиране на предприемачеството в малките градове - общински 
центрове, създаване на малки предприятия, свързани не само със селскостопанското 
производство, но  и насочени към разнообразяване на структурата на заетост. Подходящо ще 
бъде в малките градове да се насърчава предоставянето на услуги за селскостопанския им 
хинтерланд, разкриването на малки и средни предприятия за осигуряване на трудова заетост, 
стимулирането на туризма при наличие на подходящи условия и ресурси.  

Реализацията на тази приоритетна цел е свързана с прилагането на следните мерки и 
действия: 

Мярка 4.1. Активизиране на района на агломерация “В. Търново – Г. Оряховица” и 
превръщането му в активен “район за растеж” и двигател на всестранното 
икономическо, социално и културно развитие в областта 

Осъществяването на тази мярка ще изисква действия за засилване ефекта на 
агломерационните процеси на Велико Търново и Горна Оряховица заедно с Лясковец, Дебелец и 
петте промишлени зони. Тези  действия ще са ориентирани към засилване на трите изявени 
функции на съградието - културно-образователната, транспортно-комуникационната и 
производствено-технологичната. За транспортно-комуникационната функция следва да се 
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акцентира на обектите от национално значение в двата инфраструктурни коридора Север-Юг и 
Запад-Изток, на летище Горна Оряховица, но също и на решително подобряване на вътрешно-
агломерационните връзки (транспортни, телекомуникационни, енергийни), както и на връзките на 
агломерацията с останалите градове в областта. За производствено-технологичната функция 
следва да се положат усилия за подготовката на инфраструктурно обезпечени  терени за 
локализиране на нови високотехнологични производства във и край петте съществуващи 
промишлени зони и за обвързване на тези производствени ядра в система, както и за “довеждане” 
на информацията за тях до потенциалните инвеститори. За културно-образователната функция 
следва да се осигурят възможности за възраждане и издигане на ново качествено равнище на 
традициите в културата, изкуството и образованието. Осигуряването на успешното развитие на 
трите основни функции следва да се съчетае с подобряването на вътрешните функции на 
съградието при осигуряване на високо-естетична и здравословна градско-природна среда.  

Мярка 4.2. Стимулиране на град Свищов за преодоляване ефекта от периферното 
местоположение и превръщането му в балансьор в селищната мрежа на 
областта и на Северния централен район 

Прилагането на тази мярка изисква умело използване на геостратегическото 
положение на общината за развитие на трансграничното сътрудничество и за 
усъвършенстване на търговията и услугите. По този начин периферното положение от слаба 
страна може да се превърне в предимство за развитието на града и общината. Използването 
на геостратегическите предимства на свищовския регион може да стане чрез реализацията на 
редица проекти и инициативи – еврорегионално сътрудничество с румънската област 
“Телеорман” в рамките на Еврорегион “Дунав-Юг”, реконструкция и разширение на 
пристанище “Свищов”, възобновяване на малкия трафик и последващо създаване на 
фериботна връзка между Свищов и Зимнич, възстановяване на основните пътища на 
общината. Чрез въвеждане на нови технологии ще се търси оживление на местната 
икономика, балансирано развитие на промишлеността и селското стопанство. Двигател за 
внедряване на новите технологии в духа на информационното общество е висшето училище -
академията и нейната силно развита информационна инфраструктура. От особено важно 
значение е запазването и затвърждаването на ролята на общината като културно-
образователен център с национално значение. Развитието на образованието и културата в 
общината е безспорен фактор за икономически растеж, обуславяйки и развитието на 
определени сектори на икономиката и браншове. Ролята на общината в това направление е 
свързана с обезпечаване дейността на общинските културни и образователни институции и 
партниране и съдействие на такива от национална величина.  

