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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие на Община Бяла за периода 2007-2013 година е приет 

от Общински съвет - Бяла през 2005 г. и допълнен с Решение на ОС  №22 по Протокол №3 

от 20.03.2008 г. Това е документът, който очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. 

Oбщинският план за развитие е съобразен с националната политика за регионалното 

развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, 

динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и 

балансирано местно развитие в посочената целева територия.  

Основните задачи на плана за развитие на община Бяла са: 

 да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.; 

 да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, мерки и проекти; 

 да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана; 

 да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за 

постигането на мотивираните цели; 

 да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки 

и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и 

демократизацията на управлението. 

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства 

и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. След 

приемането на Общинския план за развитие на Бяла настъпват съществени изменения във 

вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде 

изпълняван и отчитан. 

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което 

практически промени икономическите, политическите и международните условия за 

развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха 

да се прилагат както националното, така и европейското законодателство. От същата дата 

стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за 

развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа 

референтна рамка 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските 

Оперативни програми и Националния план за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., 

изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на 
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средства от различни източници. През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в 

областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на 

структурата и съдържанието на общинските планове за развитие. 

Всички тези промени, настъпили след приемането на ОПР на Бяла са значителни и 

обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед осигуряване на 

адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели. 

Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Бяла 2007-2013 

г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие до 2013 г. Актуализираният 

документ за изпълнение на ОПР е в съответствие с Методическите указания за 

актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, 

одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-

02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. 

Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на Бяла, 

област Русе, са анализ на последните тенденции в икономическите и социалните процеси, 

протичащи в периода след приемането на документа и засилване на стратегическата 

ориентация по отношение на общоевропейските цели, отразени в “Стратегическите насоки 

за развитие на Общността”, както и адаптиране към финансовите инструменти, които се 

прилагат в периода 2007-2013 г. 

Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на 

изпълнението, съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за 

развитие. При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на 

партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните 

проучвания, анализи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и 

изчерпателна информация. 

Актуализираният документ съдържа анализ на текущата социално-икономическа 

ситуация в община Бяла, като са отчетени настъпилите промени в периода от 2005 до 2010 

година. Актуализирани са визията за развитие на общината, основните приоритети, 

специфични цели и мерки. Разработена е нова индикативна финансова таблица, която 

отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС и финансовия капацитет на 

общината. Разработени са индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР.  

АДИОПР на община Бяла съответства на НСРР; Оперативните програми; ПРСР; 

Националната стратегия за регионално развитие; АДИРПРСЦР 2010-2013; АДИОСР на 

област Русе 2010-2013 и други. Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се 

осъществява, чрез средства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските 

фондове, частни инвестиции и капитали и други привлечени средства. 
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І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА 

ОБЩИНАТА 
 

1.1. ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЕЛИЩНА СТРУКТУРА 

Местоположение и граници 

Фиг. 1: Карта на област Русе 

          Община Бяла се намира в Северна 

България и е разположена в най-южната част на 

област Русе по долното течение на река Янтра.  

           Територията на общината е 341 кв. км., 

което представлява 12% от общата площ на 

област Русе и около 2% от територията на 

Северен централен район (СЦР, NUTS 2).  
 

От географска гледна точка Бяла заема особено стратегическо място. Тя е важен 

комуникационен и транспортен център на границата на три области – Русе, Търговище и 

Велико Търново. Районът на Бяла е с разнообразен релеф. Характеризира се с широки заоблени 

и ниски хълмове и платовидни участъци с черноземни и наносни почви.  

Бяла граничи с общините Ценово, Борово и Две могили от област Русе, Попово от 

област Търговище и общините Стражица и Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Град 

Бяла е почти равно отдалечен от областните центрове Русе и Велико Търново и общинските 

Свищов и Попово, което го обособява като пресечна точка на транспортните връзки между тях.  

