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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. СЪЩНОСТ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
1.1.1. ОБХВАТ
В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Лозница (ПИРО)
2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението
на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва
цялата територия на общината – землищата на град Лозница и всичките 15 села. Определени
са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и
за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни
общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като
времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на
2027 година.
ПИРО, като част от пакета стратегически документи, интегрира регионалното и
пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и
потенциалите за развитие на общината, които се отчитат при разработването на
инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на
интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи,
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно
развитие.
В спецификата на община Лозница се съдържат аргументите за очертаване на нейната
визия за развитие до края на програмния период. Тези аргументи произтичат от комплексните
анализи на природните дадености, историята и мястото на общината в регионален и
национален план от гледна точка на нейното икономическо, социално, екологично, културно
и управленско ниво на развитие; наличните потенциали и съществуващите проблеми и
предизвикателства. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи в
процеса на работата по плана са основната предпоставка за формулиране на аргументирана
стратегическа част и като краен продукт една конкретна програма за действие.

1.1.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Планът за интегрирано развитие на община Лозница интерпретира и конкретизира
общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа,
за да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните,
икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към
устойчивото развитие на общината.
Цел
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Лозница е да предложи
обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие
на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО на Лозница е оперативен
документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен
регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.
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Задачи
За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат решени следните
задачи:

▪ комплексно управление на процеса по разработването на ПИРО, включително
разпределение на дейностите във времето и на отговорностите между отделните
експерти, общинските звена и всички заинтересовани страни;

▪ предварително извеждане на ясна и последователна методология за разработването на
ПИРО;

▪ определяне на структура на ПИРО, отчитаща разпоредбите в системата от документи
за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, която
обхваща Методически указания за разработване и прилагане на:
o Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2;
o Плановете за интегрирано развитие на община.

▪ информационно обезпечаване, чрез събиране, обработка и синтез на данни от
разнообразни и надеждни източници на информация;

▪ проучване на основните законодателни и стратегически документи и извеждането
на изводи от тях;

▪ извършване на комплексен анализ на съвременната ситуация в общината;
▪ поставяне на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината, заедно
със синтезен SWOT анализ;

▪ приложение на подход за формулиране на изпълними стратегически предложения;
▪ очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритети и
съпътстващите ги мерки и дейности;

▪ разработване на поредица от инструменти за реализацията на плана, съобразени с
Методическите указания;

▪ успоредни публични дискусии и анкетни проучвания, ориентирани към различни
целеви групи и представляващи основно средство за генериране на идеи.
1.2. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО
РАЗВИТИЕ
Планът за интегрирано развитие на община Лозница е със срок на действие 7 години.
Той е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление,
териториалното устройство, опазването на околната среда и в съответствие с целите на
кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до
гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските,
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. В него са определени
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други
общини. Осигурена е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на
различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно
подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската
територия.
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1.2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Закон за регионалното развитие
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е
регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година,
както и в правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО
обединяват в рамките на един стратегически документ елементите на общинските планове за
развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР),
които се изготвяха до момента.
Фигура 1. Разлики в системата от документи за стратегическо планиране след изменението
на ЗРР за новия програмен период

Източник: ЗРР; Авторски колектив, ПИРО Лозница 2020 г.®

Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата от
документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие. Те са в
йерархична съподчиненост на документите от по-горните нива – интегрирани териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и актуализираната Национална
концепция за регионално и пространствено развитие. Изготвят се с хоризонт от 7 години и
очертават средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в
съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от
ниво 2 и общия устройствен план на общината (чл. 13. ЗРР). Към момента на изготвяне на
ПИРО Лозница, за община Лозница има изготвен ОУПО. В този смисъл ПИРО е
синхронизиран с него по отношение на част от анализите и изводите от тях. ПИРО се
приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината, според чл. 13 от ЗРР.
Закон за туризма
Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за
реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва самостоятелен
раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва
да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и
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Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни
видове туризъм.
Други закони, имащи отношение към разработването и реализацията ПИРО
При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко влияние
върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от тях са:

▪ Закон за административно-териториалното устройство на Р България;
▪ Закон за местното самоуправление и местната администрация;
▪ Закон за администрацията;
▪ Закон за достъпа до обществена информация;
▪ Закон за общинската собственост;
▪ Закон за общинския дълг;
▪ Закона за публичните финанси;
▪ Закон за местни данъци и такси;
▪ Закон за водите;
▪ Закон за горите;
▪ Закон за концесиите.
Освен изброените закони, тук трябва да се добавят Международните конвенции,
ратифицирани от правителството на Р България, с които е свързана работата в конкретен
социално-икономически сектор - например права на човека, културно наследство и др.
1.2.2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Действащото законодателство задължително изисква осигуряването на съгласуваност
на ПИРО с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Тези документи са:
Глобални цели на устойчивото развитие (ООН)/ Трансформиране на нашия свят: Дневен
ред 2030 за устойчиво развитие
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Те са насочени към преодоляване на глобалните предизвикателства, пред които сме
изправени. Новите цели предвиждат изкореняването на крайната бедност във всичките й
форми, ликвидирането на глада и помощ за устойчивото развитие на селското стопанство,
поощряване на здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички
хора, осигуряването на всеобщо и качествено образование, рационална употреба на водните
ресурси, всеобщ достъп до екологично чиста енергетика и др. За постигането на целите ще
трябва да бъдат изпълнени общо 169 производни задачи в областта на социалноикономическото развитие. Напредъкът по изпълнението на плана ще се обсъжда четири пъти
годишно на форум на високо равнище под егидата на Общото събрание.
Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“
Този документ замества действащата до сега Стратегия „Европа 2020“, като
интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за устойчиво
развитие. В Европа е направено много - приоритетите за устойчиво развитие са включени в
основни хоризонтални програми, както и в секторните политики и инициативи. ЕС е сред
водещите сили за приемането на Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 2030
г. и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР). Показателите на Съюза и неговите държави
членки по отношение на ЦУР са сред най-добрите в света. За да постигнем целите до 2030 г. е
необходимо всички страни да съблюдават тези цели в цялостната система на стратегическото
и програмно планиране от националното ниво, през регионалните планове до плановете за
интегрирано общинско развитие. ПИРО Лозница е структуриран и целенасочен в рамките на
документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“

Програма за развитие: България 2030
Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ, поставящ
рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически документи в страната. С тази
програма се адаптират приоритетите на документа „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към
нашата национална специфика в границите на България. Документът определя три
стратегически цели: ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на
неравенствата, за реализирането на които са предвидени целенасочени политики и
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интервенции, групирани в пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие – Иновативна и
интелигентна България; Зелена и устойчива България; Свързана и интегрирана България;
Отзивчива и справедлива България; Духовна и жизнена България. За постигането на
стратегическите цели са дефинирани 13 национални приоритета, като с решението на
правителството са определени водещите ведомства по отделните приоритети.
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022
Въпреки че времето на действие на този документ е ограничено до 2022 г.,
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху балансираното,
равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през периода до 2022 г. и
очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата между отделните региони,
области и общини в страната. Стремежът за постигането на баланс продължава общата
Кохезионна политика на ЕС на национално ниво. НСРР е интегрирана стратегия за развитие,
осигуряваща координация между управлението на различните сектори и условия за
реализация на НПР БГ 2030.
Фокусът на стратегията е постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво
развитие на регионите в България. От друга страна тя осигурява координация между отделните
секторни политики и стратегически документи на национално ниво и подпомага тяхното
синхронизиране на по-ниските нива на планиране (NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3).
Целите и приоритетите на НСРР подчертават значението на малкия и среден бизнес,
формирането на устойчиви туристически дейности и подобряването на социалната и
техническата инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.
Актуализирана национална концепция за пространствено развитие 2013-2025
Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се
регламентира от Национална концепция за пространствено развитие, която е актуализирана
през 2019 г. и с нея се полагат основите за Оперативна програма за развитие на регионите
2021-2027 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото
планиране и опазването на териториалните ресурси. Тя осигурява и подходяща основа за
териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии, като се подчертава, че
желаният модел за умерен полицентризъм (поддържане на мрежа от равномерно разпръснати
градове, които са предпоставка за по-балансирано развитие и съживяване на селските и
периферните райони) все още е на дневен ред.
Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента: отразени са
новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката за пространствено развитие;
стратегическата ѝ част интегрира в още по-силна степен регионалното планиране с
пространственото такова; идентифицирани са конкретни територии със специфични
характеристики, потребности и потенциали. За територията на община Лозница няма
предвидени конкретни дейности.
Интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен централен регион
за периода 2021-2027
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от
ниво 2 е стратегически планов документ, определящ общата политическа, пространствена,
икономическа и тематична рамка за развитието на региона в годините на новия програмен
период 2021-2027. Тя е разработена в съответствие с Националната концепция за регионално
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и пространствено развитие за периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита
предвижданията на секторните стратегии на регионално ниво в областта на икономическото
развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния
сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда.
Предложените целенасочени действия са фокусирани върху увеличаване на конкурентните
предимства на региона и догонване на средните показатели на региона с тези на водещите на
национално ниво, преодоляване на вътрешнорегионалните различия в социалната,
икономическата и техническата инфраструктура, съхранение и развитие на човешкия фактор,
основен капитал в територията на региона.
Стратегическата рамка за развитие на общините от северен централен регион (в
частност община Лозница) произтича от Интегрираната териториална стратегия за развитие
на Северен централен регион от ниво 2. Приетата визия, която определя рамката за реализация
на ИТСР на Северен централен регион, поради своя дългосрочен характер, остава
непроменена от заложената визия в Регионалния план за развитие 2014-2020 г., и е следната:
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН - бързо и устойчиво развиващ се европейски район,
интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и
личностна реализация.
Съобразявайки се с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен
централен регион от ниво 2, Планът за интегрирано развитие на община Лозница очертава
насоки и формулира цели, кореспондиращи с най-големите предизвикателства пред Северен
централен регион, а именно ниския растеж и конкурентоспособността на региона в сравнение
с останалите европейски региони, негативните демографски тенденции, недостатъчната
вътрешна териториална свързаност и нуждата от прилагане на екологични мерки. Основен
приоритет е икономическия подем и трансформация, който ще се осъществи, чрез
привличането на инвестиции, изграждане на иновационна среда, нови и качествени работни
места и укрепването на регионалната конкурентоспособност, посредством устойчивото
развитие на туризма и селското стопанство. Друг акцент е развитието на човешкия капитал и
постигането на социален растеж, а за неговата реализация следва да се подобри достъпа до
образование, нивото на обучение, както и да се инвестира в здравната и социална
инфраструктура, културата и спорта. Последният главен приоритет е постигането на
устойчиво развитие и свързаност, осъществим посредством развитие на транспортната и
цифрова инфраструктура, укрепване и развитие на селищната мрежа, вътрешнорегионално и
трансгранично сътрудничество, опазване на околната среда и развитие на екосъобразната
инфраструктура.
Национален план за възстановяване и устойчивост
Планът за възстановяване и устойчивост е изготвен като част от елемента „Следващо
поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване на Европа. Основната цел на плана
е да доведе до икономическо и социално възстановяване от кризата, която се прояви
вследствие на пандемията COVID-19. За да бъде постигната целта са обособени мерки и
реформи, които следва да окажат съществен принос по отношение на възстановяването
потенциала на растежа и да осигурят устойчивост по отношение на възможни негативни
външни въздействия в бъдеще. Акцент в плана е и трансформацията към зелена и цифрова
икономика, което да спомогне за постигането на заложените в Зелената сделка цели. ЕК
насърчава следните водещите области, към които следва да бъдат насочени инвестиции и
реформи – ускоряване по отношение на разработването и използването на ВЕИ; повишаване
14
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на енергийната ефективност на обществения и частния жилищен фонд; развитие на чисти
технологии; въвеждане на широколентови услуги, включително 5G мрежи; цифровизация на
администрацията и услугите (съдебна система, здравеопазване); увеличаване на капацитета на
европейските промишлени данни в облак и разработване на мощни и устойчиви процесори;
адаптиране на образователните системи с фокус към развитието на цифровите умения,
образованието и професионалното обучение във всички възрастови групи.

1.3. ОТГОВОРНОСТИТЕ
НА
ИНСТИТУЦИИТЕ
И
ПАРТНЬОРИТЕ
РАЗРАБОТВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО
Общи изисквания към подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО

ЗА

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане няколко са основните участници в
процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО – кметът на общината, общински
съвет, заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори,
както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към
развитието на общината.
Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на
общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно Методическите
указания с негова заповед се сформира работна група по подготовка, изготвяне и одобрение
на ПИРО. В нея следва да са представени възможно най-много представители на
заинтересованите страни в общината. Останалите заинтересовани лица трябва да имат
постоянен достъп до информация за процеса и възможност за даване на становища и
предложения при изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата реализация.
Със заповед на кмета изготвянето на ПИРО се възлага на външен изпълнител (при
спазване изискванията на ЗОП) или се разработва със собствен капацитет. Кметът е този,
който, чрез заповед, организира и публично обсъждане на проекта на ПИРО и на екологичната
оценка по реда на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на
планове и програми в случаите, в които такава оценка е била изискана.
Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира
осигуряването на съответствие на общия устройствен план с плана за интегрирано развитие.

Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения при
изготвянето на ПИРО и да получават информация при поискването й.
Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на
общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото
приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за неговото
приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на портала за
обществени консултации на Министерския съвет.
Изменение и актуализация на ПИРО
Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в ППЗРР, в т.ч.:

▪ при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
▪ в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
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▪ при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на плана;

▪ при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на
индикативните разчети за средствата от Европейския съюз се актуализира и
програмата за реализиране на плана.
Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде
извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за
наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане
на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата за
реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности,
проекти или източници на финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност
за включването на допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода
2021-2027 г. или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията
на програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни идеи,
които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси. Допълнителни мерки, дейности и
проекти/проектни идеи се включват в програмата или приложенията към нея само чрез
обосновка на приноса им към постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на
принципа на интегриран подход.
Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и
приемане на плана.
Наблюдение и оценка на ПИРО
Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на ППЗРР.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез разработване
на годишен доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно изискванията на ЗРР, за
изпълнението на всеки ПИРО се извършва междинна (в средата на периода на действие) и
последваща (не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие)
оценки. Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

1.4. СТРУКТУРА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ЛОЗНИЦА
Структурата на плана за интегрирано развитие на община Лозница е изцяло съобразена
с разпоредбите на чл. 13 от ЗРР и методическтие указания за разработване и прилагане на
ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ. Тя е изцяло в синхрон с най-добрите практики на
стратегическото планиране на териториите.
Структурата на плана следва използвания методически подход при изготвянето му.
Документът започва с представянето на резултатите от проведените социално-икономически
и пространствени анализи на територията, които представят ситуацията в общината и
очертават тенденциите в развитието ѝ до 2027 г. След това продължава с оценка и изводи от
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аналитичната част. На тяхна база е формулирана визия и са отправени стратегически
предложения (цели и приоритети за развитие на общината). Накрая са разписани основните
инструменти за успешната реализация, вкл. наблюдението и оценката на плана. Неразделна
част от документа са съпътстващите го приложения, изготвени в процеса на неговото
разработване.
Избраният подход обуславя основните точки (съдържание на плана), които са както
следва:

▪ Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Лозница

▪ Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения хоризонтален
социално-икономически анализ на районите на национално ниво

▪ Връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да влияят върху
развитието ѝ

▪ Синтезен SWOT анализ
▪ Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027
▪ Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни
и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на
принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност

▪ Определяне на приоритетни зони за въздействие
▪ Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие
▪ Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

▪ Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО
▪ Индикативна финансова таблица
▪ Приложения
1.4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН
ОБХВАТ
И
АНАЛИЗ
НА ИКОНОМИЧЕСКОТО,
СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
Анализът на икономическото, социалното и екологичното състояние, на нуждите и
потенциалите за развитие е изготвен за територията на цялата община. Подробното описание
на отделните аспекти от общинското развитие завършва с обобщени изводи, комбинация от
проблеми и потенциали. Идентифицираните проблеми и потенциали са основа за извеждането
на синтезен SWOT анализ, чиято цел е да открои най-важните моменти в историческото и
съвременното развитие на общината. Обобщени са положителните и отрицателните
характеристики в рамките на община Лозница и прилежащия ѝ пространствен контекст –
тенденциите на регионално, национално и европейско ниво. Съдържанието на SWOT анализа
насочва към необходимите мерки за подчертаване на силните и преодоляване на слабите
страни.
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Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната
характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото
развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на община
Лозница. Подробно проучена е транспортната система, количествените и качествените
измерения на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната системи.
Административният капацитет на общината е представен като единство на възможности и
ограничения за приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие между
община Лозница, неправителствения сектор и бизнеса.
Аналитичната част включва още описание на взаимовръзките с резултатите проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво. В табличен
вид са откроени взаимовръзките между двата анализа – на местно и на регионално ниво,
позволяващи бързото им сравнение и показващи доколко община Лозница се развива с
темпото на региона.
На последно място, но не по важност, е представена връзката на община Лозница със
съседните територии, които имат потенциал да оказват влияние върху местното развитие.
Акцент в тази част са възможните общи проекти, които имат надобщинско ниво.
Изброените аспекти покриват разнообразието на общинското развитие и напълно
съответстват на Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация,
становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с изводите
от проведената целева анкета.

1.4.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА
ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
Стратегическите предложения обхващат очертаването на визия за развитие до края на
предстоящият планов период, формулирането на цели, приоритетни области и включените в
областите мерки. Основно предизвикателство е формулирането на аргументирани, изпълними
и съответстващи на местните ресурси и специфика предложения. Използването на интегриран
подход за планиране на регионалното и пространственото развитие изисква целите и
приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията
и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от населени места и отделните
сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.),
залегнали в устройствените планове за развитие на територията. Към подхода се
присъединяват и проследените обществени потребности и препоръки, заедно с насоките на
стратегическите документи от по-високо ниво. Разгледаните аспекти са използвани за
синтезирането на ключови теми. По този начин се постига синергичен ефект между
резултатите на отделните приоритетни области, като за осъществяването на дадена цел
допринасят повече от един приоритет.
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1.4.3. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Важен фактор при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на принципа
за партньорство и сътрудничество.
В тази част от ПИРО се описва цялостния процес по разработването му – от
определянето на заинтересованите страни и ангажирането им до създаването на активна
комуникационна среда, в която да се обменят идеи и опит между хората.
Приложиха се и се предвиждат подходящите средства за споделяне на информация,
представяне на ПИРО и съвместно действие между община Лозница, кметовете на селата,
културните институции, неправителствения сектор, представителите на бизнеса и експертния
екип. Положителните контакти и комуникация, формирани по време на разработването на
плана, следва да бъдат съхранени и продължени през следващите седем години.

1.4.4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА
УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
С ДРУГИ ОБЩИНИ
На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на
потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на територията на
общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в
програмата за реализация на плана. Това са пространствено обособени територии с определена
характеристика и състояние на физическата среда, социална структура на населението и
характер и структура на основните фондове. Те са определени на базата на общи
характеристики на определена територия или общи проблеми и потенциали за развитие. Целта
на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на максимален ефект с
ограничените ресурси.

1.4.5. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ
ПОДХОД
Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите
за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност
на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като оптимизира
възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа помощ за
изпълнение на плана. Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ПИРО
и представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегически предложения.
Програмата илюстрира прехода между приоритетните области, съответстващите им мерки и
проектите от съдържанието на плана. Централно място заема списъкът с проекти, където са
изброени, описани и обосновани отделните обекти и връзките между тях. Извършена е оценка
на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени
заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е възможността за
актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка
и актуализация на плана. Основни компоненти на програмата за реализация са:
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▪ Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за
реализация на плана – по какъв начин са комбинирани отделните елементи на
секторните политики на местно ниво, така че да доведат до постигане на целите,
определени в стратегическата част;

▪ Индикативен списък на важни за общината проекти, които се разработват и изпълняват
в рамките на програмата

▪ Индикативната финансова таблица, която представлява общата финансова оценка на
необходимите ресурси за реализация на най-значимите общински проекти.
Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните приоритетни
области от стратегията на плана и поетите ангажименти по неговото изпълнение от
страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на
местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Адекватното планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно и ефикасно
управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел бъдещите финансови средства
са реалистично предвидени на основата на потенциала на община Лозница да привлича и
управлява средства от Оперативните програми.

1.4.6. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ
Климатичните фактори – глобалното затопляне, природните бедствия, както и
рисковите територии, заемат важно място в разработваните концепции и стратегии за
пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и
природните ценности. Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и
пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на
екологичния комфорт в урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни
бедствия. В тази част от ПИРО Лозница е описана връзката между идентифицираните в
анализите рискове и проблеми, формулираните цели и приоритети в стратегическата част на
документа и посочените в програмата за реализация мерки за ограничаване на изменението на
климата и за адаптация към вече настъпилите промени. Изпълнението на тези мерки е
ресурсно обезпечено и обвързано със система от индикатори, позволяващи оценка на
напредъка за периода на действие на плана, както и при извършване на междинна оценка или
актуализация.

1.4.7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
НА ПЛАНА
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и
съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от
индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи
степента на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от
изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са
въведени в следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и
прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“.
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Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана
информационна основа в България и наличните информационни източници в община
Лозница. Така могат да бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности.
Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението
на ПИРО, междинната и последващата оценка на плана.
По отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на плана е разработена
система за наблюдение, оценка и актуализация, обвързваща функциите на участващите звена
и времеви график за действие. Подробно описани са отговорностите и компетенциите на
отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между отделните функции.
Идентифицирани са ключови събития от процеса за наблюдение, оценка и актуализация на
плана и конкретното участие и принос на въвлеченото звено. Ключовите събития са точно
разположени във времето, за да се въведе управляема система от последователни и конкретно
разписани стъпки. Посочен е начинът за интегрирането на индикаторите в отделните стъпки
на наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и
последваща оценка, както и на актуализация на ПИРО, когато това е необходимо.

1.5. МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПИРО
Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на плана
са в пълно съответствие с нормативните изисквания, целите и приоритетите на социалноикономическото и пространственото развитие на общината, като интегрална част от региона.
Планът е съобразен със специфичните изисквания за прилагане на нормативните документи,
регламентиращи дейностите на местното самоуправление, териториалното устройство и
опазването на околната среда. В рамките на разработването на ПИРО са приложени доказани
теоретични постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на
устойчивото общинско развитие. Внимателно е подходено към инструментите за реализация
на плана, изградени на основата на прилаганите европейски подходи, но и на реалните опит и
умения за управление на проекти в българските общини, включително структурите на
местното самоуправление, неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява
внедряването на съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост.
Принципи

▪ Структурираност. Общинският план за интегрирано развитие е съвкупност на
смислово, функционално и хронологично свързани елементи. Използван е утвърденият
метод за последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани оценки,
обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация.

▪ Интегрираност. Изследванията и изводите на ПИРО касаят разнообразните социални,
икономически, екологични, културни и управленски проявления на местното развитие.

