СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
Обща характеристика на района
Северен централен район обхваща пет области в територията между Стара планина и
река Дунав – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Районът граничи на изток
със Североизточния, на запад със Северозападния, а на юг с Югоизточния райони. В състава
на СЦР влизат 36 общини, неговата площ е 14974.0 км², а населението му, според данните от
преброяването през 2011 г. е 861 112 жители.
Между 2005 и 2010 г., броят на учебните заведения – общо в страната е намален със
17,9 %, а в СЦР с 32,5 % или почти два пъти повече. Същото се отнася за общообразователните
училища и професионалните гимназии. Броят на преподавателите в страната е намален с 18
%, а в СЦР – с 31 %. Броят на учащите в страната е намален с 9,7 %, а в СЦР с 23,7 %.
Училищата, предлагащи възможности за завършване на средно образование са съсредоточени
предимно в по-големите населени места на територията на района. Средни училища няма в
общините Сухиндол, Лозница, Иваново, Ценово и Алфатар. В община Лозница учащите
основно образование са повече от тези в някои други общини, в които има средни училища,
което показва възможности за допълнителна оптимизация на мрежата от училища. В СЦР са
разположени 5 университета: технически университети в Русе и Габрово, Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий“, Военен университет във Велико Търново и
Финансово-стопанска академия в Свищов.
Болничната помощ на територията на района се осигурява от 18 многопрофилни и 13
специализирани болници.
Достъп на домакинствата до интернет
През годините между 2008 г. и 2011 г. в СЦР броят на домакинствата, които имат достъп
до интернет, постоянно расте. През 2011 г. техният процент е бил със 74,48% по-висок от този
през 2008 г., като районът изпреварва темпа на увеличение в страната – 65,94 %. През 2013 г.
достъпът на домакинствата ди интернет е 49.6 %. На таблица 13 се вижда развитието на
интернет услугите по икономически райони.
Таблица 1. Развитие на интернет услугите към 31.12.2013 г.

Район от ниво 2

БЪЛГАРИЯ
Северозападен район
Северен централен район
Североизточен район
Югоизточен район
Южен централен район
Югозападен район
Източник: НСИ

Дял на
домакинс
твата с
достъп до
интернет %
53.7
42.8
49.6
51.5
46.5
52.7
64.3

Дял на
домакинств
ата с достъп
до
широколент
ови услуги %
53.6
42.4
49.4
51.5
46.5
52.7
64.2

Дял на
лицата,
редовно
ползващи
интернет –
%
51.2
42.7
48.4
47.8
46.3
45.4
63.4

Дял на лицата,
които никога не
са използвали
интернет
%

40.6
46.9
43
45.7
43.8
45
30.5

Едновременно с увеличаване дела на домакинствата с достъп расте и броят на лицата,
които са поръчвали / купували стоки по интернет. Бързото увеличение в дела на хората
пазаруващи по интернет, обаче, все още не води до достатъчно широка популярност на
услугата, като към 2013 г. все още едва 12.1% от населението на страната я е ползвало.
Покритие на високоскоростен интернет в района
На приложената карта са показани скоростите на достъп на ниво район на планиране
NUTS 2 за Северен централен район.
Достъп на високоскоростен интернет в района
Осигурен e достъпът до Интернет в големите и в по-малките градски центрове на
района. Проблеми съществуват в селата, където все още степента на оборудване на фирмите
и домакинствата с компютри е твърде ниска и е необходимо изграждането на публични места
за достъп до мрежата. Това води до задълбочаване на териториалните различия в използването
на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и се отразява на регионалния
икономически растеж и конкурентоспособност. В този контекст насочването на ресурси за
развитието на електронните комуникации добива изключителна важност за преодоляване на
регионалните различия в достъпа до електронни услуги и развитието на информационното
общество в Северния централен район.
По отношение на покритието на територията на района с инфраструктура за широколентов
достъп до интернет, се наблюдават няколко концентрации на територии в „дигитална сянка”.
Неосигурени са част от южните планински и предпланински части на района – землищата на
община Елена извън общинския център, южните части на община Велико Търново, източните
части на община Трявна, източните части на община Златарица и почти цялата територия на
община Стражица, извън общинския център. Концентрация на територии с липса на покритие
се наблюдава и в южните части на област Разград – в общините Разград, Самуил и Лозница,
както и в голяма част от територията на област Силистра – общините Кайнарджа, Дулово и
Силистра, извън общинските центрове и общините Ситово, Главиница и Тутракан – извън
общинските центрове, в териториите по поречието на р. Дунав.
На приложената карта в бяло се вижда липсата на широколентова мрежа за Северен
централен район или населените места без нито един доставчик на широколентов интернет
в този район.
За Северен централен район с население над 100 жители, попадащи в бяла зона ще
бъдат обхванати 71 населени места от общо 25 общини в 5 области, като общия брой засегнато
население ще бъде 29 930. Разстоянието за изграждането на инфраструктурата е около 355
км..
На приложената карта в сиво е показано наличието на широколентова мрежа за
Северен централен район за население с един доставчик на интернет или така наречените
„сиви зони“.
За Северен централен район с население над 100 жители, попадащи в сива зона ще
бъдат обхванати 175 населени места от общо 34 общини в 5 области, като общия брой
засегнато население ще бъде 90 114. Разстоянието за изграждането на инфраструктурата е
около 875 км..