Таблица 1:   Разстояния в километри от Бяла до някои градове в България 

София Варна Русе Велико Търново Попово Свищов 

214 204 56 55 48 36 

Източник: Интернет - http://bg.guide-bulgaria.com/NC/Rousse/Byala/bg_Distances.aspx 

През територията на Община Бяла преминават ж.п. линията Русе - Горна Оряховица и 

пътят Русе - Велико Търново – част от трансграничния транспортен коридор № 9. 

Община Бяла е на второ място по население и на пето място по територия сред 

общините в област Русе. В Бяла живее около 6% от населението на област Русе (14 661 

души към 31.12.2010 г.) и едва 1.6% от населението на СЦР. (Таблица 2) 

Средната гъстота на населението в община Бяла (43 души на кв. км.) е по-ниска от 

средните стойности за област Русе (88), за СЦР (60.2) и за страната (67,6). По брой населени 

места (11), Бяла дели третото място в областта с община Сливо поле след общините Русе и 

Иваново (по 13 населени места) и Две могили (12 населени места). 
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Таблица 2: Основни данни за община Бяла и останалите общини в област Русе 
 

Район, област, община 
Територия 

кв. км 

Население 

брой 

31.12.2010 г. 

Гъстота на 

населението 

за 2010 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 

Села 

(брой) 

България 111 001.9 7 504 868 67.6 5 304 253 5 051 

Северен централен 14 974.0 901 885 60.2 996 39 957 

Област Русе 2 803.4 246 670 88.0 83 9 74 

Община Бяла 341.0 14 661 43.0 11 1 10 

Община Борово 252.2 6 511 25.8 7 1 6 

Община Ветово 448.7 13 564 30.2 7 3 4 

Община Две могили 342.3 10 089 29.5 12 1 11 

Община Иваново 425.8 10 001 23.5 13  - 13 

Община Русе 469.2 174 378 371.6 13 2 11 

Община Сливо поле 255.0 11 471 45.0 11 1 10 

Община Ценово 258.2 5 995 23.2 9  - 9 

Източник: Национален статистически институт 

 

Селищна структура 

Урбанистичната структура на общината се характеризира с 11 населени места - град 

Бяла, който е административен център и 10 села, обединени в 9 кметства – Бистренци, 

Босилковци, Ботров, Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Полско Косово, 

Стърмен и едно наместничество - Пет Кладенци. 

Таблица 3: Население по постоянен адрес в община Бяла 2005 - 2010 г. 

Населени места 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

гр. Бяла 10914 10763 10610 10514 10450 10342 

с. Бистренци 330 330 324 308 302 296 

с. Босилковци 768 748 733 722 705 673 

с. Ботров 339 330 329 330 328 332 

с. Дряновец 792 806 786 775 751 741 

с. Копривец 1102 1059 1028 977 964 940 

с. Лом Черковна 376 369 376 375 371 359 

с. Пейчиново 389 381 367 358 345 334 

с. Полско Косово 1951 1930 1874 1825 1813 1766 

с. Стърмен 328 317 307 298 290 285 

с. Пет Кладенци 58 52 49 49 49 47 

Общо за общината 17347 17085 16783 16531 16368 16115 

        Източник: Национална база данни „Население” 

Населението на община Бяла по постоянен адрес бележи тенденция на намаление с 1 

232 души през 2010 г. спрямо 2005 г. Демографска криза се забелязва в град Бяла и всички 

села на територията на общината.  
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Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - един град, 2 големи 

села – над 1000 жители, 2 средно големи села – над 500 жители, 5 малки села /200 - 500 

жители/ и 1 много малко село – Пет Кладенци – само 58 жители.  

Около 63% от населението на общината е съсредоточено в град Бяла. Наблюдава се 

подчертана тенденция към депопулация. (Таблица 3) 

Селата са отдалечени от административния център както следва: Бистренци-12 км, 

Босилковци-14 км, Ботров-7 км, Дряновец-15 км, Копривец-18 км, Лом Черковна-30 км, 

Пейчиново-14 км, Полско Косово-16 км, Стърмен-5 км, и едно наместничество Пет 

Кладенци-10 км. 

Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 

самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху лична земя в дребни 

стопанства за лична консумация. В селата липсват възможности за трудова заетост. 

Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително в гр. Бяла. По 

степен на благоустроеност селата имат сходни характеристики. Всички са електрифицирани 

и водоснабдени, но без канализация. 

 

1.2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Релеф и поземлени ресурси 

Територията на община Бяла е с разнообразен релеф. Надморската височина северно 

от с. Босилковци е 30 метра, а на хълмовете югоизточно от с. Дряновец - 367 метра. 

Микрорайонът притежава основните геоморфоложки особености на Дунавската равнина.  

Фиг. 2: Разпределение на площта на община Бяла по видове територии 

75%

19%

2% 2%

1%

1%

земеделска  горска

 населени места  водни течения и водни площи

 за добив на полезни изкопаеми  за транспорт и инфраструктура 

 
Източник: Национален статистически институт 
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Около 94% от територията на община Бяла се състои от земеделски и горски площи. 

Земеделските земи заемат общо 253 544 дка (75% от площта на общината при средно за 

страната 57,4%). Обработваемата земеделска площ е 233 194 дка или 68% от територията на 

общината. Поливните площи са само 4% от обработваемата земеделска земя. Горските 

територии заемат 65 907 дка (19% при средно за страната 33,5%).  

Населените места (7 802 дка) са едва 2% от територията на общината. Толкова заемат 

и водните течения и водни плащи – 6 314 дка. Речната долина на р.Янтра има много 

плодородни меандри. По-голямата част от територията на общината е с наклонен терен, но 

въпреки това на него добре виреят различни видове селскостопански култури. 

Най-малък относителен дял (по 1%) имат териториите за транспорт, инфраструктура 

и добив на полезни изкопаеми.  

Климат, почви и полезни изкопаеми 

Бяла попада в област с умереноконтинентален климат със сравнително студени зими и 

горещи лета, без рязко изразена температурна амплитуда. Най-студен месец е януари със 

средна температура -2.2
o
 С, а най-топъл е месец юли със средна температура +21,7

o
 С.   

Средната годишна температура е +12 °С, а годишната амплитуда е 28 °С.  

Валежите са малко, разпределени неравномерно, сезонно и териториално. 

Средногодишната им сума е 55 мм/кв.м. Най високите стойности са отбелязани през юни 

(78 мм/кв.м), а най-ниските - през февруари (22 мм/кв.м). Валежите имат предимно 

циклонен характер.  

В района преобладават черноземните почви със своите характерни подтипове - 

карбонатен, типичен и слабо излужен чернозем. Те са развити върху дебела льосова 

подложка. Ограничено е разпространението на глинесто-песъчливите почви. Най-широко е 

застъпен льосът, покриващ всички по стари формации и алувиалните наноси в речните 

тераси, които са много плодородни.  

Почвената покривка дава идеални възможности за отглеждане на земеделски 

култури, лозя, овощни дървета, зеленчуци и някои фуражни и технически култури.  

Цялата територия на общината е изградена от следните типове скали - варовици, 

мергелни варовици и мергели.  

На територията на Общината до настоящия момент не са открити находища на рудни 

полезни изкопаеми. Обстоятелството, че теренът е изграден изключително от седиментни 

скали и техните разновидности, изключва възможността за наличие на такива.  

Територията е много богата на естествени строителни материали – глина за 

производството на цигли и тухли в с.Бистренци, ломен камък край гр.Бяла и с.Копривец и 

баластра и пясък по поречието на р. Янтра.  
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Биологично разнообразие 

На територията на Община Бяла преобладават масивите  от широколистни и 

иглолистни гори, които покриват около 55 хил. дка или 16 % от общата площ. 

От растения  се срещат: от дървесните видове – липа, бяла акация, орех, черница, 

кестен; от храстите и полухрастите – глог, дрян, леска, черен бъз, смрадлика, шипка; от 

тревите – коприва, мащерка, жиловляк, бял равнец, риган, лайка и др. Срещат се и десетина 

вида гъби. 