Мярка 4.3. Прилагане на стратегии за стабилизиране и повишаване на 
конкурентноспособността на малките градове в областта като обслужващи 
центрове за околната селска територия 

Наличието на сравнително равномерно развита мрежа от малки градове в територията 
на областта и тяхната близост до селските населени места е благоприятен фактор, който 
следва да се използва ефективно за подобряване на връзките град – село в унисон с 
европейската политика за териториално сближаване. Тези връзки ще съдействат за 
поддържането на селските райони и за тяхното оптимално обслужване чрез системата от 
градове и градски услуги, приближени до тях. Необходими са действия за укрепване на 
малките градове в селскостопанските територии, за да могат да предоставят заетост и 
качествени услуги на населението в околните села чрез развитие на малки предприятия и 
обслужващи обекти. Особено важно е да се подобрява транспортният достъп до малките 
градове, инфраструктурата и благоустрояването на градската им среда и да се опазва и 
социализира историческото и културното наследство в тях като се насърчават и дейности, 
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свързани с туризма.  Особено важни в това отношение са действията, ориентирани към град 
Елена, който е център в южната периферия на областта със сериозен икономически и 
културен потенциал за бъдещо развитие. 

Мярка 4.4. Прилагане действия за разнообразяване на селската икономика и 
подобряване качеството на живот в селските райони  

Тази мярка е свързана със създаване и развитие на микропредприятия за 
неселскостопански дейности, насърчаване на дейности, свързани със селския туризъм, 
прилагане на действия за осигуряване на основните услуги за населението и икономиката, 
подобряване на благоустройството на селата, опазване и възстановяване на селското 
културно наследство. Мерките за подобряване на околната среда в селските райони са 
свързани с подкрепа за управление на земеползването (в това число действия за развитие на 
селските райони, свързани с местата по Натура 2000). 

 

 
Приоритетна цел 5:  

“устойчив алтернативен туризъм” 

Постигане на ефективно и балансирано туристическо развитие  чрез ревитализиране и 
социализиране на културното и природното наследство в областта. 

 

Валоризиране на богатото културно и природно наследство чрез развитие на 
алтернативен туризъм е една от целите и неоползотворените възможности за развитие на 
областта. Усилията трябва да се насочат към създаване на продаваеми туристически 
продукти и туристически “новини”, изграждане на туристическа инфраструктура, 
квалификация на кадри, специализирана информация, активен маркетинг, трансгранично и 
национално коопериране, информираност и адекватно поведение на местното население,   
благоустрояване в основните туристически ареали. 

Настоящите стопански резултати от сектор “туризъм” в областта са съвсем скромни. 
Възможностите за многократно увеличение са реални, но присъствието на туризъм в 
структурата на областната икономика би трябвало да се третира като създаващо имидж и 
подпомагащо другите сектори, а не просто като техен заместител или компенсатор. За 
селските райони (в общините В. Търново, Павликени и Елена), продаването на туристически 
услуги може да стане и осезаема икономическа опора. 

Туризмът в областта има потенциал да се развива в две основни направления: 

 В селските райони – селски, екологичен, познавателен, културен, “по специални 
интереси” (археология, поклонничество, дегустация); 

 В градовете В.Търново, Свищов и Елена  – културен (“градски”), конгресен. 

Освен в споменатите градове, значителна част от антропогенните и основната част от 
природните ресурси за развитие на туризъм в областта са в селските й райони. 
Екологизацията, естетизирането и устройването на пространствата, през които ще 
преминават и в които ще пребивават посетители/туристи, са заложени в предходните мерки 
(аграрната политика се интегрира с туристическата). Това е шансът на областта да 
създаде среда за експониране и валоризиране на природни и културни ценности извън 
градските среди. Спецификата на възможните туристически продукти на областта 
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предполага сравнително кратък престой и ограничено предлагане. Това налага коопериране 
(включително трансгранично) за създаване на мащабни продаваеми продукти. 