▪ Точност. Приложените анализи се основават преобладаващо на официална
статистическа информация. Използвани са данните от текущата статистика на НСИ,
както и други официални източници – ДБТ, ОДЗ „Разград“, ОПУ и оператори на
комунални услуги и др. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата
от индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност.
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▪ Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни е
ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ПИРО. Съвместно са
проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и
потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени основите
за сътрудничество с оглед на реализацията на ПИРО.
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2. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО
И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
2.1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
2.1.1. ПРИРОДОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Географско местоположение и достъпност
Община Лозница се намира в югоизточната част на област Разград. Граничи със
следните общини: на север с община Разград; на североизток с община Самуил; на изток с
община Хитрино, област Шумен и на юг, югоизток и югозапад с община Търговище. Мястото
ѝ сред регионалните териториални единици попада в обхвата на Северния централен регион
от ниво 2. Град Лозница е разположен на 19 км северно от гр. Търговище, на 20 км южно от
гр. Разград, на 37 км западно от гр. Шумен и на 36 км източно от гр. Попово. Общата площ на
община Лозница е 249 483 дка.
Фигура 2. Община Лозница

Източник: https://bg.wikipedia.org

Релеф и полезни изкопаеми
Релефът на общината е предимно хълмист, със средна надморска височина 370 м.
Северният район обхваща част от Разградските и Самуилските височини. Релефът на терена,
оформен от тектонични сили, определя двата водоснабдителни басейна: Голяма Камчия на
югоизток и Бели Лом на северозапад.
Дунавската платова платформа е играла относително пасивна роля спрямо
нагъвателните процеси в Старопланинската геосинклинала. За нея са характерни
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платформеният тип тектонични движения – бавни, продължителни и диференцирани
колебания на земната кора, придружени с разломяване на някои нейни части. Установено е
съществуването на плоска, с голям радиус на захранване коруба, наречена РазградскоСамуилска. Тя се очертава като изявена регионална структура в Източната подобласт.
За територията на общината са заведени в Националния баланс за запасите и ресурсите
на подземните богатства предварително оценени ресурси от глини за фасадни плочки и битова
керамика от находище „Лозница“.
Климат
Територията на община Лозница попада в Европейско-континенталната климатична
област – по-специално в умерено-континенталната климатична подобласт.
Местният климат носи типичните белези на източноевропейския климат: с малко
валежи и относително студена зима за съответната ширина и горещо лято, в което попадат
максималните валежи. Валежите са по-ниски от средните за страната, но зимните са по-обилни
в сравнение с останалите области в Лудогорието. Най-студените месеци през годината са
януари и февруари. Средната годишна температура е 11,6˚С. Минималните температури през
зимата в някои случаи падат до -25˚С. Не са изключения и резките понижения на
температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците юли и август.
Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен – октомври. Средната годишна амплитуда
на температурата е 22-24˚С. Пролетта и есента имат характер на преходни сезони, като есента
е по-хладна от пролетта.
В района преобладават западни, по-малко североизточни и източни ветрове. Средната
годишна скорост на вятъра е сравнително малка – 1,0 м/сек. Най-силни ветрове духат през
зимата и началото на пролетта, а най-слаби – през лятото и есента. Характерна особеност е
сравнително честата и интензивна поява на фьон. Наличието на късни пролетни и ранни
есенни слани е крайно неблагоприятно за овощарството и зеленчукопроизводството. При
нахлуване на студен фронт в края на пролетта и в началото на лятото често падат и градушки.
Води
Водното богатство на общината е значително. На територията на общината има 15
водоизточника на питейни води, два от които са за гр. Лозница. На територията ѝ се намира
най-големия язовир в района – язовир „Бели Лом“ с обем 25 500 х. куб. м. Общият брой на
язовирите и водоемите е 20, като 5 от тях са отдадени за стопанисване под формата на аренда
или концесия. Към момента язовирите не се използват за водоснабдяване, тъй като то се
осигурява от дълбоки сондажи и задоволява потребностите на общината. Язовирите са важен
ресурс за развитие на поливно земеделие. Язовирите и микроязовирите основно се използват
за рибовъдство.
Като цяло речната мрежа на територията на община Лозница е рядка и слаборазвита,
като най-голямо географско значение има р. Бели Лом. Горните и средните течения на реките
са врязани в льоса и в терциерните и кредни варовици, като образуват дълбоки и сухи долини.
Долинната мрежа на реките на Разградско-Самуилската подутина има радиално устройство.
Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци се отличава
съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и льосови наслаги.
Каньоновидното всичане е характерно за реките Черни, Малки и Бели Лом. Високите части на
склоновете са заети от структурни стъпала, а върху по-ниските са развити речни тераси.
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Почви
Най-широко разпространените почви са излужените черноземи и деградиралите
тъмносиви горски почви. Голямо богатство на община Лозница са плодородните почви.
Традиционни селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни,
тютюн, слънчоглед, трайни насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др.
Обработваемата земя съставлява 72,2%, от общата територия на землището, използва се
пълноценно и е запазена екологично чиста.
Растителност и животински свят
В съответствие с геоботаническото райониране на България, общината попада в
Поповско-Разградския геоботанически район от Лудогорски окръг в Илийриската (Балканска)
провинция на Европейската широколистна горска област (Бондев, 1997).
Флората в района на Лозница включва някои важни видове, включително един, който
се счита за изчезнал – гроздовидно подъбиче (Червена книга, 1985 г., в новата от 2011 г. не
присъства), като вероятни находища има в землищата на с. Ловско и с. Гороцвет.
В състава на растителните формации участват и следните храстови и тревни видове:
шипка, глог, дрян, черен бъз, обикновена леска, чашкодрян, аморфа, трънка, драка, смрадлика,
люляк, птиче грозде, къпина, коприва, горска ягода, здравец, риган, бял равнец, мащерка,
маточина, див пелин, тревни видове от семейство житни и много други. Горите в района имат
дървопроизводителни,
средообразуващи,
защитно-водоохранни,
противоерозионни,
рекреационни и здравно-украсни функции. Многогодишната стопанска дейност на човека се
е отразила благоприятно върху общото състояние на горите. Голяма част от насажденията са
запазени с добър сортиментен състав.
Голямото растително богатство на община Лозница се допълва от находищата на
лечебни растения.
Разглежданият животински свят може да бъде отнесен към Северната зоогеографска
подобласт на България. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и
Северна Европа.
Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие: отресничести
едноклетъчни, малочетинести червеи, еднодневки , перли, бръмбари, ручейници и двукрили.
Безгръбначната сухоземна фауна на района притежава най-голямо видово разнообразие сред
насекомите. Рибната фауна на района се състои от шаранови риби, между които са речен
кефал, обикновена мряна, скобар, уклей, малка кротушка, сребриста каракуда и др.
От земноводните се срещат обикновената чесновница, жабата дървесница и горската
дългокрака жаба. Характерни влечуги за района са шипобедрената костенурка,
шипоопашатата костенурка, кримския гущер, големия стрелец, пъстрия смок, медянката и
пепелянката.
Орнитофауната на района е разнообразна, което се дължи до голяма степен на
близостта му с Черноморския басейн, както и на горските масиви, представляващи
специфични местообитания за определени видове. Средното поречие на р. Бели Лом
представлява орнитологичен обект с национално значение, в който обитават повече от 150
вида птици.
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Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския биогеографски район
представляват смесен комплекс между видове, обитаващи широколистните гори и такива,
които са свързани със степния биом.

2.1.2. НАСЕЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Население
Динамиката на населението на община Лозница не се отличава от тази на национално
ниво. След 1975 година се наблюдава устойчиво намаляване на населението. Според
последните официални данни на Националния статистически институт за 2019 г. на
територията на общината живеят 8 307 души. Сравнявайки данните от последните две
преброявания в България – през 2001 и 2011 г. – се отчита спад от 13,5% на населението,
живеещо в общината, това са -1 402 д.
Естественият прираст е трайно по-неблагоприятен спрямо стойностите на национално
ниво и близък до стойностите за област Разград. През 2019 г. стойността на естествения
прираст в община Лозница е -9,4‰, спрямо -9‰ за област Разград и -6,7‰ за България.
Селища
Селищната мрежа е съставена от 1 град (Лозница) и 15 села. Около 24% от населението
живее в общинския център.
Таблица 1. Населени места в община Лозница
с. Бели Лом
с. Веселина
с. Гороцвет
с. Каменар
с. Крояч
с. Ловско
с. Манастирци
с. Сейдол
с. Синя вода
с. Трапище
с. Тръбач
с. Чудомир

с. Градина
с. Манастирско
с. Студенец
гр. Лозница

Икономическа характеристика
Аграрният сектор в общината е най-развит и има значим принос към местната
икономика. От икономическите дейности в него най-добре развито е „селското стопанство“,
което се дължи на природо-географските условия.
Вторичният сектор е традиционно представен в общината, като заедно с услугите,
балансирано оказват влияние върху развитието на местната икономика.
Място и роля на община Лозница в областта
Община Лозница е слабо урбанизирана и има незначителен принос към областната
икономика.
Таблица 2. Място и роля на община Лозница в областта по избрани показатели
Дял от
За
Показател
областта
общината
(%)
Територия (км2)
249,5
9,5
Население (2019 г., НСИ)
8 307
7,4
2
Гъстота на населението (д./км )
33,3
Регистрирани в БТ безработни лица към 31.12.2018 (д., НСИ)
576
10,7
Коефициент на безработица, 2018 (%)
10
Произведена продукция, 2018 (хил. лв.)
44 888
2,6

Общо за
областта
2 637
112 229
42,6
5 395
11,2
1 746 254

Източник: по данни на НСИ, ДБТ-Лозница, собствени изчисления
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2.1.3. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Културната инфраструктура в общината се отличава със сравнително равномерно
териториално разпределение. Сред най-важните елементи за културния живот са читалищата,
които са единствените обществени сгради в населените места в общината, в които се
извършват културни мероприятия и са запазили културно-просветната си значимост.
На територията на община Лозница има 16 читалища - всички населени места в
общината имат читалище, като от тях с активна дейност се отличават 12. Всички читалища се
помещават в читалищни сгради, строени по предназначение, с изключение на читалището в с.
Бели Лом. Читалищата са основните участници в реализацията на годишните общински
културни календари.
Най-голям библиотечен фонд притежава НЧ „Пробуда – 1912 г.“, който съдържа 20 877
единици (към 2019 г.). Останалите читалища в общината имат значително по-малък
библиотечен фонд – общо 46 843 единици (към 2019 г.). Следва да се подчертае, че в края на
всяка календарна година библиотечният фонд в читалищата се инвентаризира и се отразяват
новите издания и/или се отчисляват старите.
Таблица 3. Читалища на територията на община Лозница
Име на читалището
Населено място
НЧ „Пробуда -1912 г.“
гр. Лозница
НЧ „Христо Ботев – 1931 г.“
с. Веселина
НЧ „Светлина – 1901 г.“
с. Градина
НЧ „Добруджа – 1930 г.“
с. Бели Лом
НЧ „Развитие – 1906 г.“
с. Сейдол
НЧ „Димо Арсов – 1926 г.“
с. Ловско
НЧ „Христо Ботев – 1922 г.“
с. Трапище
НЧ „Васил Левски – 1935 г.“
с. Чудомир
НЧ „Сила – 1928 г.“
с. Синя вода
НЧ „Изток – 1921 г.“
с. Манастирци
НЧ „Наука – 1900 г.“
с. Каменар
НЧ „Пробуда – 1908 г.“
с. Гороцвет
НЧ „Отец Паисий Хилендарски - 1964 г.“
с. Студенец
НЧ „П. К. Яворов – 1924 г.“
с. Тръбач
НЧ „Борис Анастасов – 1928 г.“
с. Крояч
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1936 г.“
с. Манастирско

Библиотечен фонд
20 877
6 870
1 200
4 770
3 237
7 815
3 670
2 600
4 341
3 200
7 662
5 670
970
790
2 500
2 600

Източник: Община Лозница

В общината има два действащи музейни комплекса.
Етнографска къща-музей „Къща на наследството“ – в къщата-музей е представена
автентична и точна информация за бита и културата на местното население. Разкриват се
белезите за пряко и косвено влияние на различни етноси. В четири зали на втория етаж на
къщата е представена голяма етнографска колекция. В първия етаж на къщата няма постоянна
експозиция, а пространството е свободно за временни изложби и експозиции, както и за
постоянна зала за обучение и творчески разговори.
Музеен комплекс с. Сейдол – обявен от НИПК (НИНКН) за единичен културен
паметник на културата с предварителна категория „местно значение“ от 1994 г. и като групов
паметник на културата. Действащият музеен комплекс е с над 600 кв. м разгърната
експозиционна площ и съхранява във фондовете си над 10 000 архивни единици. Събраните
експонати и колекции са резултат на 30-годишна изследователска и събирателна дейност и
респектират със своето богатство и многообразие.
27

План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027 г. – Проект!

На територията на община Лозница действат: студия за народни танци, детска вокална
група, детски и средношколски танцови състави, група за автентичен фолклор.
На територията на общината има четири функциониращи църкви:


Църква „Св. Параскева“ гр. Лозница - построена през 1927 г. и е постоянно действаща;



Църква в село Ловско;



Църква в село Гороцвет (основана е през 1933 г.);



Църква в село Трапище.
На територията на община Лозница има и функциониращи 16 джамии.

Община Лозница съхранява и поддържа традициите на българи, турци,
българомохамедани и роми. Различните етноси и култури са намерили начин да съжителстват
и да се развиват паралелно.

Спорт
Спортната инфраструктура на община Лозница се състои от следните обекти –
общинска собственост:
Таблица 4. Спортна инфраструктура община Лозница (вкл. в училищата)
Физическо състояние
Вид на обекта (стадион,
Капацитет
Населено място
(oтлично, добро, лошо,
спортна площадка и др.)
(площ, кв. м.)
незадоволително)
Спортна база – стадион и
гр. Лозница
36 900
отлично
спортни площадка
Спортна зала
гр. Лозница
2 590
отлично
Спортна площадка
с. Бели Лом
13 352
отлично
Спортна площадка
с. Веселина
1 519
отлично
Спортна площадка
с. Каменар
1 336
отлично
Спортна площадка
с. Ловско
3 520
отлично
Спортна площадка
с. Сейдол
6 650
отлично
Спортна площадка
с. Синя вода
1 120
отлично
Спортна площадка
с. Градина
1 518
отлично
Спортна площадка
с. Манастирско
800
отлично
Спортна площадка
с. Манастирци
490
отлично
Спортна площадка
с. Студенец
800
отлично
Спортна площадка
с. Чудомир
864
отлично
Спортна площадка
с. Трапище
7 070
отлично
Източник: Община Лозница

Регистрирани са два спортни клуба:


Спортен клуб по борба „Кубадън“;



Футболен клуб „Вихър“.

Спортните съоръжения и спортните обекти на територията на община Лозница са в
отлично състояние. Това създава добри условия за физическа активност на жителите и особено
на подрастващите във всички населени места на общината.
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2.1.4. ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА, СЪСТОЯНИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И
ВРЪЗКИ СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ
При изготвянето на Общия устройствен план (ОУП) на община Лозница са направени
подробни анализи на територията и нейната функционална структура.
Териториалната структура на община Лозница според вида територия се дели на
урбанизирана, земеделска, горска, защитени територии, нарушени територии, територия заета
от води и водни обекти, територия на транспорта.
В община Лозница преобладават земеделските площи, които заемат близо три четвърти
от територия на общината – 72,2%.
Горските територии в община Лозница заемат обща площ от 3697,79 ха, което е 15,4 %
от общата територия на общината. Съгласно чл.5 от Закон за горите, те се делят на стопански,
защитни и специални. Най-голям дял заемат стопанските гори – 11,6%, следвани от защитните
– 2,9% и специалните – 0,9%. Към групата на горските територии са причислени и „други
горски територии в земеделски земи“, които възлизат на 0,08% от територията на общината.
Това са земеделски земи с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи“. Заедно
с тях, площта на горските територии е 3718,23 ха, което съотнесено към площта на общината
представлява 15,5%.
Общо защитените територии заемат 28,5%. Малък е делът на нарушените територии за
възстановяване (кариери, свлачища, сметища и др.) – само 0,04% от общинската територия.
Териториите, заети от реки и водни площи заемат 2,6% от територията. Пълноводието
на речните басейни са достатъчни да задоволят потребностите от вода за населението и
производствените нужди.
Териториите на транспорта и инженерната инфраструктура заемат 4,6% от общата
територия. Урбанизираните територии в общината заемат 4,9%. Извън тези площи, из цялата
община са налични единични урбанизирани територии извън населените места, които
възлизат на 18.85 ха. Общата площ на урбанизираните територии в общината възлизат на
1190.36 ха.
Таблица 5. Баланс на територията на община Лозница според ОУПО Лозница
Съществуващо положение
Елементи на територията
Територия на община Лозница
Урбанизирани територии, в т.ч.:
Територия на гр. Лозница
Територии на селските населени места
Урбанизирани територии извън населените места
Земеделски територии, в т.ч.:
Горски територии, в т.ч.:
Защитени територии
Нарушени територии за възстановяване и
5.
рекултивация
6. Реки и водни площи
7. Територии на транспорта

I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

обща
площ в ha

% от
обща
площ

на жител
m2

24 056,52
1 190,36
200,13
971,38
18,85
17 372
3 718,23
6 854,562

4,9
0,8
4,0
0,1
72,2
15,5
28,5

28 959,3
1 433
240,9
1 169,4
22,7
20 912,5
4 476
8 251,5

10,60

0,04

12,8

616,98
1 095,57

2,6
4,6

742,7
1 318,9

Източник: ОУПО Лозница
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Селищната структура на общината е формирана от мрежа от населени места - 1 град
(Лозница) и 15 села. Около 24% от населението живее в общинския център, а останалата част
от населението е разпръснато по селата. По-големите села в общината са с. Веселина (853 д.),
с. Синя вода (791 д.) и с. Бели Лом (615 д.).
Съгласно актуалната категоризация на населените места от 27.11.2018 г., изготвена от
МРРБ, гр. Лозница попада в четвърта категория (от 8 общо). По-големите села Веселина и
Синя вода са класифицирани като 5-та категория. Останалите села са разпределени в 6-та (5
бр.) и 7-ма (8бр.) категория. В общината няма села от 8-ма категория.
Според градоустройствената категоризация (Наредба № 7, обн. ДВ бр.3 от 2004 г.) гр.
Лозница попада в категорията „много малък град“ (до 10 хил. жители).

2.1.5. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Проблеми

▪ Няма значими, открояващи се проблеми произтичащи от общата характеристика на
общината.
Потенциали

▪ Общината е на близко разстояние от три областни центъра – Разград, Търговище и
Шумен;

▪ Изграждането на автомагистрала „Хемус“, която ще минава периферно през
общината.
2.2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
2.2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Общата икономическа характеристика за община Лозница разкрива състоянието и
тенденциите в развитието на местните предприятия в периода след 2014 година. Анализът
обхваща ключовите икономически показатели за нефинансовите предприятия, включително:


Брой предприятия – всички нефинансови предприятия, активни през цялата или част от
референтната година и представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.
Това са всички предприятия, които са реализирали приходи от продажби или имат поне
един зает;



Произведена продукция – стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на
продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. Тук се включва и
изменението на запасите от продукция и незавършено производство, а също и
направените разходи за придобиване на активи по стопански начин;



Нетни приходи от продажби – приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, вкл.
приходи от продажби за износ;



Приходи от дейността – сбор на: 1. нетните приходи от продажби; 2. увеличение на
запасите от продукция и незавършено производство; 3. разходи за придобиване на
активи по стопански начин; 4. други приходи, вкл. приходи от финансирания продажба на суровини и материали и продажба на дълготрайни активи.
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Броят на предприятията в общината бележи увеличение от 6,96% за периода 2014-2018
година. Така към края на 2018 г. в общината развиват дейност 230 броя предприятия, които са
създали произведена продукция с финансов еквивалент от 44 888 хил. лв. Това се равнява на
2,57% от общата произведена продукция в рамките на областта, което показва изключително
малкият принос, който има общината. Нетните приходи от продажба също са с малък принос
– 2,03%. През 2018 г. нетните приходи в общината са се увеличили с 19,35% спрямо 2014 г.
Единственият показател, при който се наблюдава намаляване за периода 2014-2018 г., е
разходи за придобиване на ДМА с по-малко от 1%. Наетите лица в общината са се увеличили
с 9,19% през 2018 г. спрямо 2014г. Наблюдава се значително покачване на преките
чуждестранни инвестиции – с 25,02% за периода 2014-2018г., но общият им дял от областта
отново е незначителен – под 1%.
Таблица 6. Ключови икономически показатели за периода 2014-2018 г.
Показател

Област
Разград

Община Лозница
Мерна
единица

Икономика - година

2014

2018

Изменение

2018

(%)

Община
Лозница
Дял от
областта
(%)
5,4
2,57
2,03
-

Предприятия
Произведена продукция
Нетни приходи от продажби
Приходи от дейността

брой
хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.

214
36 184
43 855
53 004

230
44 888
54 374
63 028

6,96
4 256
19,39 1 746 254
19,35 2 676 393
15,90
-

Разходи за придобиване на ДМА

хил. лв.

10 480

10 431

-0,47

199 728

5,22

хил. лв.
брой
хил. евро

26 588
682
170,5

35 308
751
227,4

24,70
9,19
25 914
25,02 175 489,6

2,90
0,13

ДМА
Наети лица
ПЧИ
Източник: НСИ, община Лозница

За изследвания период в областта се наблюдава тенденция за увеличение на
произведената продукция. През 2014 г. стойността й е била 1 389 млн. лв., докато за 2018 г. е
отчетена произведена продукция за 1 746 млн. лв. Това представлява ръст от 20,4% за периода
2014-2018г. В същото време в община Лозница произведената продукция от 36 млн. лв. (2014
г.) нараства до 45 млн. лв. (2018 г.), като това е ръст от 20% (за същия период). Произведената
продукция в община Лозница има много малък принос към областта – само 2,6% за 2018 г.
Фигура 3. Динамика на общинската икономика в периода 2014-2018 г.
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Източник: ТСБ – Север, Отдел „Статистически изследвания – РАЗГРАД“
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2.2.2. ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА
Анализът на отрасловата структура на общинската икономика откроява кои са найважните икономически дейности и се основава на официалната статистика на НСИ за
развитието на предприятията по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008),
като използва Агрегирана номенклатура A 21 (представяне на структурата на икономиката в
21 икономически дейности) и Агрегирана номенклатура A 3 (представяне на окрупнената
структура на икономиката в три отрасъла – 1. „селско, горско и рибно стопанство“; 2.
„индустрия“ и 3. „услуги“).
Най-много предприятия има в сектор „услуги“ 62,2%, с 24,3% са предприятията в
сектор „селско, горско и рибно стопанство“ и най-малко са в сектор „индустрия“ – 13,5%.
Броят на предприятията и тяхното съотношение през разглеждания период 2014-2018 г. е
сравнително постоянен.
Фигура 4. Процентно съотношение на предприятията по сектори за периода 2014-2018 г.
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Най-голям дял произведена продукция има сектор „селско, горско и рибно стопанство“
(52,9%). На второ място е сектор „индустрия“ – 36,6%. Най-малко произведена продукция има
сектор „услуги“ – само 10,2% от цялата продукция. Стойностите са сходни през разглеждания
период 2014-2018 г. Единствено през 2016 г. произведената продукция на първичния и
вторичния сектор са почти равни.
Фигура 5. Процентно съотношение на произведената продукция за периода 2014-2018 г.
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Източник: НСИ, собствени изчисления
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Най-много приходи от дейността на нефинансовите предприятия идват от сектор
„селско, горско и рибно стопанство“ – 49,73%. Почти 30% приходи от дейността има сектор
„индустрия“, а с най-малко приходи е сектор „услуги“ – 20,14%. През разглеждания период
2014-2018 г. стойностите имат много малки изменения.
Фигура 6. Процентно съотношение на приходите от дейността за периода 2014-2018 г.
70.00

57.92

60.00

49.86

49.73

49.97

49.28

50.00
35.42

40.00

29.77

29.69

29.87

25.34

30.00
20.00

20.09

19.06

10.00

18.90

20.14

2017

2018

15.00

0.00
2014

2015

2016

Селско, горско и рибно стопанство

Индустрия

Услуги

Източник: НСИ, собствени изчисления

Развитие на сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ (първичен сектор)
Първичният сектор на икономиката, включващ селското, горското и рибното
стопанство, е най-значим за община Лозница. Това е обусловено както природо-географските
фактори в общината, така и от историческия профил на общината. В периода 2014-2018 г. се
наблюдава сериозно изменение в броя на предприятията, опериращи в сектора – от 46 те
достигат до 56 и към 2018 г. те съставляват 24,3% от всички стопански единици в общината.
Положителна е тенденцията за увеличаване на произведената продукция, както и
приходите на предприятията. Относителният им дял в местната икономика е почти 50% от
всички за 2018 г. Това само подчертава, че пътят на община Лозница е към развитие на
аграрния сектор.
Фигура 7. Динамика на първичния сектор в периода 2014-2018 година
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Според официалните данни на ОД „Земеделие“ – Разград, земята, която се обработва
през 2019 година е 142 700 дка. През наблюдавания период няма изразена тенденция относно
обработваемата земеделска земя в общината. Границите, в които варира, са между 141 920 дка
и 143 100 дка.
Фигура 8. Обработваема земеделска земя в периода на стопанските 2014 до 2019 г.
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Източник: ОД „Земеделие“ - Разград

В община Лозница най-голям дял от териториите са заети от есенници и пролетници.
Трайните насаждения са увеличили своите площи близо 3 пъти от 2014 г. до 2019 г.
Таблица 7. Основни отглеждани земеделски култури на територията на община Лозница
Земеделска култура
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Есенници
53 425
72 913
56 055
60 361 69 204 69 103
Пролетници
45 450
36 710
34 760
38 420 31 505 49 920
Трайни насаждения
3 494
3 632
3 540
6 136
9 565 10 105
Цветя
0
0
0
0
0
0
Билки
0
0
0
0
0
0
Източник: ОД „Земеделие“ Разград