От животинския свят интерес представлява популацията на благородния елен в 

Беленската гора. За отглеждането на тези елени се грижи Сдружение “Ловно-рибарско 

дружество – Сокол” - гр. Бяла. В последните години са намалели популациите на благороден 

елен, дива свиня, фазани, яребици, зайци и сърни. При хищниците е установено увеличение 

на броя на чакала, лисицата и вълците. Има добри условия за развитие на ловен туризъм.  

На територията на Община Бяла, в землището на с. Полско Косово, се намира 

единственото егистрирано на Балканския полуостров находище на редкия вид многогодишно 

тревисто растение кримска какула, срещащо се още на п-в Крим, Русия, включено в 

европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения с категория рядък. Видът 

кримска какула е защитен, съгласно ЗБР.  

На територията на община Бяла попадат две защитени зони по Директивата за 

местообитанията, попадащи в националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Това са 

Беленска гора и Река Янтра. 

Културно-историческо наследство 

Община Бяла има богато културно-историческо наследство. Селището се споменава за 

пръв път в турски регистър от 1618 г. Името на Бяла е свързано с белия цвят на близките 

скали. Феликс Каниц описва града през 1871 г. като средище на разнообразни занаяти — 

абаджийство, мутафчийство, кожухарство и др., с чаршия и много дюкяни. През 1845 г. тук е 

учителствал Петко Славейков. По време на Руско-турската освободителна война от 20 юли до 

13 август в Бяла е главната щабквартира на руския император Александър II. 

Днес в град Бяла има няколко културно-исторически обекта, които привличат много 

туристи. По-известните от тях са: 

 Мостът на „Кольо Фичето”, превърнал се в 

символ на града. Мостът над Янтра, построен 

от Колъо Фичето през 1865 г. – 1867 г. е 

завидно постижение на българското 

възрожденско инженерно и архитектурно 

строителство. Той се намира на един  

http://bg.wikipedia.org/wiki/1618
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/1871
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_II_%28%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
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километър от град Бяла, на пътя между Плевен и Русе. Дължината му е 276 метра, а 

ширината 9,5 метра. Има 13 подпорни стълба и 14 полукръгли свода. В средата се издига 

колона, на която е поставена мраморна плоча с арабски надпис. Носещите стълбове са 

украсени със скулптори грифон, лъв, нимфа, лебед и това прави моста историческо и 

художествено произведение. 

 Музей "Освободителна Война 1878" –  музеят е официално открит през 1907 г.  

Създаден от  Стоян Заимов. В него се съхраняват оригинални експонати от Руско-турската 

освободителна война. Основният му фонд наброява 450 експоната. В паркът на музея се 

намират и оригиналния надгробен камък и костите на Баронеса Юлия Вревская и 

милосърдната сестра Мария Неелова, работили в 48 Военновременна болница в гр.Бяла по 

време на Руско – турската освободителна война. 

 Градска часовникова кула - от 1906 година до днес тя служи за градски  

часовник. Механизмът е швейцарско производство и до днес отмерва времето точно без да 

му е правен основен ремонт. Замислена да бъде камбанария на беленската църква, кулата е 

построена през 1872 г. с пари дадени от беленският еснаф. 

 Църква „Свети Георги” – на северната част на централния площад на града се  

намира една от най-красивите църкви в България, построена през 1910 г.Четирите камбани 

са подарени от руския император Александър II след освобождението на България. Най-

голямата е трета по големина в България и тежи 1500 килограма висока е 1,10 метра. 

Камбанарията, в която са камбаните е висока 20 метра. 

 

1.3. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Демографска характеристика 

По официални статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. 

населението на община Бяла е 13 467 души.   

Таблица 4: Население в община Бяла  2005 - 2011 г. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1
 

16040 15852 15533 15213 14962 14661 13467 

Източник: Национален статистически институт 

 

Динамиката на населението в община Бяла през последните години показва трайна 

тенденция на намаление (с около 16%) или с 2 573 души през 2011 спрямо 2005 г.  

В град Бяла живее 63% от населението на общината или 8 457 души, а в 

прилежащите села – 5 010 души. (Таблица 5) 

 

                                                 
1
 Официални статистически данни от Преброяване на населението към 01.02.2011 г. 
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 Таблица 5: Население в община Бяла по местоживеене и пол към 01.02.2011 г. 