Културно-историческото наследство е стратегически фактор за устойчивото 
развитие. Неговото социализиране предстои и може да изиграе решаваща роля за 
превръщането му от обект на опазване в инструмент за развитие. Реконструкцията, 
реставрацията и консервацията на движими и недвижими паметници на културно – 
историческото наследство е предпоставка за развитие на културния туризъм10.  

Богатото културно историческо наследство, в съчетание с природните дадености на 
областта, е сериозна възможност за издигане нивото и значението на туризма. Туризмът е клъстер 
от разнообразни стопански дейности, който може да осигури комерсиализирането на природното 
и културното наследство и да създаде поминък и доходи, но и нови източници на средства за 
грижите за това наследство. Основният акцент на тази цел е развитие на туризма от гледна точка 
на неговия принос за цялостното устойчиво развитие на областта. Тя изисква развитие на 
икономически ефективен и конкурентноспособен туризъм, балансиране на икономическите цели с 
екологичните и социалните рискове, разширяване на териториалното и социално разпространение 
на ползите от туристическото развитие и не на последно място – формиране на подходяща 
организационна структура.  

Реализацията на тази цел е свързана с прилагането на следните пакети от мерки и 
действия: 

 
МЕРКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Мярка 5.1. Разработване на цялостна стратегия и програма за развитие на 
туризма с акцент на алтернативния туризъм и ревитализиране и валоризиране 
на културно-историческото и природното наследство в областта 

Досегашните планови документи са спорадични, некоординирани и затворени в 
границите на отделни общини (В. Търново, Свищов, Елена, Павликени). Необходимо е 
изработването на консолидирана стратегия с регионален мащаб и координирана програма. Тя 
е необходима както за преките цели (продаваеми туристически продукти), така и за 
приоритетизиране на съпътстващите действия (инфраструктура, благоустрояване, екология). 

Мярка 5.2. Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на 
туризъм в областта  

Мярката е необходима както за осигуряване на инвестиционни полета, така и за 
координирани действия по сектори “инфраструктура” и “селско стопанство”. Схемата ще 
визуализира и защити интересите на туристическите ареали, ще ги предпази от неудачни 
инвестиции производства и други несъвместими дейности. С изработването на устройствената 
схема трябва да бъде оценен капацитетът и принципите за използване, опазване и устройство на 
чувствителните и с вероятна висока концентрация на посетители туристически ареали. 

 
МЕРКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА 

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ 

Мярка 5.3. Професионална промоция и реклама на туристически продукти  

                                                 
10 Мерки, заложени в “Концепция за устойчиво развитие на стария град (В.Търново) и “Програма за 
развитие на туризма в община Елена” 
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Много от новосъздадените елементи на туристическо предлагане все още не са сглобени в 

цялостни продукти и не присъстват на туристическия пазар. Това са преди всичко експонираните 
природни атрактиви в общините В.Търново и Павликени11. Сътрудничеството и кооперирането 
съсъс съседни области и контакта с посредниците в пазара на туристически продукти е настоящ 
дефицит в практиката и доказана необходимост за плановия период. Необходимо е провеждане на 
колективни рекламни дейности, в т.ч. уеб-сайт, проучване на възможности за рекламна дейност 
със съседни области, програма за работа с туроператори извън областта Инициатори на действията 
по тази мярка трябва да станат и публичните институции (областните и общински 
администрации).  

Мярка 5.4. Проучване и подготвяне на проекти за кандидатстване в програми, 
финансиращи съхраняването и социализирането на природното и културно-
историческо наследство 

Потребностите от инвестиции в туристическите ресурси на областта са несъизмеримо по-
големи от разполагаемите ресурси. Подготовката на качествени проекти за експониране, 
обновяване и съхранение на културно-исторически и природни обекти е решаваща предпоставка 
за развитието на устойчив туризъм в областта.  В тази насока е важно проучването на интегрирани 
природно-културни маршрути на територията на областта и Северния централен район. 
Досегашните локални продукти на маршрутно-познавателен туризъм трябва да се обвържат в 
мащаби, позволяващи маркетиране и избор на дестинация.  