От баланса на земята по начин на трайно ползване се вижда колко много имоти като
брой и като площ се използват за отглеждане на трайни насаждения (най-вече малини),
овощни и лозови насаждения.
При събиране на биомасата (отпадъка), оставаща след резитба на овощните, лозовите и
малиновите насаждения, както и при годишното обновяване на горските насаждения (около
5% годишно) могат да се добиват около 540 тона надробена биомаса годишно - 540 MW/год.
За един отоплителен сезон (180 отоплителни дни) общината ще разполага с по 125 KW/h
дневно (24 часа) топлинна енергия. Като пример, една детска градина с площ 300 м2 е с
приблизителна необходимост от 40 KW/h дневно.
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Таблица 8. Баланс на земята по начин на трайно ползване за всички землища находящи се на
територията на община Лозница
Имоти
Брой
Площ
Площ
Начин на трайно ползване
брой
%
дка
%
Нива
13 333
66,73 140 188,116
61,52
Зеленчукова култура
25
0,13
65,607
0,03
Оранжерии с трайни конструкции
2
0,01
13,111
0,01
Друга посевна площ
31
0,16
74,590
0,03
Временно неизползувана орна земя
12
0,06
28,948
0,01
Засолена орна земя
5
0,03
84,017
0,04
Друга изоставена орна земя
40
0,20
342,471
0,15
Затревена нива
4
0,02
35,062
0,02
Трайни насаждения (малини, ягоди, боровинки)
93
0,47
1 532,173
0,67
Овощни насаждения (нетерасирани)
1 162
5,82
5 335,136
2,34
Лозови насаждения (нетерасирани)
1 206
6,04
2 047,160
0,90
Изоставена територия за трайни насаждения
12
0,06
126,154
0,06
Гора в земеделски земи
31
0,16
140,524
0,06
Използвана естествена ливада
203
1,02
732,518
0,32
Временно неизползувана естествена ливада
2
0,01
23,507
0,01
Наводнена естествена ливада
2
0,01
8,784
0,00
Изоставена естествена ливада
16
0,08
34,922
0,02
Пасище, мера
828
4,14 20 711,476
9,09
Стопански двор
82
0,41
242,407
0,11
Животновъден комплекс и ферма
9
0,05
22,810
0,01
Кравеферма
30
0,15
80,954
0,04
Полски път
1 736
8,69
6 119,447
2,69
Друга територия заета от селско стопанство
254
1,27
4 051,317
1,78
Залесена горска територия
63
0,32 12 101,910
5,31
Иглолистни дървесни видове
35
0,18
2 075,148
0,91
Широколистни дървесни видове
162
0,81 20 453,475
8,98
Нискостъблени дървесни видове (акация, гледичия)
19
0,10
251,754
0,11
Незалесена горска територия, подлежаща - залесяване
11
0,06
183,453
0,08
Голина
13
0,07
503,995
0,22
Поляна
6
0,03
139,642
0,06
Нелесопригодна площ - дървесна, храст. растителност
4
0,02
76,625
0,03
Друг жилищен терен
4
0,02
21,890
0,01
Друга промишлена територия
42
0,21
130,009
0,06
Складов терен
2
0,01
7,354
0,00
Територия за озеленяване или спорт на открито
1
0,01
1,695
0,00
Терен на градско и крайградско движение
8
0,04
6,682
0,00
Водно течение
94
0,47
1 060,145
0,47
Източник: ОД „Земеделие“ Разград

В областта на животновъдството на територията на общината се отглеждат най-много
птици (общо), на следващо място са овцете. Добре развито е пчеларството. Останалите видове
животни са представени от почти идентичен брой. Като цяло броят на животните по вид не се
изменя значително във времето. В общината са налични и екзотични ферми за калифорнийски
червеи.
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Таблица 9. Брой на отглеждани животни - говеда, овце, кози
ГОВЕДА
Говедовъдни обекти
Говеда общ брой
Лични
стопанства (до
Година
3 ЕПЖ с
Лични
Ферми
Ферми
приплодите им
стопанства
до 1 год.
възраст)
2014
119
1 284
828
148
2015
94
106
1 648
136
2016
115
73
1 967
127
2017
115
73
1 970
127
2018
115
70
1 972
122
2019
112
60
1 977
120
Източник: ОБДХ-Разград

Таблица 10.

ДПЖ ОВЦЕ
Овцевъдни обекти
Овце общо брой
Лични
стопанства (до
10 ДПЖ с
Лични
Ферми
Ферми
приплодите им
стопанства
до 6 месечна
възраст)
178
285
3 720
2 462
69
292
2 811
1 785
69
290
3 658
1 824
68
288
3 650
1 790
67
272
3 572
1 653
67
250
3 533
1 472

ДПЖ КОЗИ
Козевъдни обекти
Кози общо брой
Лични
стопанства (до
10 ДПЖ с
Лични
Ферми
Ферми
приплодите им
стопанства
до 6 месечна
възраст)
17
22
655
438
12
12
791
30
12
0
908
0
12
0
768
0
12
0
768
0
9
0
687
0

Брой на отглеждани животни - еднокопитни
ЕДНОКОПИТНИ
Обекти за еднокопитни
Лични стопанства (до три
Брой животни
еднокопитни и
Брой животни
в лични
приплодите им до
във ферми
стопанства
едногодишна възраст)

Година
Ферми

Лични стопанства (до три
еднокопитни и приплодите
им до едногодишна
възраст)

Брой
магарета

Брой
мулета

Брой
катъри

2014

0

99

99

54

44

5

5

2015

0

98

98

48

44

2

2

2016

0

98

98

48

44

2

2

2017

0

98

98

48

44

2

2

98

98

48

44

2

2

98

98

48

44

2

2

2018

0
2019
0
Източник: ОБДХ-Разград
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Таблица 11.

Брой на отглеждани животни на – птици, пчели, аквакултури, други животински обекти
ПТИЦИ

Задни дворове
Брой задни дворове
Година
(до 100 възрастни
птици; до 150
Брой
бройлера или
птици
подрастващи птици
от други видове)
2014
8 000
800
2015
800
7 800
2016
750
7 500
2017
700
6 500
2018
700
6 500
2019
700
6 000
Източник: ОБДХ-Разград

ПЧЕЛИ

АКВАКУЛТУРИ

Бройлери
Брой
обекти с
над 5000
бройлери
4
4
4
4
4
4

Брой
пилета
бройлери
102 417
102 417
102 417
102 417
102 417
102 417

ДРУГИ ЖИВОТНОВЪДНИ
ОБЕКТИ
Зайцеферми
Калифорни
йски
червеи
(обекти)

Регистрирани
пчелини

Пчелни
семейства общо

Обекти общо

42
44
53
54
56

4 041
4 318
5 119
5 319
5 987

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

250
250
250
250
230

60

6 180

6

6

3

1

200

В т.ч. шаранови
стопанства

Брой
обекти

Брой
животни

Районът на община Лозница е изключително чист и пчелите се радват на богата и разнообразна паша. Това е една от предпоставките за
създаването през 2009 г. по програма „Сапард“ на най-големият пчелин в България с 2100 кошера – „Амброзия“. От тогава до днес той
продължава да се развива и обогатява своя асортимент и продуктова гама. Днес може да се похвали с добив от близо 100 тона пчелен мед на
година. Медът и пчелните продукти са натурални, чисти, без захар, глюкоза и антибиотици. Произвеждат се натурален пчелен мед, пчелен
прашец, пчелно млечице, пчелен прополис (клей) и пчелен восък.
Основен и много важен етап е изграждането и оборудването на напълно самостоятелна и завършена фабрика за преработка и правилно
съхранение на пчелни продукти. Предприятието е създадено съгласно всички европейски изисквания и стандарти и е с капацитет за преработка
на над 3000 тона мед годишно. От 2017 г. фабрика „Амброзия“ е и био сертифицирана. Продуктите ѝ могат да се открият във верига от
магазини в градовете София, Варна, Бургас, Благоевград, Разград и Русе.
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Таблица 12.
№

Пчелните семейства в община Лозница
Брой регистрирани
Населено място / землище
пчелари/обекти

Брой пчелни
семейства

1

град Лозница

27

876

2

село Бели Лом

13

356

3

село Веселина

10

175

4

село Гороцвет

4

621

5

село Градина

6

315

6

село Каменар

7

496

7

село Крояч

2

305

8

село Ловско

8

396

9
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Развитие на сектор „Индустрия“ (вторичен сектор)
Промишлеността е слабо развита в общината. Застъпени са най-вече преработката на
хранителни продукти и металообработването.
За изследвания период броят на предприятията е почти постоянен с промяна между 13 броя на година. Показателите в сектора са променливи. Най-високи стойности на
произведена продукция и приходи от дейността са отчетени през 2016 г. През 2017 година се
наблюдава спад и през 2018 г. отново има леко покачване.
Стойностите през 2018 г. са се покачили с над 20% спрямо 2014 г. Произведената
продукция е с 23,3% повече, а приходите от дейността са нараснали с 28,7%.
Фигура 9. Динамика на сектор „Индустрия“ в периода 2014-2018 година
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Модерна мелница и складово стопанство за зърнени култури се създават в град Лозница
по проект „Изграждане на мелница за кориандър и силозно складово стопанство“, в рамките
на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селско стопански продукти“ от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Бенефициент на евросредствата е фирма „Агро Лозница“ ООД.
Стойността на проекта е близо 8 млн. лева, от които 1 889 689.52 лева са безвъзмездна
финансова помощ, а останалата част е собствено участие на бенефициента.
Агрокомплексът се изгражда върху парцел на бившия завод „Арма“ АД в града.
Предвидени са три строителни етапа. Първият включва строителство на мелница за кориандър
и силозно складово стопанство за зърно. Вторият етап ще разшири съществуващата мелница,
която освен кориандър ще преработва и пшеница. Накрая ще отвори врати и автоматизирана
пекарна за хляб и други тестени изделия, с което ще бъде затворен целия производствен цикъл.

Развитие на сектора „Услуги“
Секторът на услугите включва отрасли, които имат обслужващ характер. Развитието и
инвестициите на някои от тях са чрез бюджетни средства, а на други – с частен капитал.
Произведената продукция и приходите от услугите нараства с бавни темпове. За
периода 2014-2018 г. стойностите им се увеличават с 20,4%. Броят на стопанските
предприятия също се увеличава незначително, но през 2016 г. е имало по-голям спад. Към 2018
г. произведената продукция е увеличила своя обем почти двойно – 42,2%, докато увеличението
на приходите от дейността е 20,4%.
Фигура 10. Динамика на сектор „Услуги“ в периода 2014-2018 година
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Източник: НСИ, собствени изчисления

Туризъм
На територията на община Лозница туризмът е слабо развит.
Община Лозница няма голям потенциал за туризъм, въпреки че на територията ѝ има
красиви местности и чудесна природа. Като вид спортен туризъм може да се окачестви
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риболова в язовир „Бели Лом“, разположен между селата Крояч, Манастирци и Студенец.
Срещат се следните рибни видове: шаран, сом, каракуда (таранка), толстолоб, червеноперка,
бяла риба (сулка), костур, кротушка, черен и бял амур, слънчева рибка, блескач. Язовир „Бели
Лом“ е един от големите държавни язовири разрешен за любителски риболов. Целият язовир
е свободен за любителски риболов, освен стената и прилежащите й 200 метра.
Възможност за развитие на културен туризъм дават Етнографска къща-музей и Музеен
комплекс с. Сейдол.
Местата за настаняване в общината не са много, представени са на следващата таблица.
Таблица 13.

Места за настаняване в община Лозница

Вид
Къща за гости
Бунгала
Къща за гости
Къща за гости
Хотел

Име на обекта
Лозница
Бунгала за настаняване
Къща за гости
Къща за гости
Хотел

Населено място
с. Сейдол
с. Сейдол
с. Сейдол
с. Сейдол
гр. Лозница

Брой легла
16
11
16
16
92

Източник: Национален туристически регистър

Основни показатели в община Лозница през 2018 г.
93% от предприятията в община Лозница са микро (до 9 заети).
Най-много предприятия са в сектора „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“
(45% от всички стопански субекти), „селско, горско и рибно стопанство“ (24%), преработваща
промишленост (11%), а останалите сектори са слабо представени.
Най-много приходи се генерират от селско, горско и рибно стопанство – 50% от всички
за 2018 г. или 31 341 хил. лв. На следващо място е преработваща промишленост, чиито
дейности за 2018 г. са донесли приходи от 17 930 хил. лв. (28%). Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети генерират 10 804 хил. лв. приходи от дейността или 17% от всички
приходи.
Приносът на всеки отрасъл към общинската икономика за 2018 г. е представен в
следващата обобщаваща таблица.
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности в община Лозница за 2018 г.
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

брой
Общо:

Произведена
продукция *

Предприятия

хил. лв.

%

Приходи от
дейността
хил. лв.

%

ДМА
хил. лв.

%

%

230

100%

44 888

100%

63 028

100%

35 308

100%

Селско, горско и рибно стопанство

56

24

23 760

53

31 341

50

24 313

69

Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство

25

11

15 511

35

17 930

28

9 008

26

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания
Административни и спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Източник: по данни на НСИ
Забележка: „..“ - конфиденциални данни; „-“ - няма случай

..

..

..

..

-

-

-

-

6

3

896

2

896

1

..

103

45

3 050

7

10 804

17

1 418

4

8
10

3
4

799
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2.2.3. ИЗВОДИ
▪ Община Лозница се развива като типична селска община с изразен аграрен профил;

▪ Всички икономически показатели бележат ръст през последните години;
▪ Моно културното земеделие има потенциал да бъде разнообразено.
▪ Възможности за рехабилитация и изграждане на хидромелиоративна инфраструктура
2.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
2.3.1. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ
Общо население при преброяванията
Динамиката на населението в община Лозница показва, че от преброяването през 1934
година до сега населението намалява повече от два пъти. Тенденцията за намаляване е особено
видима при селата в общината, в които при преброяването от 1934 г. живее почти 90% от
населението – 15 752 души (1934 г.), а останалите 1 943 д. живеят в гр. Лозница.
Фигура 11. Население на община Лозница според преброяванията (1934-2011 г.)
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Източник: НСИ
Забележка: Броят на населението в общината, населените места и селищните образувания е в съответствие
с административно-териториалното деление на страната към 01.02.2011 година.

Годишно население към 31.12. на съответната година
Според годишната демографската статистика на НСИ, населението на община Лозница
продължава да намалява и след 2011 г. За периода от 2011 г. до 31.12.2019 г. е намаляло с 9,8%
(905 д.). А само за част от периода на действие на ОПР Лозница (2014-2019) населението е
намаляло с 522 души (5,9%). Това показва трайна тенденция за обезлюдяване на общината.
Фигура 12. Население на община Лозница по местоживеене към 31.12. за периода 2011-2019 г.
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За периода 2014-2019 г. почти всички населени места в общината регистрират
намаление на населението в тях. Най-много население е загубил гр. Лозница – 149 д. Като цяло
изменението на населението в селищата на община Лозница е незначително. Положителна
характеристика е, че все още няма села с под 100 души население.
Фигура 13. Изменение на населението в селата на община Лозница, 2019, спрямо 2014 г.
100
11

10
0
-7

-21
-57

-64

-11

-29

-48

-3

-10
-39

-43

-28

-149

с. Чудомир

с. Тръбач

с. Трапище

с. Студенец

с. Синя вода

с. Сейдол

с. Манастирци

с. Манастирско

с. Ловско

с. Крояч

с. Каменар

с. Градина

с. Гороцвет

с. Веселина

с. Бели Лом

-200

гр. Лозница

-100

-34

Източник: по данни на НСИ

Раждаемост, смътност и естествен прираст
Раждаемостта в община Лозница няма ясно изразена тенденция. Това оказва пряко
влияние върху коефициента на раждаемост, чиято стойност за община Лозница е по-нисък
от този на национално ниво и със стойности близки до тези на областно ниво.
Броят на живородените деца в общината варира в границите между 62 деца и 76 деца.
През 2019 г. са родени 67 деца.
Фигура 14. Раждаемост на 1000 души от населението в община Лозница, област Разград и
България (2011-2019 г.)
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През 2019 г. коефициентът на смъртност в община Лозница е по-висок отколкото този
за страната и сравнително съпоставим с този за област Разград. Като цяло за разглеждания
период в общината няма ясно изразена тенденция. Най-голям брой умирания има през 2014 г.
– 157 д., като стойността за 2019 г. е по-ниска – 145 д.
43

План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027 г. – Проект!
Фигура 15. Смъртност на 1000 души от населението в община Лозница, област Разград и
България (2011-2019 г.)
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Разликата между живородените и умрелите за една година на 1000 души от
средногодишното население представлява естествения прираст на населението.
За целия наблюдават период в община Лозница стойностите са отрицателни. През
целия период се наблюдават колебания в стойностите между -4,4‰ и -9,5‰, които през някои
години са по-високи от тези за област Разград, а през други са по-ниски.
Това показва, че естествените процеси на възпроизводство на населението на
общината изостават спрямо тези на областно и национално нива.
Фигура 16. Естествен прираст на 1000 души от населението община Лозница, област Разград
и България (2011-2019 г.)
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Източник: НСИ

Заселени, изселени и механичен прираст
За разглеждания период заселените в общината са средно 169д./год., като няма ясно
изразена тенденция – наблюдава се година с увеличение, следвана от такава със спад. За 2019
г. заселените в общината имат значително по-високи стойности от тези на национално и
областно нива.
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Фигура 17. Заселени на 1000 души от населението в община Лозница, област Разград и
България (2011-2019 г.)
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В същото време изселените за същият период (2011-2019 г.) са средно 213 д./год.
Данните не позволяват да се открои тенденция, защото има периоди, в които напусналите
общината рязко се увеличават (2014 г. са 268 д., 2019 г. – 275 д.) и такива, в които намаляват
(2016 г. – 226 д.). Коефициентът на изселените е сравним, обаче, с тенденциите на областно
ниво през последните години и доста по-висок от този на национално ниво.
Фигура 18. Изселени на 1000 души от населението в община Лозница, област Разград и
България (2011-2019 г.)
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Източник: НСИ

Механичният прираст е разликата между заселените и изселените на 1000 души от
средно годишното население. Положителните стойности на индикатора се считат за
благоприятна демографска тенденция.
На всички разглеждани административни нива тенденцията е за отрицателен
механичен прираст, само че с различни темпове. Докато на областно ниво стойностите са
трайно отрицателни, то в община Лозница през 2019 г. механичният прираст е положителен.
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Фигура 19. Механичен прираст на 1000 души от населението в община Лозница, област
Разград и България (2011-2019 г.)
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Полова структура на населението
По отношение на половата структура на населението не се наблюдават съществени
изменения в общината. Делът на жените се е увеличил незначително за изследвания период –
с 0,17%. Това се дължи по-скоро на увеличената средна продължителност на живота при
жените, отколкото на по-високата раждаемост в общината.
Фигура 20. Брой на населението по пол в община Лозница за периода 2011-2019 г.
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Източник: НСИ

Възрастова структура на населението
Най-голям дял от населението е на възраст между 55-59 години. Тревожен е фактът, че
населението в най-активните възрасти (от 20 до 40 г.), които евентуално продължават висшето
си образование, включват се в пазара на труда и създават семейства, бележи изключителен
спад. Негативна черта е малкият брой при най-малките – 0-4 и 5-9 години, което показва, че
процесите по застаряване на населението в общината могат да продължат, ако не се
предприемат спешни мерки, насочени към младите хора и тяхното задържане и/или връщане
в общината.
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Фигура 21. Възрастова структура на населението в община Лозница през 2019 г.
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Етническа структура на населението
Към настоящия момент е трудно да се изследва с точност каква е етническата структура
на населението, защото националното преброяване предстои, а данните от предходното,
направено през 2011 г., със сигурност имат нужда от ревизия, което следва да бъде и предмет
на бъдеща актуализация на ПИРО, когато данните са налични.
Според данните от 2011 г. от всички отговорили на въпроса за етническа
принадлежност, 47,9% са посочили, че принадлежат на турската етническа група. Вторият по
численост етнос е българският – 30,4%. Хората, самоопределили се като роми, са 0,6%, което
ги прави третата по численост етническа група в общината.
Образователна структура на населението
Този показател също се проследява при извършването на националното преброяване,
затова данните са от анализите към ОУПО Лозница. Според тях относителният дял на
населението на общината с високо образователно ниво (с висше и полувисше образование) е
4,8%. Лицата със средно образование са 33,1%, което е по-ниско от средното за страната
(43,4%). С основно образование са 39,1% от населението, с начално – 15,2% и с незавършено
начално – 6%. Влияние върху ниското образователно равнище на населението оказват
застаряването на населението и емиграцията на част от хората с висше и средно образование.

2.3.2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
В община Лозница за учебната 2019/2020 година функционира една детска градина (ДГ
„Веселие“) с общинско финансиране, която се намира в гр. Лозница.
През годините динамиката на записаните деца в детските градини показва устойчив
темп на намаляване, което кореспондира и с демографската ситуация в общината. Те са
разпределение в средно 10 групи.
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Местата в детските заведения следват тенденцията при децата – постоянно намаляват.
Броят на педагогическия персонал е съобразен с децата и групите и поради тази
причина и при него се наблюдава понижение за разглеждания период. Общият брой е намалял
с 12 човека (21 човека за уч. 2019-20 г.).
Таблица 15.
Показатели\ Уч.
година
Детски градини
Деца (общо)
в т.ч. момичета
Места (общо)
на 100 деца
Педагогически
персонал (общо)
в т.ч. детски
учители
Групи в детските
градини

Детски градини, деца, персонал, места и групи в община Лозница
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

1
327
162
596
182

1
310
144
596
192

1
296
141
596
201

1
250
125
596
238

1
200
94
242
121

1
205
92
223
109

1
202
92
202
100

1
203
93
227
112

34

34

33

29

24

23

21

21

33

33

32

28

23

22

20

20

17

17

17

15

12

11

10

10

Източник: НСИ

През учебната 2019/2020 година на територията на общината функционират общо 7
училища. От тях едно е професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие, 4 са
основни училища, 1 – начално и 1 – средно.
Училищата са съсредоточени в гр. Лозница, а извън него има четири училища - в с.
Веселина (основно), с. Гороцвет (основно), с. Сейдол (основно) и с. Трапище (основно).
По отношение на финансирането всички седем училища се финансират от общинския
бюджет.
Таблица 16.

Училища в община Лозница за учебната 2019/2020 г.

Училище

Вид

Населено място

Финансиране

Професионална гимназия

гр. Лозница

Общинско

СУ „Христо Ботев“

Училище, средно

гр. Лозница

Общинско

НУ „Васил Левски“

Училище, начално

гр. Лозница

Общинско

ОУ „Иван Вазов“

Училище, основно

с. Веселина

Общинско

ОУ „Христо Ботев“

Училище, основно

с. Гороцвет

Общинско

ОУ „Виделина“

Училище, основно

с. Сейдол

Общинско

ОУ „Кирил и Методий“

Училище, основно

с. Трапище

Общинско

ПГВМЗ „Ал. Стамболийски“

Източник: МОН – регистър на училищата

В община Лозница съществува Професионална гимназия по ветеринарна медицина
и земеделие. Гимназията разполага с богата материална база - кабинети по фармакология,
анатомия на селскостопанските животни, лаборатория по микробиология и учебноизчислителен кабинет, които дават възможност за високо ниво на образование. В ПГВМЗ се
обучават ученици в областта на земеделието и ветеринарната медицина. Гимназията от години
подготвя кадри за нуждите на аграрния сектор в община Лозница и района.
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Таблица 17.
Паралелки, учители и учащи се в ОУ и СУ в община Лозница по класове
Показател\Уч. година 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
I - IV клас
Паралелки
Учители
Учащи
V - VIII*
Паралелки
Учители
Учащи
IX-XIII*
Паралелки
Учители
Учащи

16
26
348

16
24
326

16
23
325

16
25
309

16
36
307

16
38
294

16
35
264

17
33
359

20
26
352

17
26
356

15
29
321

13
32
231

12
31
217

12
30
205

332

324

306

285

317

285

234

Източник: НСИ
* Данните след 2017-18 не са съпоставими с предходните периоди.

Поради промените в националната образователна система със Закона за
предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., драстично
се променя системата, което влияе на динамичния ред на показателите за учениците от V до
XIII клас. Това прави данните преди учебната 2017/18 несъпоставими с тези в следващите
години. Въпреки това могат да се направят няколко извода за училищата в община Лозница,
както следва:

▪ Броят на децата, обучаващи се в системата от I до IV клас, има тенденция към
намаляване, но броят на паралелките остава непроменен.

▪ Броят на паралелките в класовете V-VII бележи рязък спад в последните две
наблюдавани учебни години. В резултат, на което намалят и паралелките. Това
създава възможност от закриване на училища в общината.