Общо Град Село 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

13467 6715 6752 8457 4210 4247 5010 2505 2505 

Източник: Национален статистически институт 

 

По признака пол структурата на населението на община Бяла е сравнително 

балансирана. Мъжете са само с 37 по-малко от жените и съставляват 49% от населението.  

Таблица 6: Население в община Бяла  по възрастови групи към 01.02.2011 г. 

Възрастови групи 

Общо 0 -  9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 - 69 70 - 79 80 + 

13467 1148 1243 1452 1476 1783 2076 2161 1491 637 

Източник: Национален статистически институт 

 

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата 

на възраст между 30 и 59 години – 40%. Възрастните на 60 и повече години са 32% от 

населението, а децата и младежите до 29 години - 18%. . (Таблица 6) 

Таблица 7: Население в община Бяла под, във и над трудоспособна възраст 2005-2010 г. 

Години 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Под трудоспособна възраст 2392 2345 2267 2 168 2136 2089 

В трудоспособна възраст 9237 9189 9067 8 967 8791 8590 

Над трудоспособна възраст 4411 4318 4199 4 078 4035 3982 

Източник: Териториално статистическо бюро - Русе 

През 2010 г. под трудоспособна възраст е 14% от населението на община Бяла. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 3 982 души или 27% от населението. Около 59% 

е делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години. Лицата под 

трудоспособна възраст намаляват с 303 души през 2010 спрямо 2005 г. Хората в 

трудоспособна възраст намаляват с 647, а над трудоспособна възраст с 429 души.  

Фиг. 3: Население по пол и възраст в община Бяла към 01.02.2011 г.   

 

  
Източник: Национален статистически институт 
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Изводът, който се налага е, че населението на община Бяла бележи все още слаба, но 

трайна тенденция на застаряване. Пенсионерите в община Бяла са около 33% от 

населението. (Таблица 7 и Фиг. 3) 

 

Фиг. 4: Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение към 01.02.2011 г. 

 
Източник: Национален статистически институт 

 

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 45% от 

населението на община Бяла (6 068 души) са семейни – женени/омъжени, около 5% са 

разведени(691 души), близо 13% са със статут на вдовец или вдовица. (Виж Фиг. 4). 

Несемейните са 37% от населението, като се приспадне групата на децата и 

младежите до 19 години, делът на несемейните хора в община Бяла е 19% от общото 

население. Резултатите от Пребряване 2011 г. сочат, че 8% от населението живее в условия 

на съжителство без брак. Това са около 44% от юридически несемейните лица, като повече 

от половината от тях са във възрастовата група между 20 и 39 години. 

Таблица 8: Население на 7 и повече години в община Бяла по образование към 01.02.2011г. 

Община, 

Местоживеене 

 

Общо 
Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образование 

Начално  

образование 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

Бяла 12668 1571 5046 3773 1458 672 126 22 

В града 8003 1356 3712 1909 600 347 65 14 

В селата 4665 215 1334 1864 858 325 61 8 

Източник: Национален статистически институт 

 

Данните в Таблица 8 показват, че към 01.02.2011 г. 70% от населението на община 

Бяла на 7 и повече години е със средно или основно образование. С начално образование са 

11,5%, с незавършено начално – 5%, а 126 души никога не са посещавали училище и са 

напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е 1 571 или 12% от населението. В 

града живеят 1356 лица с висше образование, а в селата 215.  
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Таблица 9: Естествен прираст на населението на община Бяла 2005-2010 г. 