Мярка 5.5. Проучване и създаване на регионален продукт “Янтра” 

Търсенето на туристическа “новина” и търговска/туристическа марка е защитимо в 
регионален мащаб. Идеята за създаване на интегриран туристически продукт на басейнов принцип 
(водосбора на р. Янтра) е защитена в проект по програма ФАР – екотуризъм. Териториалният 
обхват на този проект покрива само територията на средна Янтра. След приключване на проекта 
(края на 2005 г.), е необходимо сглобяване на продукт, покриващ целия речен басейн .  

Мярка 5.6. Информиране на населението за възможните инициативи и 
достъпните финансови източници за изграждане на туристическа 
инфраструктура и предлагане на туристически услуги 

Освен стандартната туристическа инфраструктура (хотели и ресторанти), и обектите 
за посещения (културно-исторически и природни), огромно значение за алтернативния 
туризъм имат непрофесионалните услуги и контакта с обикновените хора. В сравнение с 
масовия туризъм, продуктите на алтернативния предполагат много по-широк контакт със 
средата и хората. Информирането, настройването, обучението и включването на хората от 
туристическите ареали на областта е сред важните градивни стъпки към изграждане на 
конкурентноспособни туристически продукти. 

Мярка 5.7. Създаване на система за контролиране щадящото използване на 
природните и антропогенните туристически ресурси на областта 

Идентифицираното стопанисване на обектите и мярата в антропогенното натоварване на 
туристическите ареали в областта са залог за предотвратяване на бързата амортизация на 
туристическите продукти и “културното замърсяване” на районите за посещение. 

 

                                                 
11 Негованска екопътека, природните забележителности край селата Мусина, Хотница, Вишовград. 
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МЕРКИ ЗА КАДРОВО, ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ТУРИЗМА 

Мярка 5.8. Обучение на специалисти в интерпретиране и маркетинг на 
културно-историческото и природното наследство 

Модерните прийоми в анимирането и експонирането на културни и природни ценности са 
все още малко познати и още по-малко приложени12  

Мярка 5.9. Създаване на областна информационна система за туризма и 
изграждане на туристически информационни центрове 

Подредеността, актуалността и достъпността на туристическата информация е сред 
основните недъзи на българския туризъм като цяло. Създаването на мрежа от туристически 
информационни центрове с единна система за актуална туристическа информация е необходима 
стъпка в качественото развитие на туристическото предлагане в областта. 

Мярка 5.10. Постигане на координация на областно равнище между частния 
туристически сектор, браншовите организации, публичните структури, 
научните и образователни институции, съветите по туризъм, туристическата 
камара 

Макар и прерогатив на частната инициатива, туризмът в областта не би могъл да се 
развие пълноценно без действени партньорства между всички заинтересовани страни. 
Фокуси на съвместни действия са мерките по планиране, изграждане на туристически 
продукти, маркетинг, реклама и информация, институционализиране. 

 

 

Приоритетна цел 6: 

“институционална среда” 

Изграждане на съвременна институционална среда в областта  и общините, за 
координиране действията за постигане на икономическа стабилизация, растеж и 

балансирано развитие 

Тази стратегическа цел е подкрепяща или осигуряваща другите цели на развитието. Тя ще 
осигури среда и условия за реализирането на другите приоритетни цели най-вече чрез постигането 
на синхрон, информираност и координация в действията на всички участници в процеса на 
основата на общоприетата от тях стратегия.  

Развитието на институционалния и административния капацитет спомага за по-
доброто възприемане на осъществяваните реформи в регионалното развитие на областта и 
страната при повеждането на политиката за социално-икономическо развитие и сближаване, 
за по-ефективно усвояване на средства от европейските фондове, за прилагане на нови 
съвременни методи на управление, информационни и комуникационни технологии.  