▪ Броят на децата в класовете IX-XIII, въпреки преструктурирането на учебната
система, намалява в последната учебна година. Може да се направи извод, че част от
децата в този етап на обучението си предпочитат да завършат средното си
образование извън община Лозница.
Проблем пред повишаването на образователния ценз на населението е и броят на
напусналите училище. Официалните данни показват, че в община Лозница всяка година
децата, които по една или друга причина са отпаднали от образователната система (между Iви и VIII-ми клас), са средно 16 души, като в годините има пикове и спадове.
Фигура 22. Брой на напусналите ученици от I до VIII по учебни години в община Лозница
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Източник: НСИ
* След учебната година 2017-18 г. е до седми клас
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2.3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В община Лозница няма лечебно заведение за болнична помощ; има 1 бр. лечебно
заведение за извънболнична помощ - самостоятелна медико-диагностична и медикотехническа лаборатория. На територията на общината няма детски ясли.
За територията на община Лозница през 2019 г. има само 1 лекар. През разглеждания
период 2014-2019 г. лекарите по дентална медицина намаляват, като през 2014 г. те са били 3
бр., а през 2019 г. е само 1 бр.
В селата обикновено един общопрактикуващ лекар (ОПЛ) обслужва по график
пациенти от няколко села. Поради това много често обслужването на тези пациенти реално се
осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на
диагностично-лечебния процес. Тревожно е състоянието в някои села, където поради липса на
ОПЛ в тяхното населено място, пациентите са избрали личен лекар от съседна или отдалечена
лекарска практика, което създава проблеми с обслужването, лишавайки пациентите от
своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично лечение.
Често се забавя насочването на пациентите към специалист, поради което се увеличава броят
на болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения.
Таблица 18.

Индикатори в сферата на здравеопазването
Показател

Лечебни заведения за болнична помощ
Лечебни заведения за извънболнична
помощ
Лекари
Лекари по дентална медицина
Медицински специалисти по здравни
грижи
Население на един лекар
Население на един лекар по дентална
медицина

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1
3

1
2

1
2

2
2

2
1

1
1

8

8

7

7

7

7

8 829

8 721

8 576

4 253

4 188

8 307

2 943

4 361

4 288

4 253

8 375

8 307

Източник: НСИ

2.3.4. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
В община Лозница функционира една специализирана институция – Дом за
пълнолетни лица с физически увреждания в с. Ловско. Той работи при запълнен капацитет
от ¾ – 20 места.
Социалните услуги в общността, които са деинституциализирани, са:

▪ Център за социална рехабилитация и интеграция – намира се в гр. Лозница и е с
капацитет от 20 места, които са недостатъчни за задоволяване на местните потребности
В община Лозница се предоставят и социални услуги от резидентен тип, както
следва:

▪ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания
– намира се в с. Крояч и е с капацитет от 14 места, които са достатъчни за задоволяване на
местните потребности.
Други социални услуги, предоставяни в общината, са: Домашен социален патронаж
гр. Лозница
50

План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027 г. – Проект!

Проблем на социалните услуги, които са финансирани чрез оперативните програми,
е, че те са неустойчиви и силно зависят от програмните цикли, както и от възможностите на
съответните приоритетни оси/мерки. Това поставя в риск продължаващото им изпълнение,
след приключване на проекта, защото се натоварва допълнително общинския бюджет.
Таблица 19.

1.

2.

3.

4.

Социални услуги и капацитета им в община Лозница, към май 2020 г.
Капацитет
Брой настанени/
Вид на обекта
(бр. места)
ползващи я лица
Специализирани институции
1.1. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
20
15
с. Ловско
Услуги в общността (деинституциализирани
обекти)
2.1. Център за социална рехабилитация и интеграция
20
56
Социални услуги от резидентен тип
3.1. Център за настаняване от семеен тип за
14
11
пълнолетни лица с физически увреждания с. Крояч
Други социални услуги
4.1. Домашен социален патронаж гр. Лозница
45
60

Източник: Община Лозница.

2.3.5. ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА
Негативните демографски процеси оказват пряко влияние върху трудовия пазар в
община Лозница, защото намалява броя на хората в трудоспособна възраст. През 2019 г. те са
5 161 души, с което се регистрира спад от 391 човека (или 7%) спрямо 2014 г.
Тревожна е тенденцията и за намаляване броя на населението в под трудоспособна
възраст, което се очаква да се включва в местната икономика в близкото бъдеще. За периода
2014-2019 то е намаляло с 14,6% (или 198 д.). Ако тези негативни процеси се задълбочат има
опасност местното население да не може да осигурява необходимите кадри за общинската
икономика.
Фигура 23. Население в под, над и в трудоспособна възраст в община Лозница за периода 20142018 г.
6000

5 552

5 472

5 346

5 282

5 212

5 161

5000
4000
3000
1 921

1 953

1 965

1 997

1 983

1 988

1 356

1 296

1 265

1 226

1 182

1 158

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2000
1000
0
Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Източник: НСИ
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Равнището на безработица през 2019 г. по данни на Дирекция „Бюро по труда“ - Разград
в община Лозница е 609 души или 15,45%. По населени места най-голям е броят на
безработните в гр. Лозница – 113д., в с. Синя вода – 76д., с. Каменар – 55д. и с. Ловско – 50д.
В сравнение с 2018 г. (576 д.), нивото на безработица се е увеличило с 5,4%.
Сключени са договори по програми за насърчаване на заетостта, вкл. по ОПРЧР:


„Асистенти на хора с увреждания“ – 5 лица;



„Активиране на неактивни лица“ – 2 лица;



Регионални програми – 10 лица;



Схема „Обучение и заетост на хора с увреждания“ – 5 лица;



Схема „Нова възможност за младежка заетост“ – 3 лица;



Проект „Родители в заетост“ – 4 лица.

През 2019 г. безработните лица, които са включени в заетост по програми за
насърчаване на заетостта, включително по ОПРЧР са общо 24 д.
През 2019 г. са включени 20 безработни лица в
преквалификационни курсове по проекти на социални партньорства.

квалификационни

и

На територията на община Лозница през 2019 г. са обявени 167 свободни работни места
с 36 повече от 2018 г. (131 своб. раб. места) и са разкрити 32 нови свободни работни места.
Средната брутна годишна заплата в община Лозница е 8 036 лв. 2018 г., като се
наблюдава постепенното ѝ покачване от 2014 г.
Повишаването на заетостта, добрата икономическа обстановка в страната и
административното повишение на възнагражденията дава възможност доходите на
населението също да растат. Само за периода 2014-2018 г. средната заплата в общината се е
повишила с 1 261 лв. и през последната година достига 8 036 лв. Ръстът на заплатите на
областно и национално ниво е по-голям от този в общината. Проблем е, че като цяло
възнагражденията са по-ниски от средните за страната.
Фигура 24. Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
в община Лозница и по административни нива за периода 2014-2018г.
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Източник: НСИ
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2.3.6. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Отрицателен естествен и механичен прираст;
▪ Намаляване на хората в трудоспособна и под трудоспособна възраст;
▪ Намаляване на населението в ключови за социално-икономическото развитие на
общината възрастови групи (до 4 години и от 20 до 40 г.);

▪ Изселените в общината са повече от тези на национално ниво;
▪ Намалява броя на учениците;
▪ Много ниско образователно ниво на населението;
▪ По-ниска заплата спрямо областта и страната;
▪ Недостиг на медицински лица в общината.
Потенциали

▪ Наличие на професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие;
▪ Намаляващо ниво на безработица;
▪ Сравнително постоянно ниво на заетост;
▪ Увеличаваща се производителност на труда във всички сектори;
▪ Ръст на заплатите, съизмерим с този на областно и национално нива, но по-нисък.
2.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
2.4.1. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ
Общината има 16 населени места със сравнително добра транспортна инфраструктура:





Първокласен път Е-70 – Русе-Разград-Шумен е с дължина 15,5 км;
Второкласни пътища II-49 – Търговище-Разград с дължина 14 км и II-51 – ПоповоЛозница-Шумен с дължина 24,5 км;
Третокласен път III-2016 – Пороище-Лозница с дължина 12,7 км;
Четвъртокласни пътища с обща дължина 61,8 км.
В общината има и селскостопански пътища с площ 6 349 дка и 35 дка горски пътища.
Обществен градски транспорт няма. Не са налични таксиметрови фирми.

Извънградски транспорт – осъществява се от частни превозвачи от общината и
транспортни фирми от други градове – Разград, Търговище, Русе и др.
Таблица 20.
Състояние на настилката на пътищата, част от републиканската пътна
мрежа (км)
Състояние на настилката
АМ
I клас
II клас III клас
Добро
18,0
Средно
11,5
6,6
Лошо
13,9
12,7
Общо
11,5
38,5
12,7
Източник: ОПУ – Разград
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Железопътен транспорт и инфраструктура
През територията на община Лозница не преминава трасе на жп линия. В следващия
програмен период 2021-2027 г. ДП „НК ЖИ“ не предвижда реализация на железопътни
проекти на територията на общината.
Фигура 25. Транспортна инфраструктура в община Лозница

Източник: ОУП Лозница

Част от АМ „Хемус“ ще преминава в периферната част на общината - през землищата
на три населени места – с. Чудомир, гр. Лозница и с. Манастирци. На територията на област
Разград ще има и един пътен възел – „Лозница“.

2.4.2. ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ) И ВЕИ
Електроенергийна инфраструктура
В община Лозница е изградена мрежа за електроснабдяване на основните потребители
– бита, комуналния сектор и производствените предприятия.
Според анализите в ОУПО Лозница електроснабдяването в общината се осъществява
от Националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителна
мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „Енерго Про
България“ АД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. „ЕСО“ ЕАД стопанисва
единствено въздушен електропровод ВЕ 110kV „Бели лом“ и ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“.
Изброените електропроводи преминават през землищата на с. Каменар, с. Веселина и с. Бели
Лом, като през 2015 г. се извършва рехабилитация на ВЛ 110 kV „Бели лом“ от подстанция
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Шумен Запад до подстанция Разград, преминаващо през землището на с. Бели Лом. На
територията на общината няма електрически подстанции. Електропроводите 20 KV са на
желязорешетъчни и железобетонни стълбове. Има изградени 53 трафопоста, разпределени във
всички населени места на общината. Често възникват аварии и често населени места остават
без електрозахранване за продължително време.
Парковото осветление в град Лозница е обновено по проект със средства на ПРСР.
В промишлените предприятия на територията на общината не се използва енергия от
възобновяеми източници.
Таблица 21.
Община

Данни за електропреносната мрежа в община Лозница
П/ст
Ел. проводни СН
ТП
бр.
км
бр.

Лозница

110

53

ТП
kVA
13 370

Източник: „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД

Отоплението на територията на общината се извършва на електричество, дърва,
дизелово гориво и въглища.
На територията на общината има изградена 1 топлоелектрическа централа (ТЕЦ), която
не функционира и инсталирани слънчеви системи в гр. Лозница, УПИ – XXIII, кв. 82 –
стопански двор.
В гр. Лозница има централно топлоснабдяване, изградено през 1965 г., но от 2008 г.
същото не се използва, защото ТЕЦ не функционира.
Фигура 26. Електропреносна система на България

Източник: АНКПР
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Възобновяеми източници на енергия
За разработването на този раздел са използвани данни от Общинската краткосрочна
програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в
община Лозница 2017-2020 г.
Северен централен регион има най-малко участие в усвояване енергията от ВЕИ, като
изградените мощности представляват едва 2,7% от общото в страната, което го нарежда на
последно място по усвояване енергията на ВЕИ. Северен централен регион има найнеблагоприятните условия за усвояване на ВЕИ за страната.
Слънчева енергия
Климатичните дадености на община Лозница са благоприятни за изграждане на
фотоволтаични инсталации, като в общината е учредено възмездно право за строеж върху
обекти – публична общинска собственост – за изграждане на фотоволтаични инсталации.
Вятърна енергия
След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено,
че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за
промишленото производствена електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на
страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара планина). Трябва да се отбележи, обаче,
че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват
мощности при скорост на вятъра 3,0 – 3,5 m/s.
Възможностите за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от
икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка на
технологиите за трансформирането ѝ. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в
подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от
прилагането на нови технически решения.
Геотермална енергия
На територията на община Лозница няма термални извори, нагрети скали на по-голяма
дълбочина и други алтернативни източници на геотермална енергия.
Биомаса
Биомасата е биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от
земеделието (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и
свързаните са тях индустрии, както и биологично разграждаща се част от промишлени и
битови отпадъци. Според оценките на Европейския съюз, тя е потенциално най-значимият
възобновяем източник на енергия.
Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив
подход тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни
приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата.
Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горското
стопанства, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и
отпада по естествени причини без да се използва, както и енергийни култури, отглеждани на
пустеещи земи и т.н.
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Източниците на биомаса на територията на община Лозница варират от стъблата на
житните култури, тревите, крайпътната паразитна растителност, дървесните отпадъци,
битовите отпадъци, горски отпадъци (санитарна сеч), остатъците от селскостопански фуражни
посеви до животински отпадъци, отпадъци наслоени в речните корита.
Голям неизползван потенциал имат селскостопанските растителни отпадъци. За
балиране и транспорт на сламата има подходяща технология. Необходимото оборудване в
голяма степен е налице и то не се използва с пълния си капацитет. Засега няма опит и
специализирано оборудване за събиране, уплътняване и транспорт на стъбла от царевица,
слънчоглед и др., но този проблем може да бъде решен в кратки срокове без големи разходи.
За отпадъците от лозята и овощните градини може да се използва оборудването, което ще
надробява отпадъците от горското стопанство.
Операциите във фермите и местата за обработка на животни дават животински
отпадъци, които представляват комплексен източник на органичен материал с последици за
околната среда. Чрез анаеробна ферментация на животински отпадъци се получава биогаз,
като общият потенциал за България е около 320 ktoe/ год. При развитие на животновъдството
и увеличаване броят на животните този потенциал може да се увеличи. Реално използваемият
потенциал в по-големи ферми е около 72 ktoe/ год. Този потенциал също може да се увеличи
при нарастване броя на големите модерни животновъдни комплекси.
Жилищните, търговските и институционални отпадъци след консумация съдържат
значителна част от органичния материал, добиван от растения, който е съставен от ресурс на
възобновяема енергия. Отпадъчната хартия, картон, дървесина и градински отпадъци са
примери за ресурси биомаса сред битовите отпадъци.
Газоснабдяване и топлофикация (Газопреносна и газоснабдителна мрежа)
Община Лозница попада в Газоразпределителен район „Дунав“. През землището ѝ
преминава магистрален газопровод, също е позиционирана и разпределителна станция.
Изграждането на междуселищни газопроводи е бавен процес и за момента икономически
неизгоден за „Овергаз Север“ ЕАД, затова компанията планира да доставя природен газ в
съдове под налягане в общината.
Фигура 27. Газопреносна мрежа СЦР

Източник: АНКПР
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Водопреносна и водоснабдителна мрежи
Територията на общината се обслужва от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, Разград.
Изграждането на мрежата е започнало 50-те години, като основно е изградена през
периода 1960-1970 г. Водопроводната мрежа в населените места е напълно изградена, но
амортизирана. Населението се снабдява с вода посредством 7 водоснабдителни групи:


Водоснабдителна група „Лозница“;



Водоснабдителна група „Гороцвет“;



Водоснабдителна група „Градина“;



Водоснабдителна група „Каменар“;



Водоснабдителна група „Манастирско“;



Водоснабдителна група „Сейдол“;



Водоснабдителна група „Тръбач“.

Въпреки инвестиции от страна на ВиК оператора в силно амортизираната
водопроводна мрежа загубите на вода през последните години са с малка промяна.
Фигура 28. Загуби на вода по водопроводната мрежа в община Лозница
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Източник: ВиК Дунав – гр. Лозница

Минерални води на територията на община Лозница няма.
Канализационна мрежа и ПСОВ
Канализационна мрежа има изградена само в гр. Лозница. В останалите населени места
липсва изградена канализация.
На територията на община Лозница има една ПСОВ, намираща се в гр. Лозница, с
капацитет за 4 154 еквивалентни жители. Населението, обслужвано от ПСОВ за 2019 г., е:


в община Лозница – 0,19%;



в град Лозница – 79,31%.

Напоителни системи
На територията на община Лозница са запазени следните хидромелиоративни съоръжения:


действащи – ПС Ловско-1, ПС Крояч-1, ПС Крояч-2, ПС Каменна чешма-2,



не действащи – ПС Дуран обединена, ПС Гороцвет-1, ПС Ловско-2, ПС Каменна
чешма-1, ПС Тръбач, ПС Трапище, Западен гравитачен канал – 5,02 км.

„Напоителни системи“ ЕАД – клон Долен Дунав напояват на територията на община
Лозница 4 300 дка ягоди и малини и 1 100 дка зърнени култури годишно.
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2.4.3. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Частично изградена канализация в общината;
▪ Необходимост от изграждане на допълнителни пречиствателни съоръжения;
▪ Липса на връзка с жп мрежата на страната.
Потенциали

▪
▪
▪
▪
▪

Намаляване на загубите на вода по мрежата;
Поддържане, разширяване и използване на хидромелиоративните съоръжения;
Изграждането на АМ „Хемус“;
Газифициране на общината;
Използване на ВЕИ.

2.5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
2.5.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на приземния слой
на атмосферния въздух в региона на РИОСВ-Русе се осъществява от пунктовете за мониторинг
на Изпълнителна агенция по околна среда.
На контролираната територия са разположени - една ДОАС система (диференциална
оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) за контрол на качеството на атмосферния
въздух (КАВ) и една автоматична измервателна станция (АИС). Индикативни измервания се
извършват от мобилна автоматична станция.
Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е резултат в голяма
степен от източници от локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите
вещества в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за
задържането или разсейването им:


Изменението на локалните климатични условия вследствие на морфографските
характеристики на района;



Площното разположение и мощността на източниците на емисии, характера на
урбанизация.

Ежедневно качеството на въздуха по отношение нивата на ФПЧ10 на територията на
РИОСВ – Русе се следи от два пункта за мониторинг – АИС „Възраждане“ (община Русе) и
ДОАС с-ма „Профсъюзи“ (община Силистра).
В пунктовете за мониторинг за качеството на атмосферния въздух на територията на
РИОСВ-Русе през 2019 г. са измервани следните показатели:


АИС „Възраждане“: озон, азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен
диоксид, бензен, фини прахови частици до 10 m и 2.5 m, и метео параметри;



ДОАС система в гр. Силистра – „Профзъюзи“ (S1): азотен оксид, азотен диоксид, озон,
серен диоксид и фини прахови частици до 10 m.

Фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през
размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби
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и измерване нивата на ФПЧ10, с 50% на ефективност на задържане при аеродинамичен
диаметър на частиците до 10 микрона. Този показател се контролира в ДОАС системата на гр.
Силистра и в АИС „Възраждане“.
През годината са измерени концентрации, превишаващи праговата стойност за
средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве.
Основно превишения се констатират през отоплителния период на годината октомври
– март, когато се използват твърди горива за отопление, а през останалите месеци
превишенията са единични.
През 2019 г. пунктовете за мониторинг за качество на атмосферния въздух са
извършвали непрекъснати измервания на КАВ на територията на община Русе и община
Силистра. На територията на община Разград и община Исперих са извършвани индикативни
измервания чрез мобилна автоматична станция (МАС).
На територията на община Лозница липсва пункт за наблюдение на качеството на
атмосферния въздух.
2.5.2. ВОДИ
Повърхностни води
Територията на общината обхваща части от:
 Дунавски район за управление на водите – две повърхностни водни тела и включва
поречията на река Русенски Лом, заедно с притоците ѝ Бели Лом, Черни Лом, Мали (Омурски)
Лом и т.н. (територията, разположена западно от подземния малм-валанжски водоносен
хоризонт).
 Черноморски район за управление на водите – две повърхностни водни тела и включва
части от две повърхностни водни тела - р. Керизбунар от извор до язовир „Съединение“.
Фигура 29. Водни обекти, повърхностни водни тела и мониторингови пунктове

Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
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Речната мрежа на територията на община Лозница е рядка и слаборазвита, като найголямо географско значение има р. Бели Лом. Горните и средните течения на реките са врязани
в льоса и в терциерните и кредни варовици, като образуват дълбоки и сухи долини. Долинната
мрежа на реките на Разградско-Самуилската подутина има радиално устройство.
Морфологията на речните долини, врязани в миоценски варовици и пясъци се отличава
съществено от морфологията на долините, врязани в плиоценските и льосови наслаги.
Каньоновидното всичане е характерно за реките Черни, Малки и Бели Лом. Високите части на
склоновете са заети от структурни стъпала, а върху по-ниските са развити речни тераси.
Отпадни води
На територията на община Лозница има изградена една селищна пречиствателна
станция за отпадъчни води (СПСОВ). Постъпващите в СПСОВ отпадъчни води, подлежат на
мониторинг от страна на ВиК оператора. Контрол на отпадъчните води от селищната
пречиствателна станция е извършен два пъти през 2019 година.
Фигура 30. Резултати от емисионен контрол на СПСОВ – Лозница през 2019 г.
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Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2019 г.

2.5.3. ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА
Почвите в Лудогорието са силно повлияни от особеностите на скалната основа и от
характера на релефа, климата и растителността. Във връзка с льосовата и льосовидната основа,
сравнително сухия климат и наличието на сухолюбива лесостепна растителност от север към
юг е разпространението на карбонатните, типичните и изложените черноземи, които заемат
39% от обработваемата земя. Сивите и тъмносиви горски почви - 61% са образувани върху
слюдести шисти, карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива букова
растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-сухолюбива растителност.
Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви се
характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см, като
средно не надвишава 20 см дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра
структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта. Почвите
в общината са главно черноземни, от следните видове - карбонатни, типични, изложени и
деградирани. Хумусният хоризонт е от 60 до 80 см. Карбонатните черноземи имат мощност на
хумусния хоризонт от 40 до 60 см и съдържат специфични образувания, т.нар. карбонатни
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мицели. Изложените черноземи са едни от най-плодородните. Това се дължи на техния тежък
механичен състав и по-високата им водозадържаща способност. Деградираните черноземи
заемат по-малка площ. При тях хумусния хоризонт се отличава с кафяво сив цвят с мощност
40 до 50 см. Характерно за черноземите е високото им плодородие, благоприятни физични,
химични и биологични свойства и високото съдържание на хумус азот. Почвено-климатичната
характеристика на общината създава възможност за отглеждането на всички култури,
характерни за умерения климат и най-вече за развитието на зърнопроизводството и
техническите култури. Освен изброените култури, почвено-климатичните условия в района на
община Лозница са подходящи за ягодоплодни и овощни насаждения. Традиционни
селскостопански производства са: отглеждането и добиването на зърнени храни, тютюн,
слънчоглед, трайни насаждения, дребното месно и млечно животновъдство и др.
Замърсяване на почвата е постъпване на такива вещества и организми, които
въздействат отрицателно върху плодородието, продуктивността и самопречистването на
почвата, понижават технологичната, хранителната и хигиенно-санитарната ценност на
отглежданите култури и качеството на други природни обекти.
Групата на замърсителите, наречени тежки метали, обхващат 2/3 от таблицата на
Менделеев. Тежките метали активно участват в биологичните процеси, главно в състава на
много ферменти. Тези елементи се намират в почвата, но от порядъка на природни
микроконцентрации, които зависят от геохимичния състав на почвообразуващата скала.
По тежест на опасност тежките метали се разделят на три основни групи:


Първа група - живак, кадмий, олово, арсен, селен, цинк, титан;



Втора група - кобалт, никел, молибден, мед, хром;



Трета група - барий, ванадий, манган, стронций, алуминий.

Замърсяването на земеделските земи с тежки метали води до намаляване на добивите и
повишаване количеството на продукция, а оттам до преминаването им в хранителната верига.
При извършените анализи до момента не са регистрирани наличия на тежки метали над
ПДК, както и засоляване и вкисляване на почвите. Това се дължи на воденето от земеделските
кооперации и арендатори на добри земеделски практики, правилна употреба на пестициди и
торове, и сеитбооборот.
Проследявайки динамиката на наблюдаваните индикатори Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Cr, Cо,
As, се установява, че те са в границата на нормите, много под МДК (максимално допустима
концентрация), съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвата (ДВ, бр. 71/2008 г.).