Година 

Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2005 125 67 58 285 157 128 -160 -90 -70 

2006 138 70 68 300 133 167 -162 -63 -99 

2007 149 73 76 322 180 142 -173 -107 -66 

2008 135 65 70 275 134 141 -140 -69 -71 

2009 137 74 63 249 130 119 -112 -56 -56 

2010 122 69 53 277 148 129 -155 -79 -76 

Източник: Национален статистически институт 

Естественият прираст на населението на община Бяла за изследвания период е 

отрицателен, като бележи тенденция на нарастване от 2005 до 2007 г., намалява през 2008 и 

2009 и отново се увеличава през 2010 г. до минус 155 души. Средно годишният брой на 

живородените деца в общината през периода е 134. Средната смъртност в Бяла за 

изследваните 6 години е 284 човека годишно. (Таблица 9) 

Таблица 10: Заселени, изселени и механичен прираст в община Бяла 2005-2010 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2005 311 120 191 350 157 193 -39 -37 -2 

2006 217 91 126 243 99 144 -26 -8 -18 

2007 223 105 118 369 160 209 -146 -55 -91 

2008 139 47 92 319 137 182 -180 -90 -90 

2009 183 81 102 322 138 184 -139 -57 -82 

2010 220 96 124 366 159 207 -146 -63 -83 

Източник: Национален статистически институт 

Механичният прираст в община Бяла през анализирания период също е отрицателен. 

Броят на изселените от общината лица превишава броя на заселените през целия анализиран 

период. През 2005 г. механичният прираст е само минус 39, през 2008 г. нараства до минус 

180, а през 2010 г. намалява до минус 146 души. 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в Бяла през 2005 г. 

намалява със 199, а през 2010 г. с 301  души.  

Заетост и безработица 

Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица.  

Икономически активните лица в община Бяла наброяват 4 881 души по данни от 

последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 42% 

(съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече 

навършени години. От икономически активните лица заети са 4 256 души, останалите са 

безработни, които активно търсят работа (625 души към 01.02.2011 г.).  Коефициентът на 

заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на 15 и повече навършени 

години) за община Бяла е 36%.  
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Безработицата в община Бяла намалява за периода 2005 - 2008 г. от 13,9% на 8,7%, но 

остава със стойности по-високи от средните за област Русе и за страната. През 2009 г. 

безработицата в общината бележи ръст и достига 12,1%, след това намалява до 11,3% през 

2010 г. при средни равнища за областта 8,73% и за страната 9,24%. По информация от РСЗ – 

Русе към месец април 2011 г. безработицата в община Бяла е 10,83% (с 1.5% повече от 

средните стойности за страната). По този показател общината е на трето място в областта 

след община Русе (6,27%) и община Иваново (8,37%). (Виж Таблица 11 и Фиг.5) 

 

Таблица 11: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Бяла (2006-2010) 

Показател 2006 2007 2008 2009 2010 

Брой регистрирани лица 1071 754 671 928 848 

Мъже 510 351 312 457 401 

Жени 561 403 359 471 447 

Равнище на безработица (%) 13,9 9,8 8,7 12,1 11,3 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

За анализирания период най-ниска е безработицата през 2008 г. – 671 регистрирани 

лица, което с 400 по-малко спрямо 2005 г. Безработните в община Бяла през 2010 г. 

нарастват до 848 лица, а през април 2011 г. официално са регистрирани 833 лица. 

Относителният дял на жените в регистрираните безработни е по-висок от този на мъжете и 

се запазва сравнително постоянен в границите между 51 и 53% през изследвания период.  

 

Фиг. 5: Динамика на безработицата в община Бяла 2006-2010 г. 
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 
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Най-голям е броят на безработните с основно, начално и по-ниско образование -56%. 

Следват ги лицата със средно образование – 40% от всички регистрирани в бюрото по труда 

през 2010 г. Най-малък е относителния дял на висшистите – 4%. (Таблица 12) 

Таблица 12: Безработица в община Бяла по образование за 2006-2010 г. 