Укрепването на капацитета на областната и общинските администрации следва да се 
обвързва с повишаването на конкурентноспособността на областта в национален и 

                                                 
12 С изключение на програмата “Звук и светлина” на Царевец 
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европейски контекст, както и с ускореното придобиване на умения за прилагане принципите 
и механизмите на стратегическото планиране и програмиране, възможността на 
администрациите да управляват програми и проекти, да осъществяват мониторинг и оценка 
на реализацията им. 

Реализирането на тази цел е свързана с прилагането на следните мерки и действия:  

 Повишаване на управленския капацитет на областната и общинските 
администрации, местните институции и организации  

 Създаване и поддържане на информационна база за регионално планиране и 
развитие на областно ниво 

 Постигане на по-добра координация между деконцентрираните държавни служби 
и областната администрация и на секторните политики в областта в процеса на 
изпълнението на стратегията 

 Подпомагане осъществяването на транснационални, интеррегионални, 
регионални, междуобщински и публично-частни партньорства за развитие  

 Разработване и управление на проекти за усвояване на средства от Структурните 
фондове и Фонд “Кохезия” 

 Подобряване на предоставяните услуги от регионалната и общинските 
администрации  

 Подобряване на информационните и организационни предпоставки за 
разширяване на партньорството с неправителствения сектор 

 Осъществяване на мониторинг и оценка на прилагането на стратегията за развитие 
на областта и общинските планове за развитие 

 Подобряване на координацията  между областните и общинските власти при 
актуализиране на общинските планове и областната стратегия за развитие 

 Стимулиране на активно гражданско участие в управлението и развитието на 
общините, създаване на условия за достъп до информацията, касаеща местното 
самоуправление и до правата и задълженията на гражданите. 

 

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Неразделна част от самата областна стратегия е нейното въвеждане в действие. Този 
важен етап включва поредица от дейности по управлението на процеса на реализация, 
защото от него зависи дали тя ще остане едно пожелание или ще доведе до постигането на 
нейните цели и приоритети. Конкретните стъпки изискват създаването на механизми и 
инструменти за: 

 

 4.1. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА 
РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 
ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
За тази цел се осъществяват поредица от дейности: 

 Изграждане информационна система за управление. Нейното предназначение, 
освен за нуждите на планирането и програмирането на областното развитие, ще 
подпомага и решава и редица други въпроси, свързани с организация, 



 85
координацията и управлението на процесите и институциите в областта (за които 
областният управител като орган на централната изпълнителна власт в 
територията пряко отговаря).  

 Създаване на уеб-страница за областната стратегия за развитие, която периодично 
да се актуализира и развива с оглед развитието на публичността и прозрачността 
при решаване на проблемите, които следва да се решават с оглед приемането на 
стратегията. 

 

 4.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗВЕНАТА – 
УЧАСТНИЦИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ 

На равнището на областта институционалната организация за изпълнение на 
Областната стратегия за развитие включва организацията и дейността на основните органи - 
Областния управител, специализираните структури към областната администрация и 
областния съвет за регионално развитие. Областният управител провежда държавната 
политика в областта; организира разработването, съгласуването и изпълнението на 
областната стратегия; внася областната стратегия за обсъждане и съгласуване в Регионалния 
съвет за развитие, както и за приемането й в областния съвет за развитие. Също така 
областният управител като председател на областния съвет за развитие изготвя шест месечни 
и годишни отчети за дейността на съвета, в т.ч. и такива свързани изпълнението на ОСР. 
Тези отчети след приемането им се предоставят за сведение на министъра на МРРБ и на 
председателя на регионалния съвет за развитие. В съответствие с изискванията на закона от 
2004 г. приемането на областната стратегия става от областния съвет за развитие.  

За подпомагане дейността на областния управител в осигуряването на публичност, 
прозрачност и активно партньорство, той може да създаде постоянно действащ съвет за 
партньорство.  

За осъществяване на дейности по регионално развитие с надобластно значение и 
обхват областният управител можеше да сключва споразумение за асоцииране с други 
области. 