2.5.4. РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ. ШУМ
В общината няма постоянно действащ пункт за измерване на шумовото ниво. В този
смисъл няма актуални данни за наднормено излъчване на шум на територията на общината.
При жалби на граждани за производствен шум, администрацията сезира компетентните
органи; за шум при битови дейности – издава предписания за спазване на нормативно
установените изисквания.
Основен източник на шум в община Лозница е преди всичко автотранспорта,
представен предимно от остарял автомобилен парк и незадоволителното състояние на пътните
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настилки. Община Лозница не разполага с данни за извършени замервания на шумовите нива,
както в града, така и в останалите населени места от общината. Като цяло въздействието на
шума върху здравето на хората е незначително. Град Лозница се характеризира с нормална
шумова среда. РЗИ – Разград осъществява контрол върху транспортния шум.
Наблюденията за състоянието на радиационния гама-фон в страната се осъществява
чрез Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон,
посредством локални мониторингови станции, обхващащи цялата територия на страната.
Данни за състоянието на радиационния гама-фон от най-близко разположения до
община Лозница пункт в с. Самуил за периода 09.08.2020 г. 11:00 ч. до 10.08.2020 г. 11:00 ч.
от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиоционния гама-фон
са измерени – 0,09 (µSv/h) (средни стойности за мощността на амбиентната еквивалентна доза
– H*(10), микросиверт на час, (µSv/h). Радиационният фон е в норма.
Данните постъпват в системата и се публикуват ежедневно на интернет страницата на
ИАОС. В общинската администрация на гр. Лозница ежедневно се следи радиационната
обстановка.
Обобщените налични данни, сравнени с резултатите от минали години, показват
благоприятни тенденции в радиационната обстановка и екологичния статус на околната
среда в община Лозница.

2.5.5. ЗАЩИТЕНИ
ТЕРИТОРИИ
И
ЗАЩИТЕНИ
ЗОНИ.
БИОЛОГИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ
В района на община Лозница се намира една защитена територия по смисъла на Закона
за защитените територии (ЗЗТ ДВ. Бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ бр. 1/2019 г.) - защитена
местност: ЗМ „Вековна дъбова гора“ в землището на с. Гороцвет обявена със Заповед №
1187/19.04.1976 г. на Министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана
със Заповед № РД – 1190/19.09.2003 г. на Министъра на околната среда и водите.
Актуализирана площ със Заповед №РД-542/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и
водите от 70.000 дка на 105.372 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско
стопанство „Разград“. РИОСВ - Русе и община Лозница извършват съвместно периодични
проверки и постоянен контрол по опазване на вековните дървета.
На територията на общината попада и част от Защитена зона (ЗЗ) по Директивата за
хабитатите от „НАТУРА 2000“ с код BG0000173 „Островче“ за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна. ЗЗ включва землища от община Лозница (с.
Градище, с. Манастирско, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец) и от община Разград (с.
Островче). Площта на ЗЗ е 76 491,85 дка. ЗЗ „Островче“ е одобрена с Решение №
661/16.10.2007 г. на МС (обн. ДВ., бр.85/23.20.2007 г.).
В землището на с. Манастирско, се намират също и 5 броя вековни дървета, обявени
със Заповед № 1027/01.12.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната
среда (ДВ. Бр. 101/1982 г.)
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2.5.6. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Управлението на отпадъците е основен компонент от политиките по опазване на
околната среда. Основните цели в този сектор са свързани с намаляването на генерираните
битови отпадъци, повторната им употреба и рециклиране, както и изграждането на регионални
депа с модерни съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,
докато старите общински депа за отпадъци постепенно се закриват и рекултивират.
Регионалното депо за неопасни отпадъци за Разград е изградено през 2008 г. в близост до
града, за да покрие нуждите на общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил
и Цар Калоян.
В регионалното депо се събират битовите отпадъци, които обхващат „отпадъците от
домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ – отпадъците, образувани от
домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и други организации, които са сравними с
отпадъците от домакинствата и не включват производствените отпадъци и отпадъците от
селското и горското стопанство.
Предвижда се към Регионалното депо да се изградят инсталация за сепариране
(сортиране) на битови отпадъци и инсталация за оползотворяване на биоразградими отпадъци
(компостиране). Изграждането на съоръжение за сепариране значително ще подобри
екологичната инфраструктура за региона, като осигури отделянето на рециклируемите
отпадъци и по този начин ще доведе до промяна на съотношението между депонираните и
оползотворените отпадъци в полза на вторите – основна цел на политиките по управление на
отпадъците.
Сметоизвозването в община Лозница се извършва по график, който е определен от
общинската администрация.
Системата по събиране и транспортиране на битови отпадъци обхваща 100% от
населението в община Лозница.
В община Лозница има изградена система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки. Системата за разделно събиране обхваща 90% от населението в общината.
Въведена е и система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори, като системата обхваща 20% от населението на общината.
В общината се прилага система за разделно събиране и временно съхранение на излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), в т.ч. луминесцентни лампи и
други лампи, съдържащи живак, което се предава за последващо предварително третиране,
рециклиране и оползотворяване – обхваща 20% от населението.
В общината се прилага система за разделно събиране и временно съхранение на излезли
от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и излезли от употреба гуми (ИУГ).
По отношение на политиките за отпадъците в Община Лозница са разработени и приети
следните документи свързани с тях:

▪ Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г (следва да се актуализира);
▪ Програма за управление на отпадъците на община Лозница 2016-2020 г. (следва да се
актуализира);

▪ Програма за опазване на околната среда 2015-2020 година.(следва да се актуализира).
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2.5.7. ИЗВОДИ
Проблеми

▪ Най-сериозният замърсител на въздуха е битовото отопление.
Потенциали

▪ Високо качество на въздуха в общината;
▪ Качеството на повърхностните и подземните води е добро;
▪ Много добро състояние на радиационната обстановка и екологичния статус на околната
среда;

▪ Нивата на шум не преминават пределно допустимите граници.
2.6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага
Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Общинската администрация,
при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност,
равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
2.6.1. АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ръководството на община Лозница се състои от кмет, секретар и 3-ма заместниккметове с ресори:

▪ „Административно обслужване и човешки ресурси“;
▪ „Местно развитие и екология, устройство на територията и стопанските дейности“;
▪ „Образование и наука“.
През 2020 година в единайсет от селата в общината има избрани кметове, а в останалите
4 работят назначени кметски наместници.
Общинска администрация се състои от 3 дирекции и 2 отдела. Общият брой на
служителите е 99, заедно с временно наетите. Всички те отговарят на образователните и
квалификационни изисквания за своите позиции.
Структурата на общинска администрация, разпределението на дейностите и
отговорностите на екипа на кмета и служителите на всички нива на общинска администрация
са съобразени с потребностите на общността, наличните човешки ресурси и капацитет за
предоставяне на качествени услуги на гражданите, осигуряване на благоприятна бизнес среда
и добри условия на живот в населените места.
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Фигура 31. Структура на Общинска администрация - Лозница

2.6.2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
За периода 2014-2019 година общият брой на служителите, работещи в Община
Лозница, е почти постоянен, като варира между 79 и 81 души. Единствено през годините се
променя броят на хората, които са наети временно, най-много хора с временна заетост са били
през 2014 г. – 116 д., а най-малко през 2019 г. – 20 д.
За изследвания период в общината няма данни за проведени стажове. Може да се
положат усилия са привличане на студенти, които да изкарват стажа си в Общината, а в
последствие да бъдат задържани като експертни кадри.
Таблица 22.

Кадрова осигуреност на Община Лозница в периода 2014-2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩО СЛУЖИТЕЛИ
Служебно правоотношение
Трудово правоотношение
По служебно
правоотношение на
ръководни длъжности
По служебно
правоотношение –
експертен
По трудово правоотношение
на ръководни длъжности
Експертен и технически
състав по трудово
правоотношение
ОБЩО
Стажанти
Временно наети лица

2014

2015

2016

2017

2018

2019

81
8
56

79
8
56

80
8
56

80
8
56

79
8
56

79
8
56

7

7

7

7

7

6

1
свободна
бойка

1
свободна
бойка

1
свободна
бойка

1
свободна
бойка

1
свободна
бойка

1
свободна
бойка

0

0

0

0

0

0

10

8

9

9

8

9

29
0
29

30
0
30

20
0
20

ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И СТАЖОВЕ
116
22
77
0
0
0
116
22
77

Източник: Община Лозница
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Високият административен капацитет на общинските служители се поддържа от
постоянните обучения, на които те присъстват – в периода 2014-2019 г. средногодишно се
провеждат 12 броя обучения по различни теми, повишаващи управленския и административен
капацитет на персонала в Общината, вкл. за разработване и управление на проекти. На тях
всяка година присъстват средно 28 лица, т.е. над 35% от служителите.
Пряко за изготвянето и управлението на проекти на Общината са отговорни 5
служителя, а допълнително са привлечени още двама външни експерта, които ги подпомагат
при необходимост.
По данните на Община Лозница към 2019 г. всички служители имат достъп до интернет
и изградената вътрешна мрежа. Техническото обезпечение е на много добро ниво, като за
целта Общината разполага с:

▪ 75 броя компютри, в това число 5 бр. преносими;
▪ 36 броя принтери;
▪ 5 бр. скенери;
▪ 5 бр. копирни машини;
▪ 8 бр. мултифункционални машини.
Може да се обобщи, че Общината разполага с достатъчно административен капацитет
и технически ресурс за обезпечаване на своите дейности.
За правилното и успешно изпълнение на трудовите си задачи, служителите в
общинската администрация следват 21 бр. вътрешни правилни и инструкции.

2.6.3. ПОЛИТИКИ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНИЦАТИВИ
Общинската администрацията, както и Общинския съвет поддържат актуализирана
база данни с приетите стратегически, програмни и управленски документи, публикувана на
сайта на Община Лозница (http://loznitsa.bg/).
Действащи стратегии и програми
Програми и стратегии, които са приети и публикувани към момента на изготвянето на
ПИРО и имат отношение към периода 2021-2027 са:
Общинска програма за енергийна ефективност на община Лозница 2017-2022 г.
Програмата за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по
енергийна ефективност и налага участието на съответните регионални и местни структури.
Чрез общинската програма се цели да се намали нивото на енергопотребление в обектите –
общинска собственост (сгради, инсталации, улично осветление и др.), като по този начин се
даде пример на населението и бизнеса с оглед генериране икономия на енергия в бита и
индустрията.
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници на биогорива 2013-2023 г.
Документът е разработен в съответствие с Национален план за действие за енергията
от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от
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възобновяеми източници (ЗЕВИ). Основната цел на Програмата на община Лозница е
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.
Общ устройствен план на община Лозница
Общият устройствен план е разработен за територията на цялата община Лозница с
обхват на всички землища от общината. В ОУПО се планира физическата среда, където се
реализират всички намерения и проекти в икономическата, социалната и екологическата
сфери. Териториално-устройственото планиране създава териториална основа за
локализиране и реализиране на всяко реално действие за развитие.

2.6.4. СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР В ОБЩИНАТА
Наличие на наложили се на местно, регионално и национално ниво НПО, притежаващи
експертиза в конкретни сфери и готови да подкрепят местната управа в усилията ѝ за местно
развитие:
Туристическо дружество „Еделвайс“
Целта на дружеството е: да съхранява, обогатява и развива традиционните средства на
българското туристическо дружество; да подпомага социалната политика на държавата и
общината в областта на отдиха, социалния туризъм и спорта; да съдейства на общината и БТС
за укрепване здравето на населението, за духовното му извисяване за формиране на любов към
род и Родина чрез видовете и формата на туристическа и планинска практика, синтезирани в
девиза на туристическото движение „Опознай Родината, за да я обикнеш“.
„Социално и регионално развитие Прогрес – Община Лозница“
Сдружението спомага за развитието и използването на вътрешния потенциал и ресурси
на общината и привличане на външни чрез установяване на диалог, сътрудничество,
партньорство, кандидатстване и защита на програми и проекти за социалното и регионално
развитие на общината, селско стопанство, лека промишленост, социално обслужване, пътища
(пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура и ландшафт, културни
ценности и екология. Сдружението създава културно-информационен център, който предлага
експертни услуги, консултации, информации за въпроси, отнасящи се до текущи и бъдещи
проекти, действащи програми и проекти на ЕС, правителството на Р България и други
международни проекти и донорски програми и активно насърчава малките и средни
предприятия в общината с програми и проекти.
„Младежки инициативи Европа – Община Лозница“
Спомага за развитие и реализиране на младежки инициативи, като: инициативи за
осъзнаване потребностите относно самообразованието и самопреквалифицията с оглед
съвременните изисквания на пазарната икономика в страната; инициативи за активно участие
в различи обучителни модули за повишаване на квалификацията и преквалификацията,
организирана от фондации и НПО на национално и регионално ниво, предвид диференциране
на интересите в съответните професионални възможности на младежите; инициативи за
професионална преориентация при несъответствие на фактически пазарни потребности;
развитие и реализация на инициативи за предприемачество в икономиката, селското
стопанство, културата, образованието и екотуризма чрез обучения, информации, консултации
и методическа помощ.
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2.6.5. ИЗВОДИ
▪ Създаден добър експертен капацитет на общинските служители, който трябва да се
поддържа и развива;

▪ Добро партньорство между местната управа и местните и регионални структури на
държавни институции за съвместна работа при решаване на местни проблеми;

▪ Установено партньорство между ОИЦ и читалищата от общината в помощ на местни
инициативи и привличане на ресурси за развитие на малките населени места.
2.7. ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ С РЕГИОНАЛНО И
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНАТА
Основен източник на достоверна информация за влиянието на големи инфраструктурни
проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на
община Лозница, област Разград или Северния централен регион от ниво 2, които пряко или
косвено могат да дадат отражение в социално-икономическото, екологическото и
пространственото развитие на общината, е Интегрираната териториална стратегия за
развитие на Северния централен регион от ниво 2.
В рамките на ПРИОРИТЕТ 1: „Икономически подем и трансформация“;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. „Провеждане на ефективна политика за привличане на инвестиции“
е предвидено реализирането на голям инвестиционен проект „Нов логистичен коридор на
България: Азия – Варна – Шумен – Разград – Русе – Централна и източна Европа“ – EU
GATEWAY. Има официално декларирана подкрепа на проекта от следните областни
администрации: Варна, Добрич, Шумен, Разград, Русе, от общините Варна, Русе, Шумен,
Добрич, Девня, Аксаково и Белослав и от пристанище Варна. Проектът включва широка
инвестиционна програма, в т.ч. изграждане на нови индустриални зони в град Добрич и в град
Разград, разрастване и включване към коридора на действащи индустриални зони, създаване
и генериране на нови индустриални зони в цяла Североизточна България с цел привличане на
товари, мащабни ПЧИ, генериране на икономически растеж и нови работни места. Инициатор
на проекта е СНЦ „Клъстер Черноморска икономическа зона“. Предвижда се Изграждане на
Индустриален парк на обща площ 77 декара в гр. Разград.
По СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“,
която е насочена към развитието на главните и второстепенните транспортни оси за постигане
на модел „решетка“ за укрепване на функциите на вече изявените урбанизационни центрове,
разширяване на полетата им на влияние и подобряване на достъпа до пазара на труда и
социални услуги, е предвиден друг голям инвестиционен проект „Изграждане на скоростен
път Русе - Варна и рехабилитация на дублиращата жп линия“.
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3. ОПИСАНИЕ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ НА АНАЛИЗА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОВЕДЕНИЯ ХОРИЗОНТАЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА
РАЙОНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Социално-икономическият анализ на районите на Р България (Анализа на районите)
представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. в икономическото, социалното,
демографското, инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда и очертава
основните тенденции в тях. Също така се дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той е
структуриран в 3 основни части.
Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления
и ключови характеристики по три основни теми – темата за урбанистичното развитие,
териториалните аспекти на секторните политики, административния капацитет за
провеждането им и за изпълнение на проекти.
Втората част акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото,
демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на
районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са проследени промените,
настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са
систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените
трайни тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите.
Третата част обобщава синтезираните изводи от първите две и ги надгражда с
интегриран национален профил.
Съдържанието на втората и третата част, както и на резюмето на анализа припокриват
темите, изследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и Анализа на районите
– съдържанието.
Освен това темите в Анализа на районите, особено в частите за демография, социално
развитие и икономика, са проследени чрез ключови показалите, които са използвани в ПИРО
Лозница за открояване на местните характеристики. Това спомага за сравнението на част от
изводите, направени в Анализа на районите, и тези за целите на ПИРО. Допълнително по
отношение на демографските показалите, при изготвяне на ПИРО Лозница, са съпоставяни
с тези на областно и национално ниво, за да могат да се проследят взаимовръзките между
тях.
В следващата таблица са изведени основните изводи от Анализа на районите и
заключенията в ПИРО. Този подход дава възможност да бързо очертаване на взаимовръзката
между двата анализа – къде има припокриване (т.е. изводите за Лозница са валидни и за
национално/регионално ниво), къде се отчита разминаване (т.е. заключенията за община
Лозница са по-негативни или обратното – по-благоприятни).
Таблица 23.

Взаимовръзки между заключенията от Анализа на районите и ПИРО
Заключения от социалноЗаключения от Анализа на
икономическия анализа на
Взаимовръзка
районите
ПИРО
ТЕМА: ДЕМОГРАФИЯ
Демографската ситуация в
страната се характеризира с
продължаващо намаляване и
застаряване на населението,

Населението устойчиво
намалява;

Общината е със същите
характеристики, но с по-лоши
показатели.
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Заключения от Анализа на
районите
намаляваща раждаемост и
задържащо се високо равнище
на общата смъртност,
отрицателен естествен и
механичен прираст.
Намаляване на дела на
населението в трудоспособна
възраст.
Териториалното разположение
на населението е предимно в
градовете – 73,7% (2019 г.)
Изчерпан демографски
потенциал на селата, които до
неотдавна са били източник на
миграция към градовете.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Раждаемостта на 1000 д. е пониска от средното за страната;
Високо ниво на смъртност ;
Отрицателен естествен и
механичен прираст.
Намалява делът на населението
в трудоспособна възраст.
75,8% от населението в
общината живее в селата (2019
г.)
Част от селата в община все
още имат потенциал да
привличат население в тях.

ТЕМА: ПАЗАР НА ТРУДА
Отчетена е тенденцията за
Коефициентът на
увеличаване броя на заетите в
икономическа активност
местната икономика и
нараства.
намаляване на населението в
трудоспособна възраст.
Заетостта на населението в най- Отчетена е тенденцията за
активна възраст (15–64 години) увеличаване броя на заетите в
бележи съществен ръст на
местната икономика и
национално ниво в периода
намаляване на населението в
2014-2017 г.
трудоспособна възраст.

Взаимовръзка

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Общината е с противоположна
характеристика от тази на
национално ниво.
Общината е с по-добра
характеристика от страната.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
ТЕМА: ТЕРИТОРИАЛНО УРБАНИСТИЧЕН АНАЛИЗ
Общините в България са
класифицирани като: силно
урбанизирани (централни),
средно урбанизирани
(междинни), при които над
В ИТСР на Северен централен
Община Лозница попада в
50% от населението е в
регион община Лозница е
групата на слабо
населени места от 5 до 50 хил.
определена като „слабо
урбанизираните (периферни)
жители или общините са с
урбанизирана (периферна)“.
общини.
център град от 5 до 50 хил.
жители (Такива са 95 общини с
центрове средни и малки
градове) и слабо урбанизирани
(периферни).
Според анализите за целите на
В ИТСР на Северен централен
ПИРО община Лозница има
В Анализа на районите са
регион община Лозница не
потенциал да образува ареал
определени агломерационни
попада в агломерационен
със съседните ѝ общини.
образувания по дадени
ареал, въпреки че има
Стъпка в тази посока е
критерии.
неразривна връзка със съседни изградената МИГ „Лозница,
общини.
Самуил, Хитрино“.
Коефициентът на безработица
намалява.

Коефициентът на безработица
намалява.
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Заключения от Анализа на
районите

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО

Взаимовръзка

ТЕМА: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
На ниво „община“ не се
поддържа информация за БВП,
но за област Разград
Общината е със същата
БВП и БВП на глава от
показателят нараства. В същото характеристика като на
населението нараства.
време в община Лозница се
национално ниво.
наблюдава увеличаване на
произведената продукция.
Общината е със същата
Нараства производителността
Нараства производителността
характеристика като на
на труда
на труда на 1 работник.
национално ниво.
Най-голям брой МСП са в
групата на
микропредприятията (от 0 до 9
Микро предприятията са 93,5% Общината е със същата
заети), достигат 92.47% (2017
от всички в нефинансовия
характеристика като на
г.) от общия брой предприятия
сектор (2018 г.).
национално ниво.
в нефинансовия сектор,
следвани от втората група (от
10 до 49 заети).
Атрактивността на българския
Община Лозница притежава
туризъм се формира от
движими и недвижими
Общината притежава
културно-историческо
културни ценности, които
характеристики, определени в
наследство, природни
могат да се използват за
Анализа на районите за
ценности, разнообразни
развитие на туризма, които все развитие на туризма
пейзажи, качествени услуги и
още не са валоризирани.
добра свързаност/достъпност.
ТЕМА: СОЦИАЛНА СФЕРА
Обхватът на деца в
Местата в детските градини в
Общината е с по-добра
предучилищно образование е
община са достатъчни, за да
характеристика от
намалял до степен, че всяко
обхванат всички деца.
националното ниво.
пето дете не посещава детска
градина.
Броят на учениците в страната
Броят на учениците намалява
Общината е отчасти с по-добра
намалява ежегодно с близо
през годините, но все още не се характеристика от
1,5%. Закриват се училища,
наблюдава закриване на учебни националното ниво.
предимно в малките населени
заведения.
места.
Въпреки че се наблюдава макар За учебната 2018-2019 година
Общината е с малко по-добра
и символично намаляване на
делът на преждевременно
характеристика от
дела на преждевременно
напусналите училище (до 7-ми националното ниво.
напускащите училище, все още клас) е 2,5%.
този дял е твърде висок 2,96%.
Увеличаващи се разходи в
Увеличава се делът на
Общината е със същата
сферата на социалното
подпомаганите лица в
характеристика като на
осигуряване, подпомагане и
общината, както и разходите за национално ниво.
грижа.
тях.
Неравномерното териториално Социалните услуги в общината Общината е с по-добра
разпределение на мрежата от
са равномерно разположени и
характеристика от
социални услуги по общини,
в подходяща материална база.
националното ниво.
неподходящата материална
база.
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Заключения от Анализа на
районите

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО

Взаимовръзка

ТЕМА: ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
В национален план
електроенергийната мрежа е
добре развита и всички
населени места са
електроснабдени.

Електроенергийната мрежа в
общината има достатъчно
капацитет за поемане на
допълнителни консуматори.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.

Газопроводната мрежа в
България има нужда от
доразвитие. Необходимо е и
увеличаване на дела на
газифицираните домакинства
до набелязаната цел до 30%
през 2020 г.

Все още не е изградена
газопреносната и
газоразпределителната мрежа в
община Лозница.
Общината попада в
газоразпределителен район
„Дунав“. През землището ѝ
преминава магистрален
газопровод и има
разпределителна станция.

Изводите, направени в
Анализа на районите, са
валидни и за община Лозница.

Използването на ВЕИ е слабо
застъпено в община Лозница.

Изводите, направени в
Анализа на районите, са
валидни и за община Лозница.

В община Лозница няма
проблем с водоподаването до
населените места.

Общината е с по-добра
характеристика от
националното ниво.

Загубите на вода са около 69%
за последните години.

Общината е с по-лоша
характеристика от
националното ниво.

Тенденцията за община
Лозница започва да се променя
в положителна посока, след
като започна да функционира и
да се надгражда регионалното
депо.

Изводите, направени в
Анализа на районите, са
валидни и за община Лозница
все още.

Нарастване на участието на
ВЕИ в енергийния баланс на
страната. Новият акцент в
използването на ВЕИ е да се
насочи към децентрализирано
производство на енергия от
ВИ, предимно за собствени
нужди и присъединяване към
мрежите с по-ниско
напрежение, което ще намали и
разходите за пренос.
Северен централен регион има
най-неблагоприятни условия за
усвояване на ВЕИ в страната.
Често срещан е проблема с
„режим на водоснабдяване“,
който силно влошава
качеството на живот на
населението.
Изключително високо ниво на
загуби на вода (средно около
60%)
Значително по-големите
количества образувани
отпадъци на човек в България в
сравнение с ЕС, ниската степен
на рециклиране на битовите
отпадъци.
Национален проблем по
отношение състоянието на
атмосферния въздух е
замърсяването с фини прахови
частици (ФПЧ), което е сред
най-високите в ЕС. То има ясно
изразен сезонен характер.

ТЕМА: ОКОЛНА СРЕДА
На територията на община
Лозница няма значими местни
източници на емисии от
замърсители на атмосферния
въздух. Но проблемът с
отоплението на „твърдо“
гориво е характерен и за нея.

Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
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Заключения от Анализа на
районите
Подобрява се качеството на
повърхностните води в
страната
Нивата на шум в по-голямата
част от изследваните пунктове
надвишава граничните
стойности за съответните
населени територии.

