СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Обща характеристика на района
Северозападният район обхваща териториите на областите Видин, Монтана, Враца,
Плевен и Ловеч и включените в тях 51 общини.
Броят на общообразователните училища е намален от 365 (2007 г.) на 295 (2011 г.),
а на професионалните е запазен – от 71 е редуциран на 70. През този период са закрити
редица училища с маломерни паралелки и паралелки със слети класове в редица общини. С
най-голям брой закрити училища за периода 2007-2011 г. са области Враца (24 училища) и
Видин (18 училища), а с най-малко – област Ловеч (8 училища). Оптимизацията на
училищната мрежа е резултат от намаляване на броя на учениците, като в СЗР за посочения
период те са с 13 912 по-малко (общо и професионално образование).
СЗР има сравнително добра изграденост на болнична мрежа – 24 Многопрофилни
болници за активно лечение (МБАЛ), вкл. МБАЛ – ВМА, гр. Плевен, 6 Специализирани
болници за активно лечение, 1 Център за психично здраве, 1 Център за кожно-венерически
заболявания, 1 Комплексен онкологичен център, 2 Държавни психиатрични болници, 1
Специализирана болница за рехабилитация, 3 Болници за долекуване и продължително
лечение, 5 Центъра за спешна медицинска помощ и 32 Филиала за спешна медицинска
помощ.
Достъп на домакинствата до интернет
Достъпът до ИКТ и използването на цифровите технологии от населението и бизнеса
е важен фактор за регионален растеж, повишаване на производителността и изграждането
на конкурентоспособна регионална икономика. Българските райони се отличават с ниски
показатели за развитие на информационното общество в ЕС. Единствен ЮЗР се доближава
до средното равнище на показателя „Регулярно използване на Интернет” (ЮЗР – 63,4%).
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

По информация на НСИ за 2013 г. в СЗР 42,8% от домакинствата имат достъп до
интернет, като за България този дял вече е 53,7%.

В СЗР, както и в останалите райони, се констатира непрекъснато намаляване на
лицата, които никога не са използвали интернет.
Покритие на високоскоростен интернет в района
На приложената карта са показани скоростите на достъп на ниво район на
планиране NUTS 2 за Северозападен район.
Достъп на високоскоростен интернет в района
Достъпът до високоскоростен интернет посредством широколентова свързаност се
смята за един от основните инструменти за подобряване на икономическите условия и
социално благосъстояние на населението. По данни на НСИ проникването на
широколентов достъп до Интернет по домакинства за СЗИ през 2013 г достига до 42,4%.
Предвид нарастващата роля на информацията, е необходимо да се разшири достъпът
до използването на мрежите и услугите на ИКТ, особено в по-малките градове и селата,
където обществените места за достъп до информация са единствената възможност за много
потребители, но броят им все още е твърде ограничен. Изграждането на обществени
информационни системи и гарантираното предлагане на Интернет услуги за целия
обществен сектор, включително и на улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна
стъпка към информационното общество. Освен преодоляване на т.нар. „дигитална
изолация” на определени части от района, което поставя населението в тях в неравностойно
положение по отношение възможностите за достъп до информация и електронни услуги,
както и на бизнеса в тях по отношение на използване на ИКТ, следва да се подкрепят и мерки
за образоване на населението в необходимите компютърни умения, за да му се даде
възможност за използване на Интернет и електронни услуги и за повишаване качеството на
работната сила.
На приложената карта в бяло се вижда липсата на широколентова мрежа за
Северозападен район или населените места без нито един доставчик на широколентов
интернет в този район.
За Северозападен район с население над 100 жители, попадащи в бяла зона ще бъдат
обхванати 130 населени места от общо 41 общини в 5 области, като общия брой засегнато
население ще бъде 37 526. Разстоянието за изграждането на инфраструктурата е около 650
км..
На приложената карта в сиво е показано наличието на широколентова мрежа за
Северозападен район за население с един доставчик на интернет или така наречените „сиви
зони“.
За Северозападен район с население над 100 жители, попадащи в сива зона ще бъдат
обхванати 240 населени места от общо 50 общини в 5 области, като общия брой засегнато
население ще бъде 149 305. Разстоянието за изграждането на инфраструктурата е около 1
205 км..