 Областният съвет за развитие на област Велико Търново има важни функции при 
провеждането на политиката на регионално развитие в областта и за разработването, 
приемането и изпълнението на областния план за развитие: 

• Обсъжда и приема областната стратегия за развитие. 

• Оценява инициативите на общините и юридическите лица, свързани с ОСР и 
предложенията за включване на мерки в НОПРР, като прави и предложения за 
сключване на споразумения за сътрудничество с други области за 
осъществяване на съвместни дейности (в т.ч. свързани с изпълнение на цели и 
приоритетите на ОСР). 

• Изразява становище по предоставените му за разглеждане проекти на 
нормативни актове, стратегически, планови и програмни документи, свързани 
с планирането и програмирането на регионалното развитие, като осъществява 
взаимодействие с областните съвети за развитие, с регионалните съвети за 
развитие, с органите на изпълнителната власт и техните териториални 
структури. 

• Наблюдава изпълнението на Областната стратегия за развитие на основа 
изпълнението на мерките по програмните документи, разработени в 
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съответствие с областните стратегии за развитие (и по-специално на общински 
и регионални планове за развитие). 

 Оперативна координация и взаимодействие на органите и звената, пряко 
ангажирани с изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Велико 
Търново, налага осъществяването на конкретни действия със силна хоризонтална 
насоченост и ефективна допълняемост при реализацията на поставените 
стратегически цели и приоритети, заложени в стратегията. Пряка ангажираност към 
този хоризонтален процес на съгласуване имат министърът на МРРБ, Регионалният 
съвет за развитие на Североизточния район за планиране, областният съвет за 
развитие и неговият председател и различните заинтересовани физически и 
юридически лица. 

 Местните власти участват във формирането на Областната стратегия за развитие 
чрез приемането на общински планове за развитие и програми за реализация, които са 
основа за последващото отчитане на резултатите от областната стратегия. Важна 
тяхна функция е да мобилизират местните финансови, човешки и организационни 
ресурси, включително на частния капитал и НПО. Осигуряването на местни 
партньорства, осигуряването на информация за областната стратегия и публичността 
на действията им са основа на техните действия по провеждане на политиката на 
местно развитие. 

 Участието на социално-икономическите партньори, неправителствения и 
частния сектор в политиката на регионалното развитие в рамките на областната 
стратегия за развитие е широко застъпено, но като организация и конкретно 
прилагане е все още ограничено. На настоящия етап това става при изготвянето и 
приемането на самата областна стратегия, като главно това се отнася до 
консултативната им роля при подготовката, създаването на организационната и 
нормативната им основа и самото им обсъждане.  

 

4.3. НАБЛЮДЕНИЕ / МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА 
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Мониторингът на изпълнението на ОСР на Велико Търново съгласно Закона е задача 
на Областния съвет за развитие и на Областния управител. Това налага Съветът да вземе 
решение за създаване на работна група за наблюдение на стратегията. Групата за 
наблюдение следва да включва представители на съвета и експерти от състава на областната 
администрация, като организацията и функционирането й се регламентира с решение на 
съвета. Групата за наблюдение: 

 Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение относно изпълнението на 
стратегията; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък; 

 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите; 

 Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена; 

 Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако това е 
наложително. 

В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни 
отчети, които предоставя на съвета и областния управител. В отчетите се оценява и 
прогресът при изпълнението на стратегията. Тя изготвя и годишния доклад за резултатите от 
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изпълнението на областната стратегия, който се обсъжда и приема от областния съвет за 
сведение и последващо изпълнение. 

Определянето на конкретния набор от индикатори, които се прилагат за оценка на 
достигането на стратегическите цели, е задача на групата по наблюдение. Основният набор 
от над 50 индикатори за определяне степента на достигане на водещите 6 стратегически цели 
и над 30 специфични мерки към тях са посочени по-долу. Конкретният набор от индикатори 
може да бъде променян, разширяван и допълван, като решението за окончателния избор 
следва да е на областния съвет за развитие.  