Заключения от социалноикономическия анализа на
ПИРО
Състоянието на
повърхностните води в
общината е добро.
На територията на община
Лозница няма значителни
шумови източници.

Взаимовръзка
Общината е със същата
характеристика като на
национално ниво.
Общината е с по-добра
характеристика от
националното ниво.

ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Наличието на административен
капацитет в местните власти за
усвояване на средства по
оперативни програми и
Общината привлича все повече
Изводите, направени в
натрупването на инвестиции с
средства от ЕСИФ, което
Анализа на районите, са
икономически и социален
показва и повишаването на
валидни и за община Лозница.
характер, подкрепени от
капацитета ѝ.
оперативните програми, са
важно условие за растежа на
териториалните единици.
Силна зависимост от
европейските фондове и
Проектите, които се реализират
помощи и несъобразените с
от Общината, почиват на
местния потенциал и
задълбочени анализи на
Изводите, направени в
характеристики приоритети и
местните потребности и целят
Анализа на районите, не са
проекти, без задълбочен анализ
повишаване качеството на
валидни за община Лозница.
на потребностите,
живот на жителите на община
ефективността, управлението и
Лозница.
поддържането на изградените
обекти.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТАЛЕН РЕГИОН В АНАЛИЗА НА
РЕГИОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
Доизграждане на
автомагистрала „Хемус“.

Автомагистралата ще
преминава през землището на
община Лозница.
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4. ВРЪЗКА НА ОБЩИНАТА СЪС СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИМАТ
ПОТЕНЦИАЛ ДА ВЛИЯЯТ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО Ѝ
Община Лозница е в пряка връзка със съседните си общини, които имат потенциал да
оказват влияние върху местното развитие. Акцент в тази част са възможни общи проекти,
които имат надобщинско ниво.
Създадена е местна инициативна група (МИГ) Лозница – Самуил – Хитрино с цел
да развие и стимулира предприемачеството и устойчивия бизнес; развитие на динамична
жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и
междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес; развитие на
практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на
територията като основа за териториално развитие; развитие на териториална идентичност,
маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен
характер; инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП)
за пазарно развитие, производителността на труда и намаляване на енергоемкостта и
ресурсоемкостта на производството на тези територии; насърчаване на иновационната
активност, разработването и внедряването на иновации от и на територията на „МИГ Лозница-Самуил-Хитрино“, както и насърчаване на частните инвестиции в научни
изследвания и иновации; подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване
създаването на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното
население и възможности за подобряване и поддържане на природозащитното състояние на
видове и местообитания от мрежата Натура 2000; преодоляване на силно изразени негативни
процеси на територията на „МИГ - Лозница-Самуил-Хитрино“ по отношение на пазара на
труда и социалното включване; устойчива и качествена заетост за уязвими групи; мобилност
на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо
съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса; подобряване качеството
на работните места и квалификацията и уменията на заетите; подобряване достъпа до
социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване
лица; повишаване на качеството на училищното образование; подобряване на достъпа до
училищно образование; намаляване броя на необхванатите от образователната система, на
отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.
В свързващ елемент с надобщинско значение би могла да се превърне река Бели
Лом. Реката води началото си от извор-чешма „Даачешме“ (на 404 m н.в.), разположена на 500
m западно от с. Островче, община Разград в Разградските височини. До язовир „Бели Лом“
при с. Крояч тече на изток-югоизток, а след изтичането от язовира рязко завива на северозапад.
Преминава през центъра на град Разград и в това направление стига до гр. Сеново. От извора
до с. Дряновец протича в широка долина, а след селото долината на реката става каньоновидна
със скалисти склонове, изградени от аптски варовици и със стотици меандри. На 3,2 km
източно от с. Иваново, на 47 m н.в. се слива с идващата отляво река Черни Лом и двете заедно
дават началото на река Русенски Лом, който се влива в река Дунав.
Реката свързва 4 общини – Лозница и Разград (от област Разград) и Ветово и Иваново
(от област Русе).
„Бели Лом“ би могло да стане мотото на инициатива за „нулево замърсяване на
поречието на една европейска река“.
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Инициативата би могла да се обвърже и да бъде част от Европейския зелен пакт.
Пактът има за цел опазването, съхранението и увеличаването на природния капитал на ЕС,
както и защитата на здравето и благосъстоянието на гражданите от свързани с околната среда
рискове и въздействия.
Зеленият пакт е неразделна част от стратегията на Европейската комисия за изпълнение
на Програмата до 2030 г. на Организацията на обединените нации и на целите за устойчиво
развитие, както и на другите приоритети, обявени в политическите насоки на председателя
Фон дер Лайен. Като част от Зеления пакт, Комисията ще пренасочи процеса на
макроикономическа координация в рамките на европейския семестър, така че да се интегрират
целите за устойчиво развитие на ООН, като устойчивостта и благосъстоянието на гражданите
бъдат поставени в центъра на икономическата политика, а споменатите цели залегнат в
основата на разработването на политиките и действията на Съюза.
Фигура 32. Елементи на Зеления пакт

Източник: Съобщение на ЕК от 11.12.2019 г.

В предложенията на Комисията за общата селскостопанска политика за периода 20212027 г. се предвижда най-малко 40% от общия бюджет на общата селскостопанска политика и
най-малко 30% от Фонда за морско дело и рибарство да се използват в действия в областта на
климата.
Стратегията „От фермата до трапезата“ също ще допринесе за постигането на кръгова
икономика. Тя ще има за цел да намали въздействието върху околната среда на секторите за
преработка на храни и търговия на дребно на храни, като се предприемат действия в областта
на транспорта, съхранението, опаковането и разхищението на храни.
Поречието на Бели Лом е благодатна територия и за развитие на туризъм в найразлични форми – риболовен, скален, пещерен, поклоннически (скалните манастири),
културен, селски, приключенски, еко – обект на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).
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5. СИНТЕЗЕН SWOT АНАЛИЗ
Обикновено при оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни
подхода – емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на
основата на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и
математически модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се
допуска, че те имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани
достоверни оценки, без да е необходимо да се разработват сложни математико-статистически
модели.
SWOT-анализът спада към експертната група методи, но той не може да бъде
разработен без необходимата изходна информация. За първи път този метод за анализ е
използван в научните разработки, посветени на управлението (мениджмънта) на фирмите.
Най-често SWOT-анализът се използва за идентифициране на организационното състояние на
фирмата и за очертаване на тенденциите в нейното развитие. По-късно SWOT-анализът е
пренесен и в други области като регионално планиране, околна среда, туризъм и др.
Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на вътрешните
за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на
външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и заплахи (Threats).
Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от
организацията, докато външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието на
средата, в която се развива организацията или региона.
В световната практика SWOT-анализът се е утвърдил като задължителен елемент на
стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се подсилва и от факта, че той е
регламентиран като задължителна процедура при всички планове и програми, свързани с
усвояването на структурните фондове и инструменти на Европейския съюз.
Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и
целите за развитие на общината, както и периодична оценка на мястото й в рамките на региона.
Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни мерки за
коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват
потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите
фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени. За да могат да се откроят
лостовете за развитие, ограниченията, проблемите и рисковете за социално-икономическото
развитие на община Лозница е изготвен SWOT-анализ за всяка изследвана в анализа на
икономическото и социалното развитие сфера, като природните ресурси са представени в
комбинация със състоянието на околната среда.
Извършено е анкетно проучване сред идентифицираните заинтересовани страни във
връзка с изготвянето на ПИРО 2021-2027 г. В настоящия SWOT-анализ са използвани и
резултатите от проучването. Анкетното проучване бе проведено между граждани на
община Лозница в периода март - май 2020 г.
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Таблица 24.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

SWOT анализ на община Лозница
СИЛНИ СТРАНИ

Благоприятно местоположение – близост
до три областни града;
Растяща икономика;
Развит сектор на селското стопанство;
Добри възможности за напояване на
земеделските земи; запазени отчасти
хидромелиоративни съоръжения;
Налична земеделска площ, предпоставка за
нови трайни насаждения и заети с други
растениевъдни култури земи;
Жизнени села;
Наличие на Професионална гимназия по
ветеринарна медицина и земеделие;
Изградена ПСОВ в общинския център;
Добро качество на въздуха и почвите;
Изграден административен капацитет.
ВЪЗМОЖНОСТИ

▪

Преминаване на трасето на АМ „Хемус“;
Подобряване на транспортната свързаност
във и извън общината;
Подобряване на цифровата свързаност;
Подобряване на енергийната ефективност в
жилищни и публични сгради;
Повишаване конкурентоспособността на
МСП чрез внедряване на нови технологии,
ноу-хау и технологични процеси в
отраслите и производствата на общинската
икономика;
Преход към кръгова икономика;
Разнообразяване на отглежданите
земеделски култури;

▪

Развитие на производство „от фермата до
трапезата“; къси вериги на доставка;
Био производство;
Изпълнение на интегрирани териториални
инвестиции по инициативата „Бели Лом“ с
общините по поречието на реката и
включване на държавни, общински и
частни субекти – общинска администрация,
Професионална гимназия по ветеринарна
медицина и земеделие, читалищата,
земеделските производители, бизнеса;
Повишаване на инвеститорския интерес
към общината и привличане на инвестиции
в земеделието, индустрията и услугите;
Насърчаване на социалното включване.

▪

▪
▪
▪
▪

СЛАБИ СТРАНИ

Трайно намаляване на населението и
неблагоприятна възрастова структура;
ограничен трудов потенциал;
Ниска конкурентоспособност на
произвежданата продукция и недостатъчно
успешно въвеждане на иновации и
модернизации на производителя;
Занижена инвестиционна активност;
Едро монокултурно земеделие;
Частично изградена канализационна мрежа;
Недостатъчна осигуреност на населението с
лекари и лекари по дентална медицина.

ЗАПЛАХИ

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Липса на квалифицирана работна сила в
съответствие на пазара на труда;
Влошаване на инвестиционната активност и
опасност от липса на инвеститори, поради
влошаваща се икономическа обстановка;
Липса на финансов ресурс за реализацията
на общински проекти;
Продължаваща тенденция за намаляване на
раждаемостта и населението в община
Лозница;
Влияние на икономическата криза от
КОВИД-19 и по-нататъшно намаляване на
инвестициите и/или затваряне или фалити
на предприятия;
Задълбочаващо се социално-икономическо
неравенство;
Увеличаващ се натиск върху социалните
функции на общината.
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6. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027
6.1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ
ПРИНЦИПИ
ПРИ
ФОРМУЛИРАНЕТО
НА
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ
Структурата на стратегическата част ПИРО Лозница съответства на изискванията на
„Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“ на
МРРБ и на постановките на Закона за регионално развитие за съдържанието на плановете за
интегрирано развитие на община, както и на основните законови актове в сферите за
устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство. Стратегията
е съобразена с действащата нормативна уредба на национално, регионално и местно ниво и с
постановките на кохезионна политика на ЕС за периода 2021-2027 г. По същество тя
представлява интегрална част от пакета стратегически и планови документи, характеризиращи
социално-икономическото и пространствено развитие на страната, региона и общината в
перспектива до 2027 г.
Целите и приоритетите на настоящия план за развитие са съобразени с изискването за
съгласуваност с основните стратегически документи на глобално, европейско, национално и
регионално ниво. Те са плод на съзнателно прилагане на основния принцип в планирането
„Мисли глобално – действай локално“. Практически това означава намиране на рационални
решения на общинско ниво в подкрепа на 17-те глобални цели на устойчивото развитие,
формулирани в документа „Дневен ред 2030“. В рамките на Европейския съюз, Документът за
размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ очертава рамката за планиране на развитието от
националните, регионалните и местните власти на страните членки. Този документ пренася в
следващия планов период основните постановки на Стратегията „Европа 2020“,
Териториалния дневен ред на ЕС 2020 и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020, като ги
адаптира към бързо променящите се реалности. Целите на политиката на ЕС до 2050 г. за
модерна, ресурсно-ефективна, конкурентоспособна и климатично неутрална икономика ще
окажат силно влияние върху развитието на определени територии от страната поради
специфичната насоченост и характеристики на развиващите се там индустриални отрасли. В
отговор на тези предизвикателства, ще се работи в посока координация на планираните мерки
за подпомагане на най-засегнатите области от енергийния преход (в т.ч. и ангажиментите по
Зелената сделка на ЕС и Фонда за справедлив преход) с изпълнението на интегрираните
териториални инвестиции на регионално ниво.
Визията, целите, приоритетите и мерките на стратегическата част на ПИРО Лозница са
хармонизирани с предвижданията на НСРР 2012-2022 и АНКПР 2013-2025, както с
Националната програма за развитие „България 2030“ и секторните стратегии в страната. ПИРО
се рамкира от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион
за периода 2021-2027.
Стратегията на ПИРО Лозница се базира на:

▪ Използване на резултатите от целевия и проблемен анализ;
▪ Резултатите от анкетното проучване сред местните заинтересовани страни;
▪ Прилагане на определените на основата на визията и на стратегическите цели и
приоритети в развитието на община Лозница потребности за добра (с високо качество,
базирано на интеграция на функциите) обособени териториални зони за прилагане на
интегрирани териториални инвестиции;
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▪ Определяне на размера и възможностите за комбинирано използване на финансовокапиталовия и друг материален ресурс за реализацията на проекти и програми,
свързани с подобряване на градската среда, както в определените зони за въздействие,
така и в цялата територия на общината и на град Лозница;
При формулирането на целите на плана са съблюдавани следните основни принципи:

▪ Отчитане на ситуационна характеристика и оценка, свързани с: формулиране на изводи
и проблеми в резултат от целеви и проблемен анализ на състоянието и потенциалите на
община Лозница;

▪ Формулиране на реалистични цели и необходими действия за прилагане на
интегрирани териториални инвестиции и определяне на водещите функции и
необходимостта от последваща реализация на проекти и програми за развитие и
обновяване на физическата среда;

▪ Интегриране на всички възможни ресурси (финансови, човешки и др.) за реализация на
проектите и програмите – предмет на ПИРО Лозница при отчитане интересите на
всички заинтересовани страни;

▪ Постигане на синергичен ефект от всички действащи, новопредлагани и др.
инструменти (документи със стратегически и планов характер, конкретни проекти и
др.), водещи до качествено ново урбанистично развитие както на отделните зони на
въздействие, така и на цялата територия на община Лозница.

▪ Реализиране на комбинации от мерки за развитие на инфраструктурата за
икономически дейности и публични услуги, енергийна ефективност, градска
мобилност, градска среда, туризъм, модернизиране на образователната инфраструктура
и др., изпълнението на които цели насърчено развитие и укрепване на култура на
партньорство на заинтересовани страни на местно и регионално ниво.
Структурата на стратегическата част обединява Визията за развитие на общината до
2027 г., три стратегически цели, четири приоритетни области и необходимите конкретни
мерки, дейности и инициативи, за осъществяването им. Предложената структура напълно
съответства на „Методическите указания...“, като същевременно се позовава на съвременния
интегриран подход за планиране.

6.2. ПОДХОД ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯТА
Визията за развитието на общината до 2027 г. отразява кратко и ясно представата на
жителите на община Лозница за желаното състояние на икономиката, физическата среда и
обществените отношения. Тя е формулирана в резултат на допитване със заинтересованите
страни и експертна преценка на разработващия екип. По този начин в нея се отразяват точно
действителните потребности на хората за развитие на ключовите икономически и социални
сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа визия на жизнената среда.
Добре формулираната визия на ОПР Лозница 2014-2020 г. е нещо много по-дългосрочно и
устойчиво от 7-годишния планов период, тя продължава да бъде актуална и харесвана, така че
с оглед на приемственост и устойчивост на политиките, гражданите и експертите решиха
същата да бъде запазена и за следващия програмен период 2021-2027 г.
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6.3. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Лозница
към 2027 г. и определя насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката
за неговото изпълнение:

„ОБЩИНА ЛОЗНИЦА, УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, С ДОБРИ
УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БИЗНЕСА, ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА
СРЕДА И ДОБЪР СТАНДАРТ НА ЖИВОТ“

Фигура 33. Структура на стратегическата част на ПИРО Лозница

6.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическите цели имат ясен фокус към осъществяване на визията и отразяване
конкретната специфика на община Лозница. Те са съобразени с предназначението на ПИРО
да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната общност
в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. Избегнато
е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на
ресурсите по време на предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за
наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното
осъществяване.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ ПОТЕНЦИАЛИ И ТРАДИЦИОННИ
СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ С ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ
Стратегическата цел отразява стремежа на Община Лозница да поддържа
традиционния поминък на населението, свързан със земеделието, но и да се възползва от
стратегическите си дадености. Това ще позволи общината да преодолее икономическото
изоставане и да увеличи приноса си към социално-икономическото развитие на областта.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Фокусът на втората стратегическа цел на ПИРО Лозница е поставен върху
комплексното развитие на социалната среда. Залагането на така формулираната стратегическа
цел в областта на развитието на човешкия капитал се обосновава с необходимостта от
решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие.
Тези проблеми са свързани с негативното демографско развитие на община Лозница и
свързания с това процес на обезлюдяване на територията; влошените характеристики на
населението - възрастова и образователна структура; неблагоприятните характеристики на
пазара на труда в района по отношение качеството на работната сила, неголемите възможности
за използване на трудовия потенциал, високото равнище на безработица и др., и
възможностите за задоволяване на социалните потребности на населението.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СВЪРЗАНОСТ
Достъпът до териториите е не само основна политика на Европейския съюз, но и
допринася за комплексното социално-икономическо развитие. Транспортната и дигиталната
инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на специфичните потенциали на
регионите и увеличаване на конкурентните им предимства. От друга страна те водят до
повишаване на териториалното сближаване и постигане на по-балансиран растеж и
възможност за осигуряване на равен достъп на всички жители, независимо от тяхното
местожителство, до икономически и социални функции и услуги.

6.5. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Четирите приоритетни направления представляват областите за действие, където се
концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през следващия програмен
период. Съобразно структурата на стратегията, приоритетите не са директно обвързани и
подчинени на дадена стратегическа цел, а допринасят за постигането на повече от една цел.
Те са организирани като съчетание от прецизно формулирани мерки, разкриващи какво точно
трябва и може да се осъществи в общината. Мерките са отворени и следва да се конкретизират
с допълнителни проекти през целия програмен период (2021-2027 г.). В този смисъл
въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата за реализация
на ПИРО. Тук се насочват и всички останали инициативи в общината до 2027 г.
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Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на
основата на наличния потенциал и подкрепа за заетостта
Това приоритетно направление обхваща усилията на местната власт и цялата
общественост за повишаване на привлекателността на общината като място за инвестиции и
развитие на бизнес. Тези усилия кореспондират със заложените цели в Интегрираната
териториална стратегия за развитието на Северен централен регион.
Първият приоритет е насочен към развитие на аграрния сектор от гледна точка на
биоикономиката като традиционните икономически отрасли за общината.
Необходимо е постигане на иновативно, ефективно използване на ресурсите и
конкурентоспособно производство - мобилизиране на научните изследвания и иновациите в
областта на аграрния сектор, като се стимулират частните инвестиции, разработването на нови
вериги за създаване на стойност и ангажиране на заинтересованите страни. Също така е
обърнато внимание по отношение на образованието и обучението в областта на
биоикономиката, подготовка на квалифицирана работна ръка за отделните отрасли предимно
на аграрния сектор. Приоритетни ще бъдат инвестициите в производството на плодове,
зеленчуци, както и в животновъдството и биологичното производство, в които страната има
традиции и потенциал. Секторни интервенции ще бъдат насочени и към пчеларството и
лозаро-винарския сектор.
Реализацията ще се осъществява посредством активизиране на инвестиционния процес,
насочен към модернизиране на производствените структури - фермерски стопанства и
преработватели на селскостопанска продукция, както и внедряване на иновативни решения в
земеделската практика и изграждане на подходяща инфраструктура. Новата програма за
развитие на селските райони ще стимулира инвестиционния процес чрез подкрепа, обхващаща
материални и/или нематериални инвестиции.
С оглед ускоряване на растежа, усилията ще бъдат фокусирани върху повишаване на
предприемаческата активност на местно ниво за създаване на нови малки и средни
предприятия от една страна, както и реализиране на дейности, свързани с привличането на
нови външни инвестиции (местни и чуждестранни). По този начин създаването/привличането
на нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването на местната заетост,
увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната мотивация
да останат в региона.

Мярка 1. Подобряване на съществуващия местен бизнес, насърчаване на
предприемачеството и развитие на нови МСП






Повишаване
на
професионалната
квалификация
и
информираност
на
селскостопанските производители;
Подпомагане на технологичното обновление на предприятията;
Подкрепа за въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни
технологии;
Насърчаване селскостопанските производители да предоставят екологични продукти;
Изграждане на борса за реализация на местна продукция в гр. Лозница, стимулиране на
използването ѝ от местните производители.
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Мярка 2. Развитие на туристическа дейност и популяризиране на културното
наследство като възможност за допълнителни доходи на населението


Развитие на спортен риболов;



Изграждане на екопътеки и поддържане на вече съществуващи;



Организиране и провеждане на фестивали.

Мярка 3. Създаване на нови работни места, подобряване на заетостта и по-квалифицирана
работна ръка



Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на младежката заетост;



Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и ученето през
целия живот.

Приоритет 2: Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на
населените места в общината и опазване на околната среда
Общинската инфраструктура е ключов фактор, стимулиращ развитието на бизнеса и
икономическото приобщаване на цялата територия. Обновяването и доизграждането на
местната инфраструктура е и източник за създаване на нови работни места. Реконструкцията
и модернизацията на транспортната инфраструктура включва пътища, осигуряващи достъп до
европейските транспортни коридори, пътища, осигуряващи вътрешно-общинските връзки,
създаване на ефективна организация на пътното движение, инвестиране в трайно подобряване
на експлоатационното състояние на общинските пътища. Тази инфраструктура създава
икономически стимули в периферните райони на общината и хомогенизира пространственото
ѝ развитие.
Мярка 1. Премахване на дефицитите във всички основни мрежи на техническата
инфраструктура


Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пътната мрежа;



Изграждане, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа;



Подобряване на ВиК инфраструктурата.
Мярка 2. Благоустрояване на населените места (жизнената среда)



Поддържане на зелените площи на територията на община Лозница;



Изграждане и поддържане на детски площадки в населените места.
Мярка 3. Опазване на околната среда и управление на рисковете, повишаване на
енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ







Повишаване на енергийната ефективност на общинския и държавен сграден фонд на
територията на общината;
Повишаване на енергийната ефективност на частните жилища;
Въвеждане на енергийно ефективно улично осветление;
Внедряване на ВЕИ;
Закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци
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Оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци;
Лесовъдски, агротехнически и биологични мероприятия, осигуряващи предпазване,
ограничаване и предотвратяване на появата и развитието на вредители, болести и други
повреди, пречещи на развитието на флората и фауната;
Система от мероприятия и мерки за запазване на горските екосистеми при обогатяване
на тяхното значение в екологичен, социален и икономически аспект за подобряване
живота на хората и професионално управление на горите от стабилен горски сектор с
широка обществена подкрепа;
Формиране на екологично съзнание и култура сред различните възрастови групи за
успешното приложение на всички мерки от тази приоритетна област;
Организиране на мероприятие по залесяване.

Приоритет 3: Развити и достъпни образователни, здравни, социални, културни услуги и
младежки и спортни дейности
Този приоритет е насочен към хората и системата на публичните услуги – образование,
здравеопазване, култура, спорт, социални услуги. Приоритетът е фокусиран в използването на
наличните потенциали за подобряване на качеството на живота и създаването на подходящи
условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в общината. Основна част от
средствата за това включват подобряване на качеството публичните услуги – здравеопазване,
социални услуги, образование и култура. Стремежите са постигане на високо качество на
образованието във всичките му форми, тясна връзка на образователните програми с
потребностите на практиката, социална адаптация в училищна среда, осигуряване на
извънкласни занимания и грижа за младите хора в община. Усилията на общинската
администрация са насочени към професионалната ориентация на младите хора и състоянието
на материалната база.
Мярка 1. Подобряване на образованието, спорта и младежките дейности и тяхната
инфраструктура


Рехабилитация и модернизация на образователната инфраструктура;



Финансиране на спортни клубове;



Организиране и честване на празници;



Изграждане на спортна инфраструктура в община Лозница;



Осъществяване и укрепване на връзките между институциите за образование и
обучение и бизнеса.