Образование 2006 2007 2008 2009 2010 

С висше образование 31 22 26 41 34 

Със средно образование 326 258 247 335 339 

С основно о и по-ниско 

образование 
714 474 398 552 475 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

 

По данни на ДБТ - Бяла за периода 2006-2010 г. за община Бяла са обявени 2398 

свободни работни места. От 2007 до 2010 г. в общината се прилагат редица програми и 

мерки за насърчаване на заетостта. По НП ”ОСПОЗ” на работа са назначени общо 254 

безработни лица, в т.ч. 95 лица  включени в подобряване техническата инфраструктура и 

социалните дейности и услуги и 169 лица в изпълнение на неотложни и аварийни дейности 

през зимния период.  По програма по чл. 41 от ЗНЗ са назначени 12 лица в общинска 

администрация, а по чл.52 ал.1 от ЗНЗ - 4 лица. От 2006 до 2010 г. На работа са устроени 

1 647 лица от неравностойни групи на пазара на труда. Проведени са мотивационни 

обучения на 20 лица. 

Увеличаването на трудовите ресурси и повишаването на тяхната икономическа 

активност се налага, както поради създалите се неблагоприятни демографски тенденции в 

община Бяла, така и поради необходимостта от постигане на устойчив икономически растеж 

и по-добри условия на работа и живот. Действията по отношение на намаляване на 

безработицата трябва да се реализират в две основни направления - превантивни (обучение 

на безработни и заети) и защитни – мерки, насърчаващи работодателите да наемат на работа 

лица в неравностойно положение. От голямо значение са превантивните действия, които 

целят хората, останали без работа, да не изпаднат в състояние на трайна безработица и 

оттам - до необходимостта от социално подпомагане. Важно условие за подобряване на 

качеството на упражнявания труд е повишаването на пригодността на работната сила за 

заетост чрез усъвършенстване на нейната квалификация и привеждането й в съответствие с 

изменящите се изисквания на търсенето на труд в икономика, основана на знанията. Това ще 

доведе до повишаване на потенциала й и ще създаде трайни предпоставки за устойчив 

икономически растеж. Прилагането на превантивни и активни мерки на пазара на труда 

трябва да обхване всички социални групи с особена подкрепа за най-рисковите: 

дълготрайно безработните, младежите без трудов опит или без образование и професия, 

безработните с ниско или без образование и без квалификация, хората с увреждания.  
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Здравеопазване, социални дейности и услуги 

В община Бяла има една многопрофилна и една специализирана болница с общ 

капацитет 410 легла. Многопрофилната болница за активно лечение “Юлия Вревская” 

обслужва и населението на съседните общини Борово, Ценово и част от Две Могили. 

Болница разполага с добра материална база, в която  са  разкрити 105 легла,  разпределени   

в шест отделения. В град Бяла е разположена и Държавна психиатрична болница, която 

обслужва болни от цялата страна. Болницата разполага с 450 легла, но са лимитирани 290, 

разпределени в 4 мъжки и 2 женски отделения. 

На територията на общината работят 1 медицински център и 3 самостоятелни 

медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В общината има разкрити 

кабинети за първична индивидуална медицинска помощ, неврологичен, стоматологични, 

очен и за специализирани болести. 

 

Таблица 13: Здравна мрежа и медицински кадри в община Бяла за периода 2005 – 2008 г.   

 

 2005 2006 2007 2008 

Лечебни заведения за болнична помощ 2 2 2 2 

Лечебни заведения за извънболнична помощ 3 3 3 4 

Легла 410 410 410 410 

Лекари - общо 50 51 54 53 

В това число общопрактикуващи лекари  7 7 7 6 

Стоматолози 6 6 6 6 

Източник: Национален статистически институт 

Здравното и медицинско обслужване на населението през 2010 г. се осигурява от 53 

лекари, в това число 6 общопрактикуващи и 6 стоматолози. Броят на болничните заведения 

и медицинските кадри на територията на общината се запазва относително постоянен през 

последните години. 

В Бяла функционират Дом за стари хора с капацитет 35 места и Дом за деца лишени 

от родителски грижи с капацитет 40 места. На територията на общината се предоставя 

услугата ,,Домашен социален патронаж” с капацитет 110 места. 

Образование 

Училищната структура и мрежа в община Бяла е съобразена с действащите законови 

и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за 

развитие на образованието.  