Индикатори за постигане на първата приоритетна цел “икономически динамизъм и 
регионална конкурентноспособност”: 

• Брой изградени инвестиционни паркове, технопаркове и бизнес инкубатори, изградени 
във връзка с реализацията на Областната стратегия за развитие и на общинските планове 
за развитие 

• Наличие на Регионална иновационна стратегия 
• Брой фирми, разположени в новосъздадените центрове за изследване, технологии и 

иновации 
• Средно годишно нарастване на БВП на човек от населението с 4-4,5% 
• Достигане на БВП на човек от населението до 110% от средните за областите в страната 
• Намаляване на равнището на безработица за областта до 2015 г. с 10 пункта 
• Намаление на вътрешнообластните различия в равнището на заетост 
• Осигуряване  до 2010 г. на участие най-малко на 30 % от продължително безработните 

лица в активни мерки и програми 
• Нарастване на нетните приходи на предприятията от нефинансовия сектор /%/. 

 
Индикатори, свързани с реализацията на втора приоритетна цел “инфраструктура и 

околна среда”: 

• Дължина на новоизградената или подобрена пътна мрежа /% на мрежата/ 
• Процент на населението в подобрен транспортен достъп /нарастване в % за периода/ 
• Нарастване на капацитета на пристанищната дейност и превозени пътници и товари /%/ 
• Превозени пътници и карго товари от въздушния транспорт /%/ 
• Подобряване на газификацията на територията на областта /%/ 
• Брой на новоизградени или модернизирани ПСОВ и ГПСОВ за периода 
• Мощности за събиране на отпадъци или рециклиране /%/ 
• Процент на отпадъчни води, подложени на пречистване /%/ 
• Подобряване на питейното водоснабдяване /качество/ 
• Домакинства с подобрено водоснабдяване /%/ 
• Рехабилитирани площи, нарушени от ерозия, замърсяване или свлачищна дейност /дка/ 
• Увеличаване на напояваните площи /%/ 
• Подобряване на канализацията в населените места /%/ 
• Оценка на мониторинга на качеството на въздуха /оценка по компоненти/ 
• Нарастване на разходите за опазване и възстановяване на околната среда 
• Разширяване на ел. мрежата /брой потребители, свързани с нова ел. мрежа/ 
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• Разширяване на обхвата на широколентовия достъп за предаване на данни, 

високоскоростен Интернет и интеративни услуги /% на нарастване/. 
 

Индикатори за постигане на третата приоритетна цел “качество на живота”: 

• Брой проекти за укрепване на местното развитие в сферата на качество на живота, 
насочени към намаляване на междуобластните различия 

• Нарастване на коефициента на заетост от ...  през 2003 г. до над 60 % през 2015 г. и около 
55 % за жените 

• Подпомагане на социално обременени групи за тяхното бързо социализиране /%/ 
• Брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги /%/ 
• Нови здравни услуги на областно и местно равнище /брой/ 
• Съвместни инициативи за подобряване качеството на образованието и въвеждане на 

специализирано компютърно и езиково обучение, нови информационни технологии в 
общините и областта /брой и % на обхванатите/ 

• Брой проекти за подобряване на състоянието и развитието на здравните и 
образователните услуги в областта 

• Утвърждаване на културната идентичност на областта в нейното многообразие и нейното 
популяризиране в регионален, национален и международен аспект – брой изяви 

• Провеждани прояви по линия на културния, фестивалния и конгресния туризъм. 
 
Индикатори за постигане на четвъртата приоритетна цел “териториално 

сближаване” са: 

• Брой проекти за съвместни междуобщински инициативи, за стимулиране на политиката 
за териториално сближаване, заложени и изпълнени в общинските планове за развитие на 
съставните общини от областта 

• Развитие на нови центрове, обслужващи околната селска територия 
• Брой изпълнени мерки за подобряване състоянието на благоустройството в населените 

места от общините в областта. Намаляване диспропорциите в развитието между центъра 
и периферията /%/ 

• Мерки за стимулирано развитие на селищната мрежа чрез изявено развитие на 
определени центрове на развитие. 