Мярка 2. Подобряване на достъпа и развитие на здравните и социалните услуги и
тяхната инфраструктура


Предоставяне на здравни грижи в детската градина и училищата;



Ремонт на сгради, в които се предоставят социални услуги;



Дистанционен контрол на критични за здравето параметри като кръвно налягане, пулс,
кръвна захар;



Организиране на склад/ове за медицински препарати за спешни случаи от първа
необходимост (в кметството или в пощенския пункт) и надеждна връзка с лекар или
център за спешна медицинска помощ от съседните областни градове.
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Мярка 3. Поддържане и развитие на културната инфраструктура


Основен ремонт и саниране на НЧ „Пробуда“ гр. Лозница;



Основен ремонт и изграждане на допълнителни сервизни помещения на НЧ „Христо
Ботев“ с. Веселина;



Основен ремонт на читалище с. Манастирско;



Ремонт на читалище с. Тръбач;



Ремонт на читалище с. Студенец;



Ремонт на читалище с. Манастирци.

Приоритет 4: Добро управление съвместно със заинтересованите страни и гражданите
Този приоритет обединява осъществяването на общинските политики с
предприемането на мерки за усъвършенстване на управлението, основано на принципите на
откритостта, участието, отчетността и ефективността. Това включва интегрирано планиране,
ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси, обмен на информация,
сътрудничество и зачитане на взаимните интереси на всички заинтересовани страни в
общината, както и междуобщинското сътрудничество. Прякото участие, ангажираността и
овластяването на жителите на общината ще повиши тяхната подкрепа при осъществяването
на тези политики. Акцентът е в създаването на организационни предпоставки и механизми за
комплексно и интегрирано планиране на конкретните дейности.
Мярка 1. Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и бизнеса,
междуобщински и международни сътрудничества и партньорства за решаване на общи
проблеми


Професионална квалификация на служители от общинската администрация;



Езиково обучение на служителите на общинската администрация;



Регулярни срещи със заинтересованите страни и партньори;



Изграждане на междуобщински сътрудничества и партньорства;



Участие в изпълнението на интегрирани териториални инвестиции.

Мярка 2. Внедряване на добри практики в областта на управлението,
информационното обезпечаване и дигитализация на административните услуги


Закупуване на специализиран софтуер, обучение на персонал за поддържане и ползване
на системата на общинската администрация;



Осигуряване на високоскоростна интернет връзка с кметствата в общината;



Електронизация на административното обслужване по кметствата, обединяване на
деловодните записи и касови операции с общинския център;



Цифровизация на старите актови книги и регистри и обвързването им като база данни;



Улесняване достъпа до информация и заплащане на местните данъци и такси.
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7. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА ПАРТНЬОРИТЕ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и
участието на населението на община Лозница, структурите на гражданското общество и
бизнеса, развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите
страни за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за
партньорство и осигуряване на информация и публичност. Едновременно с това дейностите
по изпълнение на Стратегията са насочени към утвърждаване на ролята на община Лозница
като активна страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи за
нейното прозрачно управление.
Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., в подготвителния етап на
изготвянето на ПИРО Лозница се разработи Комуникационна стратегия. В нея са описани
всички идентифицирани заинтересовани страни, формулирани са подходящи инструменти за
комуникация с тях, както и подходящ инструментариум за осигуряване на публичност и
прозрачност относно ПИРО, включително събиране на идеи за мерки, проекти и инициативи
за реализация в общината.
Съгласно ограниченията, които поставя Закона за защита на личните данни,
Комуникационната стратегия, съдържаща данни на заинтересованите страни, е представена в
отделно Приложение №2 към ПИРО.
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8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на планове за
интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на МРРБ, в ПИРО следва да
се определят приоритетни зони за въздействие. В тях основно ще бъде съсредоточено
изпълнението на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. Те следва да се
определят на база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия,
резултатите от проучването на общественото мнение, стратегическите документи на
Общината, както и на потенциалите за развитие. Това изискване е свързано с водещия принцип
за „единство на социално-икономическото и пространственото планиране“.
По дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е
„пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на
физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и структура
на основните фондове“. Зоните следва да са части от територията на общината с конкретно
функционално предназначение или собствен потенциал за развитие.
Съгласно АНКПР гр. Лозница е класифициран в 5-тото йерархично ниво, което,
съгласно Методическите указания, не налага задължително дефиниране на „градски зони за
въздействие“.
За определянето на зоните за въздействие е използван изготвения териториалнопространствен модел за развитие на устройство на територията в ОУПО Лозница. По този
начин се постига единство между пространственото и социално-икономическото развитие на
територията на общината. Въпреки че неговите предвиждания са дългосрочни, те показват
действията, които следва да се предприемат и в средносрочен план чрез ПИРО Лозница.
Функционално-йерархичната структура на селищната мрежа в община Лозница се
определя спрямо комплексната оценка от принципите, заложени в разработването на ОУПО и
групата от показатели, а именно: степен на икономическо развитие на общината, демографско
състояние и перспективи, както и социалната и туристическа инфраструктура. Изводите от
тези критерии за населените места сочат следните резултати:


Ясно изразен административен и икономически център – гр. Лозница и периферия,
обхващаща останалите населени места, които се характеризират със западащи дейности
и тенденция за обезлюдяване;



Наличие на природни забележителности и обекти на недвижимото културно
наследство, които са потенциални за развитие на туризма в общината;



Селскостопанските дейности имат водеща роля в местната икономика на община
Лозница, благодарение на плодородната земя и благоприятните природни и
климатични условия.

Предвижданията, които са направени в ОУПО Лозница съвпадат с тези в ПИРО
Лозница: максимално опазване на плодородните земеделски земи и доразвиване на
положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и планове,
съживяване на икономическата активност в периферните територии, създаване на условия за
опазване и реализация на потенциала на културното наследство, като фактор на социалното и
икономическото развитие.
Отчитайки тези фактори са определени няколко зони за въздействие, върху които в найсилна степен ще се реализира прилагането на интегриран подход.
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1.

Зона за обществено обслужване

Към нея спадат всички общински и частни имоти, свързани с администрация,
културата, търговията, учебни заведения, здравни заведения, социални услуги и др. с
обществено-обслужващи дейности територии.

2.

Производствено-складова зона

Териториите за производствено-складови и стопански функции обхващат всички
стопански дворове, животновъдни ферми и комплекси, производствено-складови бази, и
други видове производствени предприятия.

3.

Жилищна зона

Потребностите от жилищни територии се изчислява по нормативен принцип, съгласно
Чл.14 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони. Населените места в община Лозница спадат към „много малки градове“ гр. Лозница, „малки села“ - с. Веселина, с. Гороцвет, с. Градина, с. Бели Лом, с. Каменар, с.
Ловско, с. Манастирци, с. Сейдол, с. Синя вода, с. Студенец, с. Трапище и с. Чудомир, и „много
малки села“ - с. Крояч, с. Манастирско, с. Тръбач, където за първия вид населено място
необходимата жилищна площ на жител е 100-200 кв. м/ж, за „малките села“ от 300-370 кв. м.,
респективно за последния вид е над 350 кв. м.

ЗОНА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Извън общинския център е подбрана една зона със специфични характеристики,
съгласно Методическите указания. Това е зона за (био)земеделие, природни, исторически
забележителности и туризъм. Тя обхваща поречието на река Бели Лом, включително и язовир
Бели Лом. В нея са предвидени за реализация проекти за брегопочистване и брегоопазване,
(био)земеделие, еко пътеки и прилежаща инфраструктура и проект за изграждане на пътен
участък - път RAZ 3081 / I – 2, РАЗГРАД – П.К. БЕЛИ ЛОМ / - ЯЗ. БЕЛИ ЛОМ“.
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Фигура 34. Общ устройствен план на община Лозница

Източник: Общ устройствен план на община Лозница окончателен проект
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9. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ
ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
Програмата за реализация е неизменна част от ПИРО, като нейното наличие е основно
условие за реализацията на целите, заложени в документа, по определените приоритетни
направления за развитие. Спазвайки „Методическите указания…“ на МРРБ програмата за
реализация е изготвена при прилагането на интегрирания подход в стратегическото
планиране.
В научната литература има множество определения за „интегриран подход“, но може
би най-чести са следните схващания за него:

▪ с подхода се цели предотвратяване появата на социални и териториални различия, чрез
по-добра съгласуваност между отделните участници в планирането и управлението на
територията;

▪ следва да се вземат предвид множеството компоненти на територията (природни,
социално-икономически, политически и др.) и наличните и потенциални
пространствени взаимодействия (връзка „град-село“, мобилност и достъпност,
биоразнообразие, местно-национално/регионално) в управлението на ресурсите.
Интегрираният подход се основата на три основни характеристики:
мултидисциплинарност; има пространствено измерение; решенията се вземат в партньорство.
В този смисъл, при изготвянето на програмата за реализация на ПИРО този подход е
приложен.
Първо, в хода на цялата разработка, както и при дефинирането на проектните
предложение е спазен принципа на партньорството. Различни групи от заинтересовани лица
имаха възможност да отправят и защитят своите проектни идеи и инициативи.
Второ, ПИРО е изготвен от мултидисциплинарен екип, който притежава компетенции
в съответните направления по компонентите на анализа и стратегическата част.
Трето, голяма част от предвидените мерки имат конкретно пространствено измерение.
Изключение правят само мерките, които имат „хоризонтален“ характер (ползите от тях са за
цялата територия на общината).
Освен това програмата по своята същност е интегрирана, защото чрез нея се
разпределят наличните финансови, времеви, организационни и кадрови (човешки) ресурси на
общината.
Програмата цели да изведе най-подходящите за реализация проекти, които са
подчинени на заложените мерки по приоритетните направления за развитие. Допълнително са
подбрани приоритетните за общината проекти, за които има проектна готовност или чрез
тяхната реализация ще се постигне значително подобряване на социално-икономическите
характеристики на територията.
Всеки от предложените проекти е остойностен, освен тези дейности, за които не са
необходими средства за реализацията им. Допълнително е посочена отговорната структура
и/или потенциалните партньори за реализацията, срока за изпълнение (в месеци), както и
територията, на която ще се реализира, ако е приложимо. По този начин се осигурява стабилна
основа за изпълнението на плана.
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Посочените в програмата за реализация проекти и инициативи принадлежат към
определена мярка от приоритетните направления за развитие. Въпреки комплексния характер
на редица проекти и техния принос към повече от едно приоритетно направление, в
програмата е посочена преобладаващата им принадлежност само към едно от тях.
Програмата за реализация е неразделна част от ПИРО и е представена в Приложение 1.
Част от нея е Индикативен списък на важни за общината проекти (Приложение 1_А), които са
включени в ПИРО.
Посочените финансови източници са актуални към момента на завършване на Плана за
интегрирано развитие на община Лозница. Поради факта, че програмите за периода 2021-2027
г. все още са в процес на разработване, който се очаква да продължи и през 2021 г. прави
трудно прогнозирането на по-точни финансови източници. Това ще наложи последваща
актуализация на Програмата за реализация, след одобрението на националните програми.
Същото е регламентирано в чл. 22, ал. 1, т.4 от ППЗРР.
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10. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
10.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху икономическия
растеж и трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към качеството на
живот на местното население и гостите на дестинацията, като отразява отношението към
културно-историческото и природно наследство, към традициите, обичаите и съвременната
култура. На ниво дестинация, туризмът играе основна роля за изграждането и утвърждаването
на положителен имидж на общината.
Изменението на Закона за туризма от 2020 г. (ДВ, бр. 17, 2020) изисква в програмата за
реализация на плановете за интегрирано развитие на общините да се включва настоящият
раздел, който съдържа общинската програма за развитие на туризма (чл. 11 от ЗТ). Тя следва
да е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и
Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегиите за развитие на отделни
видове туризъм.
Следва да се подчертае, че стратегията на областно ниво не е изготвена и приета, което
поставя пред трудности местната администрация за изготвянето на програма за развитието на
туризма, която да е в „съответствие с приоритетите на областната стратегия“.

10.2. ЦЕЛИ
Основната цел е община Лозница да бъде дестинация за екологично отговорни,
икономически рентабилни и социално интегриращи видове туризъм в четири сезона.
Основни желани и възможни постижения:


Осигуряване на информираност за тенденциите на сегментирания международен и
вътрешен туристически пазар, които изискват формирането и използването на
диференциран маркетингов микс;



Съхраняване на потенциала на природните и антропогенните туристическите ресурси
на общината като основа за развитие на устойчиви видове туризъм;



Съдаване на инфраструктурни, нормативни и административни улеснения и стимули
за туристическия бизнес, функциониращ на територията на общината;



Поддържане на висока степен на партньорство с частния туристически сектор,
местното население и туристите на дестинацията;



Създаване на имидж на община Лозница като желана туристическа дестинация за
съвременни видове туризъм, внедрена в съзнанието на всеки свой посетител като
трайни положителни спомени и усещане за получена голяма полза срещу платените
пари.

10.3. ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Община Лозница няма голям потенциал за развитие на туризъм, въпреки че на
територията ѝ има красиви местности и чудесна природа.
Като вид спортен туризъм може да се окачестви риболова в язовир „Бели Лом“,
разположен между селата Крояч, Манастирци и Студенец. Язовир „Бели Лом“ е един от
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големите държавни язовири разрешен за любителски риболов. Целият язовир е свободен за
любителски риболов, освен стената и прилежащите й 200 метра.
Възможност за развитие на културен туризъм дават Етнографска къща-музей и Музеен
комплекс с. Сейдол.
Местата за настаняване в общината са едва 3 къщи за гости, 1 хотел и няколко бунгала
(виж Табл. 11).
С тези ограничени ресурси и възможности Община Лозница трябва да разчита на
включване в туристически маршрути и програми със съседни общини, за да може да се
предложи по-комплексен и завършен туристически продукт. Добра перспектива дава
разработването на маршрута „Поречие на река Бели Лом“.

За да бъдат спазени изискванията на Закона за туризма и за да се направи връзка между
двата документа (ПИРО и Програма за развитие на туризма…) в Програмата за реализация на
ПИРО Лозница (Приложение №1) в отделна колона „Програма за туризъм***“ са отбелязани
с „ДА“ проектите и дейностите, които допринасят за развитието на туризма в общината.
Същите не са отделяни в самостоятелен раздел/таблица, тъй като би се получило голямо
дублиране на проекти и дейности. Почти всеки проект/дейност от Програмата за реализация
на ПИРО Лозница има комплексен характер и допринася за едновременното постигане на
различни цели – икономически, социални, екологични и т.н.
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11. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ ЗА
АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
ОТ БЕДСТВИЯ
11.1. СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМАТИКА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА КЛИМАТА
Климатът се дефинира като многогодишния режим на времето, характерен за дадена
местност, в зависимост от географското й положение. Изменението се отнася до „промяна в
климата, дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на
глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на климата,
наблюдавана в сравними периоди от време“1.
Според голяма част от съвременните теории и изследвания, посветени на климатичните
промени, следствие на т.нар. „парников“ ефект, се наблюдава постепенно покачване на
средногодишните температури на Земята. Основен принос за това имат генерираните
парникови газове (ПГ), чиито количества зависят от човешката дейност. Най-голям принос за
общите емисии на ПГ в България имат сектор „Енергетика“, следван от сектор „Транспорт“.
Други два сектора – „Бит и услуги“ и „Отпадъци“ – също имат значителна роля за
формирането на ПГ. В последните години те се характеризират с тенденция на нарастване на
емисиите в тях, дължащо се на повишения стандарт на живот, довеждащ до по-голяма
енергийна консумация и отделяне на повече отпадъци от различни продукти и активности.

11.2. ФАКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В БЪЛГАРИЯ2
▪ От края на 70-те години на миналия век в България се наблюдава тенденция към
затопляне, като през втората половина на ХХ век зимите са по-меки.

▪ 20 от последните 24 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната
годишна температура на въздуха, спрямо климатичната норма (1961-1990 г.).

▪ Средната годишна температура през 2011 г. е с 0,4°C над климатичната норма. Това е
поредната, 14-та година, с температури по-високи от обичайните за страната.

▪ Най-дълги периоди на засушаване са наблюдавани през 40-те години и последните две
десетилетия на ХХ век, а най-значителните суши – през 1945 и 2000 г.

▪ Наблюдават се повече и по-дълги периоди на засушаване, следвани от сериозни бури и
тежки наводнения с разрушения и жертви.

▪ Увеличава се честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като:
значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм
– с около 30% за периода 1991-2007 г. спрямо базисния период (1961-1990 г.);
увеличение на регистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи;
зачестяване на случаите на пролетно-летен тип облачност с валежи от дъжд,
гръмотевични бури и градушки през зимни месеци като януари и февруари; увеличена
честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки през април и септември
в периода 1991-2006 г., спрямо същите за базисния период.

Национала стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие за Р България.
Изводите са от „Трети национален план за действие по измененията на климата за периода 2013-2020 г., по данни на
НИМХ към БАН
1
2
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▪ Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха
намалява – минималната температура се повишава по-бързо от максималната.

▪ Снежните месеци в планините намаляват, а дебелината на снежната покривка показва
трайна тенденция към изтъняване.

▪ Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма височина.
▪ Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15
дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне
на климата през последните 30 години, в сравнение с предишни периоди.
11.3. ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Стремежът на Европейския съюз е да осигури устойчиво развитие на всички жители в
Общността. Това е развитие, при което се „задоволяват нуждите на настоящето, без да се
застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди“.
Затова и устойчивото развитие обхваща три аспекта – социален, икономически и екологичен.
Тази концепция се дефинира не само като отделна и независима, а като хоризонтална
политика, от която останалите общи и секторни политики и управленски процеси следва да
бъдат йерархично зависими, т.е. устойчивото развитие трябва да бъде водещият принцип при
взимането на решения на всички нива – наднационално, национално, регионално и местно.
Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е проблематиката
свързана с изменението на климата. Това се признава и от Европейския съюз, който
утвърждава Европейски зелен пакт – пътна карта за постигане на устойчивост на
икономиката на ЕС. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в
справедливо и благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и
конкурентоспособна икономика, в която през 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови
газове и икономическият растеж не зависи от използването на ресурси. Зеленият пакт е
неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в отговор
на дефинираните от Организацията на обединените нации цели за устойчиво развитие.
Пакетът включва редица стратегии в различни области като промишленост, биоразнообразие
и други.
На национално ниво, през 2012 година е приет и Трети национален план за действие
по изменение на климата с хоризонт до 2020 година. Той определя политиката на България
в областта на климатичните промени и се основава на приетите от страната ни международни
ангажименти с ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата
/РКООНИК/, Протокола от Киото, последващото Парижко споразумение, както и
европейското законодателство в тази област.
Най-голямо влияние в периода 2021-2027 г. ще има, приетата през 2019 г. от
Министерски съвет, Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и
План за действие с хоризонт 2030 година. Тя отразява новия контекст на политиките,
свързани с климатичните промени. В нея е зададена рамка за действия за адаптиране към
изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и
потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата икономиката, така и на
секторно ниво. Включените в нея сектори са: „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие
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и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска
среда“ и „Води“. Управлението на риска от бедствия се разглежда като междусекторна
(интегрирана) тема.

11.4. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Република България е страна, ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по
изменението на климата (РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково
международно споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.) Това
задължава България да се стреми към следното:

▪ Намаляване на вредните емисии от парникови газове в атмосферата;
▪ Оценка на въздействието на климатичните промени спрямо социално-икономическото
развитие;

▪ Насърчаване на научните изследвания свързани с въвеждането на нисковъглеродна
икономика;

▪ Формиране на обществено осъзнаване относно екологичните проблеми и
предизвикателства.

▪ На всеки пет години да представя подробен план с мерки, които ще спомогнат за
справянето с изменението на климата.
Българските задължения се регламентират от националното законодателство чрез
Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК). Чл. 2 от ЗОИК определя
неговата основна цел: „...да гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като
основен елемент в политиката по ограничаване изменението на климата и да осигури
дългосрочното планиране на мерките за адаптация към климатичните промени“.
Законът посочва и най-важните хоризонтални мерки, които водят до намаляване
емисиите на парникови газове:

▪ Повишаване на енергийната ефективност;
▪ Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;
▪ Улавяне и оползотворяване на метан;
▪ Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;
▪ Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;
▪ Насърчаване използването на обществен транспорт;
▪ Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна „зелена“
икономика;

▪ Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична политика;
▪ Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението на
климата.
Закона за опазване на околната среда също има отношение към климатичните промени,
тъй като в него се регулира стратегическия процес във всички области на защита, мониторинг
и управление на околната среда. В него се посочват принципите за включване на политиките
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в областта на околната среда (включително политиките в областта на климата и биологичното
разнообразие) в други сектори.

11.5. ОБЩИ ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА
КЛИМАТА
Представената рамка поставя изискванията за целенасочено и последователно
планиране и реализиране на мерки и дейности, свързани с изменението на климата. Общите
хоризонтални мерки са два основни вида:

▪ Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на превантивни
мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност,
допринасящо за парниковия ефект);

▪ Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на мерки, свързани
с предвиждането и определянето на негативните социални и икономически последици,
свързани с измененията на климата; преодоляване на възникналите щети;
идентифициране на възможностите, появили се следствие климатичните изменения).
Първият тип мерки са свързани с анализ и оценка на антропогенните фактори, които
довеждат до увеличение на вредните емисии на парникови газове. Следват необходимите
превантивни действия, които да неутрализират източниците на вредни емисии. Необходимо е
да се осигурят ефективни начини, които да гарантират осъществяването на функциите,
зависими от заменените енергийни източници.
Вторият тип мерки е насочен към вече възникналите изменения на климата. Мерките
за адаптация включват и точно предвиждане на предстоящите негативни явления и процеси,
застрашаващи производството и потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат
мерки, които не само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на
бъдещи щети. Мерките за адаптация следва да се разглеждат и като начин за разглеждане на
климатичните изменения като възможност. Наложените проблеми и ограничения позволяват
преразглеждането и преоткриването на по-слабо популярните и използвани потенциали,
стимулиращи устойчиво развитие.
Гореизложеното и действащата към настоящия момент стратегическа и законова рамка,
позволяват да бъдат откроени някои основни хоризонтални мерки, които да ръководят
политиките и да обосновават дейностите и проектите на община Лозница в периода 2021-2027
година. Те се основават на приетия от Министерството на околната среда и водите Трети
национален план за действие по изменение на климата.
Таблица 25.

Мерки за ограничаване и адаптация към изменението на климата

Мерки за ограничаване изменението на
климата

Мерки за адаптация към изменението на
климата

Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата, в секторните
документи на екологичната политика на община Лозница
Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на екологичната обстановка и
качеството на живот в община Лозница
Повишаване на публичната информираност и ангажираност относно екологичните въпроси, в т. ч.
и изменението на климата
Повишаване на административния капацитет на община Лозница за изпълнение на екологична
политика и реализиране на дейности и проекти в сферата
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Повишаване на енергийната ефективност на
жилищни, административни и производствени
сгради
Повишаване използването на възобновяеми
енергийни източници
Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване
на иновативни технологични и организационни
подходи; сътрудничество между образование и
производство
Съхраняване на горския фонд и залесяване на
незалесени територии
Ограничаване употребата на нитрати и
пестициди в селското стопанство
Осигуряване на условия и насърчаване на
пешеходното и велосипедното движение
Подобряване на системата за управление на
отпадъците
Закриване и рекултивация на
нерегламентираните замърсявания
Ускорена газификация за битови,
производствени и публични потребители
Улавяне на биогаза в ПСОВ
Засилен контрол върху запалването на
стърнищата

Ефективно използване на водните ресурси.
Подобряване на водоснабдителната и
канализационната мрежи
Разработване и прилагане на правила и
нормативи за устройство и застрояване,
съобразени с климатичните промени
Изграждане на съоръжения срещу наводнения.
Поддържане и регулярно почистване на
отводнителните канали и съоръжения
Изграждане на съоръжения за защита и ранно
известяване при горски пожари
Селектиране на сухоустойчиви култури и
използването им в земеделието
Опазване на съществуващите и обособяване на
нови екологични култури, които улесняват
миграциите на животинските видове
Въвеждане на водоспестяващи и
енергоспестяващи технологии

11.6. ПРИНОС НА ПИРО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА
КЛИМАТА
Разработването на ПИРО Лозница се основава на разумни и реалистични предложения
за решаване на проблемите и реализиране на потенциалите едновременно в социалната,
икономическата и екологичната сфера. Екологичната проблематика е неразделна част от
аналитичната и стратегическата част на плана. В плана е описано състоянието на
компонентите на околната среда. Посочени са най-важните проблеми и рискове за състоянието
на околната среда в общината. Проблемите на околната среда са пряко застъпени и в
стратегическата част на ПИРО за развитие на общината и по-специално в мерките към
Приоритетна област 2 – Изграждане на техническите инфраструктури,
благоустрояване на населените места в общината и опазване на околната среда.
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12. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ПИРО
12.1. СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО цели осигуряването на
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и
проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите,
включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените индикатори за
наблюдение и оценка.
Основните задачи пред системата са да предложи адекватно дефинирани дейности,
тяхното информационно обезпечаване, както и взаимодействието между всички участващи в
наблюдението и оценката структури. Част от системата за наблюдение е и публичното
представяне на резултатите от мониторинга и произтичащите от това бъдещи управленски
решения.

