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Територия: 14 974 км² (13.49% от територията на 
България) 
 
Население: 835 813 души (11.50% от населението на 
България) 
 
Области: 5 (Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, 
Силистра) 
 
Общини: 36 

 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 



 
 
 
 
 
Регионален съвет за развитие на Северен 
централен район 
 
Председател – областен управител на област от 
Северен централен район (на ротационен 
принцип) 
 
Стратегическо планиране - Регионален план 
за развитие на Северен централен район 2014 - 
2020 
 

Управление 



Визия за развитието на Северен 
централен район до 2020 г. 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН – бързо и устойчиво развиващ 

се европейски район, интегрална част от Дунавското 

пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и 

личностна реализация. 



Стратегически цели 

• Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на 
средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на 
иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското 
пространство; 
 

• Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на 
междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера 
и ограничаване на риска от социална изолация и бедност; 
 

• Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и 
балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и 
населените места; 
 

• Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно 
предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на 
европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването 
и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия от 
възобновяеми източници.  



Визия за интелигентна специализация 
на Северен централен район 

Към 2020 г. Северен Централен Район ще бъде регион с по-

конкурентоспособна икономика, основана на по-ефективно използване на 

наличните ресурси и потенциал на региона, с развити сектори с 

конкурентни предимства, осигуряващи качествени нови работни места, 

повишени доходи и пълноценна социална, творческа и професионална 

реализация. 



Иновационна стратегия за интелигентна 
специализация на Северен централен район 

2015-2020 г. 

• Повишаване на конкурентоспособността на Северен централен 

район чрез ефективно използване на наличните природни, 

човешки, научни, образователни и предприемачески ресурси; 

 

• Развитие на сектори с конкурентни предимства и на сектори, 

осигуряващи ключови подкрепящи технологии за растеж на 

бизнеса; 

 

• Осигуряване на качествени нови работни места, повишени доходи 

и възможности за по-добър стандарт на живот и пълноценна 

реализация. 



Икономически сектори  
с конкурентни предимства 

 

• Хранително-вкусова промишленост; 

 

 

• Мехатроника и нанотехнологии; 

 

 

• Креативни индустрии; 

 

 

• Здравословен живот и туризъм.  
 



Сектори, осигуряващи  
ключови подкрепящи технологии 

• Технологии за зелен бизнес и ресурсна ефективност; 

 

 

• Информационни и комуникационни технологии; 

 

 

• Транспорт и логистика. 
 



Университети 
 

 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“ - Велико Търново; 

 

 Национален военен университет „Васил Левски“ - 

Велико Търново; 

 

 Русенски университет „Ангел Кънчев“ - Русе; 

 

 Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов; 

 

 Технически университет - Габрово; 

 

 Филиали на други висши училища.  
 



Оперативни програми 2007 - 2013 

 
 

Оперативна програма Обща стойност, лв.

ОП "Околна среда" 401 731 602

ОП "Регионално развитие" 353 180 966

ОП "Развитие конкурентоспособността на българската икономика" 295 929 793

ОП "Развитие на човешките ресурси" 45 114 944

ОП "Транспорт" 32 141 535

ОП "Административен капацитет" 9 400 356

ОП "Техническа помощ" 2 433 232

Общо за Северен централен район 1 139 932 428



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Габрово, 16 ноември 2017 г. 

проф. д-р Любомира Попова  