 

Индикатори за мониторинг на изпълнението на петата приоритетна цел “устойчив 
алтернативен туризъм”: 

• Създадени нови и промоцирани устойчиви местни туристически продукти 
• Брой природни, културни и исторически обекти, получили подкрепа за опазване и 

експониране 
• Възстановени и новосъздадени културни и спортни прояви, обновени културни 

институти, стимулиращи развитието на туристически услуги и туристически посещения 
• Подпомогнати частни стопани при преустройството на къщите им за приемане на гости – 

туристи 
• Подобрена пътна инфраструктура в туристическите ареали. 
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Индикатори на шестата приоритетна цел “институционална среда”: 

• Брой проекти, получили техническа помощ за подготовката им 
• Общ брой участници в програми за обучение 
• Брой новосъздадени общински информационни системи за осигуряване процесите на 

териториалното управление 
• Разработени системи за мониторинг, оценка и контрол към изготвени общински планове 

за развитие 
• Брой преминали обучение за подкрепа на нови подходи за управление на местното и 

регионалното развитие /управление на проекти, регионални клъстери, междуобщинско 
сътрудничество/. 

За допълване и разширяване на предложения набор от индикатори към областната 
стратегия може да се ползва системата от индикатори, създадена към Националната 
стратегия за регионално развитие или предлагания набор от индикатори, посочени в 
приложение към методическите указания за разработване на областна стратегия за развитие  
от 2004 г. 

Данните за самото оценяване следва да са редовни (официализирани), верифицирани, 
релевантни (в съответствие) и прости. Това налага да се осъществява периодична 
координация и съвместен обмен на информация между областната администрация Велико 
Търново и регионалната статистика за набиране и анализиране на текущи данни и 
информационни източници. 

Изготвянето на оценки за въздействието на областната стратегия за развитие 
включва: 

• Междинна оценка. Тази оценка следва да се извърши в средата на периода на 
действие на стратегията. В рамките на тази оценка следва да се оценят 
първоначалните резултати от изпълнението й, като се прави и преглед на степента на 
достигане на приетите стратегически цели и приоритети и се отчетат възникналите 
отклонения. Оценката следва на завърши с конкретни предложения, с които да се 
предвиди съответната реакция. 

• Последваща оценка. Тази оценка включва: оценка на ефективността и ефикасността 
на използваните инструменти и ресурси за изпълнението на стратегията; оценка на 
общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в областта; анализ 
на факторите при изпълнението на стратегията; оценка на степента на постигане на 
целите и устойчивост на резултатите; изводи относно същността и начина на 
прилагане на съответната политика за регионално развитие. 

 

4.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

Необходимостта от формиране на определени правила за актуализация на ОСР 
произтича от обективния процес за усъвършенстване на регионалното развитие, от 
динамично настъпващите социално-икономически и екологически изменения на процесите в  
територията на областта. Самият процес на актуализация на стратегията е пряко обвързан 
със системата за наблюдение, оценка и контрол на изпълнението й. 

Обхватът на актуализацията обхваща: 

• Отразяване на настъпили промени в националната стратегия за регионално развитие; 

• При съществени промени на макроикономическите и международните условия или 
свързаното законодателство; 
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• По отношение на промяната на разполагаемите ресурси или наличие/отсъствие на 

капацитет за изпълнението; 

• Промени в предприеманите действия (обобщени мерки и конкретни анализи, 
прогнози и стратегически намерения), допълване, обогатяване и доразвитие; 

• Промяна на очакваните резултати, при ограничение, че това не се свърза с промяна 
на цели и приоритети. 

Областната стратегия за развитие се актуализира при условията и по реда на 
нейното изработване. 
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