12.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЯ
Основните участващи структури и форми на комуникация при наблюдението и
оценката на ПИРО са регламентирани в ЗРР и правилника за неговото прилагане.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ПИРО.
Кметът на общината организира наблюдението на ПИРО. Основният инструмент за
наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в началото на
всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът въвежда и контролира
процедурата за подготовката на доклада, след което предлага завършения документ за
одобрение от общинския съвет.
Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се
включват във всички етапи на разработването и реализацията на ПИРО. Тяхната роля е да
осъществяват необходимата комуникация и координация с всички останали участващи
страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на
годишните доклади.
Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната информация
за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните източници на
информация са Националният статистически институт, РИОСВ, Регионална здравна
инспекция, Регионално управление на образованието, Агенцията по заетостта, различни
представителни проучвания на местната администрация, неправителствени организации и
експертни колективи.
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, както и други групи лица, определени в комуникационната
стратегия.
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12.3. ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА
Основна дейност по наблюдението на ПИРО е изготвянето на годишни доклади за
неговото изпълнение, които се представят на широката общественост. Изводите от тях са
основа за изготвянето на междинна и последваща оценки на ПИРО, както и аргумент за
актуализирането му, при необходимост.
Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите мерки
за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и предложения за
тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на информация, функционирането на
формираните партньорства. Докладът се обсъжда и приема от общински съвет.
Съществена функция на ОбС и кмета е планирането на вътрешна организационна
структура, където са детайлно разпределени задълженията на специализираните общински
дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение на ПИРО.
Изработването на междинна оценка на настоящия ПИРО е предвидено за 2024 година.
Междинната оценка следва да проследи:

▪ прогреса на плана;
▪ оценка на степента на постигане на съответните цели;
▪ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
▪ изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва
последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото
действие. Последващата оценка включва:

▪ оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
▪ оценка на общото въздействие;
▪ оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
▪ изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Оценките следва да се изработят от експертен екип при взаимодействие между всички
заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от плана.
Неразделна част от изготвянето на оценките са определянето на начините за събиране и
обработка на информация, приложението на системата от индикатори. В заключителната си
част оценките следва да формулира насоки за корекции на плана, ако такива са необходими
(междинната оценка) или промени в провеждането на политиката за регионално и местно
развитие (последващата оценка).
Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и
активно взаимодействащ със специализираните администрации в общината и областта.
Ключова роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и
своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната
статистическа информация. Кметът внася документите за обсъждане пред общински съвет,
който ги одобрява и по този начин формално завършват междинната и последващата оценки.
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12.4. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ
Системата от индикаторите е неизменна част от цялостната система за наблюдение,
оценка и актуализация на ПИРО. Тя е основен обективен инструмент за проследяване
изпълнението му. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните
характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение и
оценка на стратегическото планиране, както и на Методическите указания за разработване и
прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.
Процеса на разработването на системата от индикатори за настоящия ПИРО премина
през три етапа:

▪ Преглед на научна литература и системи от индикатори, използвани в сферата на
регионалното и местно развитие;

▪ Систематизиране на приложими индикатори и дефиниране на нови;
▪ Анализ, организиране и избор на подходящи индикатори за целите на настоящия
ПИРО.
Методиката, използвана при разработването на индикаторите за наблюдение и оценка
на ПИРО, е така наречената SMART (умен). Наименованието ѝ произлиза от първите букви на
критериите, на които трябва да отговарят индикаторите, на английски език, а именно:

▪ Specific (специфични) – съответстващи на целите и приоритетите;
▪ Measurable (измерими) – избраните индикатори са насочени към желаното бъдещо
състояние (в сравнение с базовата стойност), съобразно визията и заложените цели на
плана. Също така те са количествено определени, така че да се позволява тяхното
сравнение;

▪ Available/Achievable (постижими) – индикаторите позволяват да бъдат измервани в
определени интервали от време, чрез данни от официални източници на информация;

▪ Relevant/Realistic (реалистични) – индикаторите са пряко свързани с целите на плана и
в същото време са реалистични;

▪ Timely (съобразени с времето) - заложената стойност на индикатора трябва да бъде
постигната в ограничен период от време, което е взето предвид при неговото
дефиниране.
Целевите стойности на индикаторите са съобразени с прогнозното демографско,
икономическо, социално и екологично развитие на общината.
Адекватното измерване на прогреса на ПИРО зависи от точността на началните
стойности на отделните индикатори, които са определени от официални източници на
информация.
Целесъобразно е за нуждите, както на настоящия план, така и за бъдещето обективно
измерване на различни области в развитието на общината, да се разработи и поддържа
информационна база за всички предвидени индикатори. Базата данни следва да се поддържа
от общинската администрация и нейните специализирани звена и отдели. За успешното
събиране на нужната информация е необходимо активно, периодично и регламентирано
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взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства,
териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния
сектор. Това ще позволи на общинските власти да поддържат справочник, които следва да
бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните доклади
за изпълнение на ПИРО, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана.
Системата от индикатори е структурирана в две основни направления, напълно
удовлетворяващи „Методическите указания…“ на МРРБ – индикатори за продукт и
индикатори за резултат. Съвместно, двата типа индикатори позволяват да се определи
степента на постигане на целите и приоритетите заложени в ПИРО на община Лозница.
Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато
приоритетните направления представляват областите на действие и въздействие. Двата
елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори.

12.5. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За набиране на изходните стойности на избраните индикатори са използвани различни
източници на надеждна информация: НСИ – данни от текущата статистика; Дирекция „Бюро
по труда“; Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България 2014-2020 (ИСУН 2020); годишни доклади по изпълнението на
ОПР 2014-2020 г. и експлоатационните дружества.

12.6. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ
Съобразно с „Методическите указания...“, индикаторите за резултат са насочени към
реализацията на целите, докато индикаторите за продукт са свързани с действията в рамките
на отделните приоритетни направления. Първият вид следва да оцени цялостната ефективност
на стратегията и какво е достигнатото състояние на общината, спрямо визията и
стратегическите цели до 2027 г. Вторият вид индикатори могат да бъдат съотнесени към
постигнати резултати в определените области на развитие и съдържащите се в тях мерки и
ключови проекти, включени в програмата за реализация на ПИРО.
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12.6.1. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на плана. Индикаторите за
резултат отразяват очаквания синергичен ефект от изпълнението на заложените мерки по приоритетни области. В този смисъл, те надграждат
тези за продукт, като стремежът е да покажат цялостно ситуацията в общината.
№

Базова стойност
Целева стойност
(година на
(2027 г.)
отчитане)
Стратегическа цел 1. Постигане на устойчив икономически растеж базиран на местните потенциали и традиционни стопански отрасли с
прилагане на съвременни подходи
Индикатори за резултат

1

Дял на предприятията от община Лозница спрямо област Разград

2

Средна годишна брутна работна заплата

3

Дял на произведена продукция от предприятията в нефинансовия
сектор в община Лозница спрямо област Разград

Мерна
единица

Източник на
информация

%

НСИ

5,4 (2018 г.)

7

Лева

НСИ

8 036 (2018 г.)

10 000

%

НСИ

2,6 (2018 г.)

4

Стратегическа цел 2. Развитие на човешкия потенциал и усъвършенстване на социалните дейности
1

Среден успех на учениците по БЕЛ на НВО

2

Ниво на безработица

3

Новоразкрити социални услуги

Оценка

МОН, ИПИ https://265obshtini.bg/
map/66

3,58 (2020 г.)

4,00

%

НСИ, АСП

15,45 (2019 г.)

9

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

2

Стратегическа цел 3. Устойчиво териториално развитие и свързаност
1

Дължина на рехабилитираната пътна настилка, част от общинската
пътна мрежа

2

Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа

3

Дължина на рехабилитираната улична мрежа в населените места

Километър

Община Лозница

0 (2020 г.)

30

%

Община Лозница,
ВиК оператор

69,98 (2019 г.)

40

Километър

Община Лозница

0 (2020 г.)

20

104

План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027 г. – Проект!

12.6.2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Отнасят се до наблюдението и оценката на изпълнението на определени приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните
индикатори следва да бъдат количествено измерими, комбинирайки разнообразни източници на информация, представящи точна и
осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики.
Базова стойност
Целева стойност
(година на
(2027 г.)
отчитане)
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на основата на наличния потенциал и подкрепа за заетостта
ИСУН; МЗХ, Агенция
1
Брой подкрепени предприятия
Брой
0 (2020 г.)
8
по вписванията
№

Индикатор за продукт

Мерна
единица

Източник на
информация

2

Произведена продукция от нефинансовите предприятия

Млн. лв.

НСИ

45 (2018 г.)

50

3

Приходи от дейността на нефинансовите предприятия

Млн. лв.

НСИ

64 (2018 г.)

70

4

Заети лица

Брой

НСИ

751 (2018)

950

5

Безработни лица, включени в обучения за професионална
квалификация

Брой

ДБТ Разград

0 (2020 г.)

25 всяка година
175 общо за 7-те г.

0 (2020 г.)

2

1 (2020 г.)

4

6

Туристическите фестивали и събития, включени в Единната
система за туристическа информация (ЕСТИ)

Брой

Община Лозница,
ЕСТИ „Регистър на
туристическите
фестивали и събития“http://rta.tourism.governm
ent.bg/TFRegister.aspx

7

Туристическите атракции, включени в Единната система за
туристическа информация (ЕСТИ)

Брой

Община Лозница,
ЕСТИ „Регистър на
туристическите
атракции“ http://rta.tourism.governm
ent.bg/TARegister.aspx

Приоритет 2: Изграждане на техническите инфраструктури, благоустрояване на населените места в общината и опазване на околната среда
1

Рехабилитация на уличното осветление, замяна с енергийно
ефективно

Километър

Община Лозница

0 (2020 г.)

20
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№

Индикатор за продукт

2

Брой реализирани проекти за нови и рехабилитация на
съществуващи пешеходни пространства (площади, тротоари,
паркове, градинки)

3

Изграждане на канализация

4
5
6

Реализирани проекти за подобряване качеството и достъпа до
питейна вода
Санирани общински сгради с внедрени мерки за енергийна
ефективност
Реализирани проекти за опазване и подобряване на околната
среда

Мерна
единица

Източник на
информация

Базова стойност
(година на
отчитане)

Целева стойност
(2027 г.)

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

5

0 (2020 г.)

15

0 (2020 г.)

1

Километър
Брой

Община Лозница, ВиК
оператор
Община Лозница, ВиК
оператор

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

5

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

2

Приоритет 3: Развити и достъпни образователни, здравни, социални, културни услуги и младежки и спортни дейности
1

Създадени социални предприятия

Брой

Община Лозница,
Регистър на социални
предприятия

0 (2019 г.)

1

2

Новорегистрирани спортни клубове

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

2

3

Реновирани образователни обекти

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

3

4

Реновирани спортни обекти

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

4

5

Реновирани културни обекти

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

4

Приоритет 4: Добро управление съвместно със заинтересованите страни и гражданите
1

Внедрени нови стандарти/добри практики

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

3

2

Средно годишен брой обучения за служители

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

5
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№

Индикатор за продукт

Мерна
единица

Източник на
информация

Базова стойност
(година на
отчитане)

Целева стойност
(2027 г.)

3

Средно годишен брой обучени служители

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

20

4

Участие в проекти за интегрирани териториални инвестиции
(ИТИ) със съседни общини

Брой

Община Лозница

0 (2020 г.)

2
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13. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови ресурси, необходими за реализацията на плана
за интегрирано развитие. Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по отделните приоритетни направления
от стратегията на ПИРО, както и приложените разнообразни финансови източници. В приложената финансова таблица се обединява
индикативната стойност на всички проектни предложения и инициативи от Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1).

Период 2021 2027
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Приоритет 4
ОБЩО

Собствени
средства Общински
бюджет
60
3 218
1 138
85
4 501

Отн. дял
(%)

Републикански
бюджет

0%
10%
17%
10%
8%

2 520
6 192
1 176
170
10 058

Отн. дял
(%)
17%
19%
18%
20%
18%

Средства
от ЕС

Отн. дял
(%)

10 120
21 619
4 116
595
36 450

69%
65%
63%
70%
66%

Дял по приоритети в %
7%
26.5%

1 900
2 100
100
0
4 100

Отн. дял
(%)

ОБЩО в
ОБЩО в
лв.
отн. дял (%)

13%
6%
2%
0%
7%

14 600
33 129
6 530
850
55 109

26.5%
60.1%
11.8%
1.5%
100%

Дял по източници в %

1.5%
11.8%

Други
източници

8%

Собствени средства - Общински
бюджет

Приоритет 1
18%

Републикански бюджет

Приоритет 2

Средства от ЕС

Приоритет 3

Други източници

Приоритет 4
66%

60.1%

108

План за интегрирано развитие на община Лозница 2021-2027 г. – Проект!

14. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
▪ Закон за регионалното развитие, ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г, изм. и доп. ДВ. бр.21
от 13 Март 2020 г.

▪ Правилник за прилагане на ЗРР, Обн. ДВ. бр.70 от 7.08.2020 г.
▪ Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано
развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г., Министерство на
регионалното развитие и благоустройството

▪ Закон за туризма, ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020
г.

▪ Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
(актуализация 2019 г.)

▪ Социално-икономически анализ на районите в Република България, МРРБ, 2019
г.

▪ Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен регион
2021-2027 г.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Регионален доклад за състоянието на околната среда, 2019 година, РИОСВ – Русе
Регистър на защитените територии и защитените зони в България, ИАОС
Информационна система за защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000
НСИ, Текуща статистика
https://infostat.nsi.bg/, Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ
http://loznitsa.bg/ /, Официален сайт на Община Лозница
Общински план за развитие на община Лозница 2014-2020, Община Лозница
ОУПО Лозница
Програма за развитие: България 2030, Министерски съвет
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022, Министерски съвет
Общинска програма за енергийна ефективност на община Лозница за периода
2017-2022 г.;

▪ Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива 2017-2020 г.

▪ Програма за опазване на околната среда на община Лозница 2015-2020 г.
▪ Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ

▪ Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО Лозница 2021-2027 г.
▪ Приложение 2: Комуникационна стратегия.
▪ Приложение 3: Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за
разработването на плана
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Приложение №1
Програма за реализация на ПИРО на община Лозница за периода 2021-2027 г. - ПРОЕКТ
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО
Общо П1
Приоритет 1:
Повишаване на
конкурентоспособнос
тта на местната
икономика на
основата на наличния
потенциал и подкрепа
за заетостта

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109
14 600
Повишаване на
професионалната
квалификация и
информираност на
селскостопанските
производители
Подпомагане на
технологичното
обновление на
предприятията
Подкрепа за въвеждане на
Мярка 1. Подобряване на
нисковъглеродни,
съществуващия местен
енергийно ефективни и
бизнес, насърчаване на
безотпадни технологии
предприемачеството и
развитие на нови МСП
Насърчаване
селскостопанските
производители да
предоставят екологични
продукти
Изграждане на борса за
реализация на местна
продукция в гр. Лозница,
стимулиране на
използването ѝ от
местните производители

0

2

2

ДА

ДА

2

2

5 000

ФЕС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ОИЦ, ПГВМЗ
„Ал.
Стамболийски“

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи

8 000 ФЕС, ФМЕИП Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи,
ВиК асоциация,
Х
Регионално
сдружение за
отпадъците

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
Частни
предприемачи

0

1 000

ПЧП

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
предприемачи
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Програма за реализация на ПИРО на община Лозница за периода 2021-2027 г. - ПРОЕКТ
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109

Мярка 2. Развитие на
туристическа дейност и
популяризиране на
културното наследство
като възможност за
допълнителни доходи на
населението

Развитие на спортен
риболов

Изграждане на екопътеки
и поддържане на вече
съществуващи
Организиране и
провеждане на фестивали
Подобряване достъпа до
пазара на труда,
повишаване на
младежката заетост

Мярка 3. Създаване на
нови работни места,
подобряване на заетостта
Стимулиране на трудовата
и по-квалифицирана
мобилност,
работна ръка
професионалното
образование и ученето
през целия живот

ДА

Зона със
специфични
характеристики
"Бели Лом"

ДА

Зона със
специфични
характеристики
"Бели Лом"

ДА

1

Х

0

300

300

0

0

ФЕС, ОБ

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Частни
Х предприемачи и
сдружения

Х

Общинска
администрация,
Х
туристическо
дружество

Х

Общинска
Х администрация,
читалищата

Х

Общинска
администрация,
Х
АЗ, ДБТ, Частни
предприемачи

Х

Общинска
администрация,
Х
АЗ, ДБТ, Частни
предприемачи
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Програма за реализация на ПИРО на община Лозница за периода 2021-2027 г. - ПРОЕКТ
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Общо ПИРО
Общо П2
Приоритет 2:
Изграждане на
техническите
инфраструктури,
благоустрояване на
населените места в
общината и опазване
на околната среда

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

Програма

21 22 23 24 25 26 27

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
Х администрация,
АПИ

55 109
33 129
Изграждане,
реконструкция и
рехабилитация на
уличната мрежа
Изграждане,
реконструкция и
рехабилитация на пътната
мрежа
Мярка 1. Премахване на
дефицитите във всички
основни мрежи на
техническата
инфраструктура

Общинска
администрация

ДА

1

5 000

ДА

1

7 000 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Рехабилитация и
реконструкция на път RAZ
3081 / I – 2, Разград – п.к.
Бели Лом / - яз. Бели Лом.
Началото на обекта е след
кръстовище с път Е 70, а
краят е до язовирната
стена на язовир Бели Лом
с обща дължина 2240м.

ДА

Зона със
специфични
характеристики
"Бели Лом"

384 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Подобряване на ВиК
инфраструктурата

ДА

1

4 000 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
Х администрация,
ВиК асоциация

ДА

1

245

ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

ДА

1

200

ОБ, РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Поддържане на зелените
площи на територията на
Мярка 2. Благоустрояване община Лозница
на населените места
(жизнената среда)
Изграждане и поддържане
на детски площадки в
населените места

Общинска
администрация
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описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109
Повишаване на
енергийната ефективност
на общинския и държавен
сграден фонд на
територията на общината

8 000 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Повишаване на
енергийната ефективност
на частните жилища

3

4 000 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
Частни
предприемачи

Въвеждане на енергийно
ефективно улично
осветление

1

2 000 ФЕС, ФМЕИП Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Внедряване на ВЕИ

1, 2, 3

Закупуване на съдове за
разделно събиране на
отпадъци

1и3

Оползотворяване и
рециклиране на по-голямо
количество отпадъци

Мярка 3. Опазване на
околната среда и
управление на рисковете,
повишаване на енергийна

1

2 000 ФЕС, ФМЕИП Х

300

0

ОБ, ФЕС,
ФМЕИП

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
Частни
предприемачи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
Регионално
сдружение за
отпадъците

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109
Лесовъдски,
агротехнически и
биологични мероприятия,
Мярка 3. Опазване на
осигуряващи предпазване,
околната среда и
управление на рисковете, ограничаване и
повишаване на енергийна предотвратяване на
ефективност и внедряване появата и развитието на
вредители, болести и
на ВЕИ
други повреди, пречещи
на развитието на флората
и фауната
Система от мероприятия и
мерки за запазване на
горските екосистеми при
обогатяване на тяхното
значение в екологичен,
социален и икономически
аспект за подобряване
живота на хората и
професионално
управление на горите от
стабилен горски сектор с
широка обществена
подкрепа

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Частни
Х
предприемачи,
ПГВМЗ „Ал.
Стамболийски“

Х

Общинска
администрация,
ТП ДГС
"Разград",
Х
Частни
предприемачи,
ПГВМЗ „Ал.
Стамболийски“
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Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109
Формиране на екологично
съзнание и култура сред
различните възрастови
групи за успешното
приложение на всички
мерки от тази приоритетна
област
Организиране на
мероприятие по
залесяване

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
ПГВМЗ „Ал.
Стамболийски“

Х

Общинска
администрация,
Х
ПГВМЗ „Ал.
Стамболийски“
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Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО
Общо П3
Приоритет 3: Развити
и достъпни
образователни,
здравни, социални,
културни услуги и
младежки и спортни
дейности

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109
6 530
Рехабилитация и
модернизация на
образователната
инфраструктура

1

Финансиране на спортни
клубове
Мярка 1. Подобряване на Организиране и честване
образованието, спорта и на празници
младежките дейности и
тяхната инфраструктура
Изграждане на спортна
инфраструктура в община
Лозница

ДА

ДА

1

Осъществяване и
укрепване на връзките
между институциите за
образование и обучение и
бизнеса

2 000 ФЕС, ОБ, РБ

1

Ремонт на сгради, в които
се предоставят социални
услуги

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

300

ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
Частни
предприемачи

300

ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
Х администрация,
читалищата

200

ФЕС

0

Предоставяне на здравни
грижи в детската градина
и училищата

Х

50

ОБ

2 000 ФЕС, ОБ, РБ

Общинска
администрация,
Х
Частни
предприемачи
Общинска
администрация,
Частни
Х
предприемачи,
ПГВМЗ „Ал.
Стамболийски“

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Общо ПИРО

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

21 22 23 24 25 26 27

55 109
Дистанционен контрол на
критични за здравето
Мярка 2. Подобряване на параметри като кръвно
достъпа и развитие на
налягане, пулс, кръвна
здравните и социалните
захар
услуги и тяхната
инфраструктура
Организиране на склад/ове

0

за медицински препарати
за спешни случаи от първа
необходимост (в
кметството или в
пощенския пункт) и
надеждна връзка с лекар
или център за спешна
медицинска помощ от
съседните областни
градове

Мярка 3. Поддържане и
развитие на културната
инфраструктура

1

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Медицински
специалисти

Х

Х

Х

Общинска
администрация,
Х
медицински
специалисти

Основен ремонт и
саниране на НЧ "Пробуда"
гр. Лозница

ДА

1

360 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Основен ремонт и
изграждане на
допълнителни сервизни
помещения на НЧ "Христо
Ботев" с. Веселина

ДА

1

400 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Основен ремонт на
читалище с. Манастирско

ДА

1

320 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приоритет

Общо ПИРО

Мярка
Мярка 3. Поддържане и
развитие на културната
инфраструктура

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**
Програма

Срок за изпълнение

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

21 22 23 24 25 26 27

55 109
Ремонт на читалище с.
Тръбач

ДА

1

200 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Ремонт на читалище с.
Студенец

ДА

1

200 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Ремонт на читалище с.
Манастирци

ДА

1

200 ФЕС, ОБ, РБ

Х

Х

Х

Общинска
администрация
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Приоритет

Мярка

Общо ПИРО
Общо П4
Приоритет 4: Добро
управление съвместно
със заинтересованите
страни и гражданите

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

Програма

21 22 23 24 25 26 27

70

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

70

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

55 109
850
Професионална
квалификация на
служители от общинската
администрация
Мярка 1. Развитие на
административния
капацитет в услуга на
гражданите и бизнеса,
междуобщински и
международни
сътрудничества и
партньорства за решаване
на общи проблеми

Езиково обучение на
служителите на
общинската
администрация
Регулярни срещи със
заинтересованите страни и
партньори

0

Изграждане на
междуобщински
сътрудничества и
партньорства

ДА

0

Участие в изпълнението
на интегрирани
териториални инвестиции

ДА

0

Закупуване на
специализиран софтуер,
обучение на персонал за
поддържане и ползване на
системата на общинската
администрация

Мярка 2. Внедряване на

ДА

300

ФЕС, ОБ
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Приоритет

Мярка

Територия/зона
за прилагане на Индикативен
Източник на
Програма за
Дейност/проектна идея*
интегриран
бюджет
финансиране
туризъм***
подход (зона за
(хил. лева)
въздействие)**

Общо ПИРО

Административна
структура (звено в
общината),
отговорно за
реализация на
мярката ИЛИ
Партньор

Срок за изпълнение

Програма

21 22 23 24 25 26 27

55 109

Мярка 2. Внедряване на
добри практики в
областта на управлението,
информационното
обезпечаване и
дигитализация на
административните
услуги

Осигуряване на
високоскоростна интернет
връзка с кметствата в
общината

300

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Електронизация на
административното
обслужване по кметствата,
обединяване на
деловодните записи и
касови операции с
общинския център

30

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Цифровизация на старите
актови книги и регистри и
обвързването им като база
данни

50

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

Улесняване достъпа до
информация и заплащане
на местните данъци и
такси

30

ФЕС, ОБ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общинска
администрация

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки,
които се осъществяват чрез повече от една дейност.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън
зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само
*** Проекти и дейности, които допринасят за изпълнението на програмата за развитие на туризма
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