През 2009-2010 г., училищната мрежа в общината се състои от 2 начални, 3 основни, 

1 средно общообразователно училище и 1 професионална гимназия, в които се обучават 

общо 1 112.  
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Таблица 14:  Училища и учащи в община Бяла по учебни години (брой) 

 Показател 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Начални училища 3 2 2 2 2 

Основни училища 3 3 3 3 3 

Средни общообразователни училища 1 1 1 1 1 

Професионални гимназии 1 1 1 1 1 

Общ брой ученици 1374 1374 1303 1200 1112 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе и Община Бяла 

Броят на учениците в община Бяла намалява с 262 за периода 2005-2010 г. За 

анализирания период е закрито само едно начално училище в с. Дряновец.  

Таблица 15:  Детски градини в община Бяла 2005 – 2010 г. 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Брой детски градини 10 10 8 5 5 5 

Брой деца в тях 406 384 402 375 363 371 

Педагогически персонал в детските градини 42 43 45 43 44 42 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

На територията на община Бяла функционират 5 детски градини, от които едно ОДЗ 

с яслена група и 4 ЦДГ. Броят на децата в детските заведения намалява през последните 

години и през 2010 г. е 371. Броят на детските градини намалява, защото част от тях се 

обединяват и започват да функционират като отделни филиали на едно и също детско 

заведение. Това обяснява факта, че по официални статистически данни броят на градините 

намалява, но броят на педагогическия персонал в тях се запазва. 

За подобряване на образованието в общината през последните години се изпълняват 

следните мерки: 

 Увеличаване обхвата на подлежащите за задължително обучение чрез реализация на 

проекти и програми за пълно обхващане на децата от различни етнически групи; 

 Подобряване на материално- техническата база на училищата; 

 Повишаване квалификацията на учителите; 

 Засилване на възпитателната и извънкласна работа в училищата и др. 

Култура 

Визията за развитие на културните процеси в общината се основава на разбирането за 

културата като важен фактор за развитието на общността. Новите информационни 

технологии, процесите на глобализация изискват от обществото адекватни на съвременната 

социокултурна среда подходи и решения във всички области на културното “производство”. 

Ето защо стратегически важни са принципите на  конкурентност и многообразие, 

партньорство, диалогичност, социална и икономическа ефективност и  устойчивост, 

децентрализация и равнопоставеност  на достъпа до обществените ресурси. Запазването на 

културата и историческото наследство подържа и съхранява беленското гражданство.  
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На територията на Община Бяла функционират десет читалища, които развиват   

богата културна дейност и съхраняват българското и местно културно наследство. В 

библиотеките към читалищата има 122 879 тома художествена и научно-техническа 

литература. Най-старото читалище, основано през 1884 година е НЧ ”Трудолюбие” – гр. 

Бяла, което днес разполага с 52 000 тома литература, със самодеен театър,музикална школа, 

школа по изкуствата, вокални състави, детски театър, арт клуб. За участия в изложби в 

страната и в Турция, Гърция, Македония и Италия участниците в школите  по изкуствата са 

отличени с грамоти и награди, а голяма  част от тях са приети в средни училища по 

изкуствата в Русе, Трявна, Казанлък  и София. Групите за автентичен фолклор при 

читалищата в гр. Бяла и с. П. Косово  са лауреати на фестивала в Копривщица. 

Творчески сдружения в град Бяла са клуба на дейците на културата и сатиричният  

клуб „Хайде де”, ежегодно по решение на Общинския съвет в град Бяла се провежда  

литературен конкурс „Искри над Бяла”. През месец май се провеждат утвърдилите се като 

традиция „Дни  на културата”, а  от 2004 година в дните около празника на града – 

Гергьовден  се провежда  фестивал на етносите – БАТЕР. 

През последните години се регистрира увеличен интерес на гражданите към 

културните прояви. Изготвени са проекти за възстановяване на  стари беленски обичаи и 

традиции, които  се осъществяват в рамките на ежегодния  Културен календар на общината.  

Спорт 

В град Бяла има изградена добра спортна база, която включва официално и 

тренировъчно футболно игрище, лекоатлетическа писта, тенис корт, плувен басейн. 

Рационалното използване на тази база трябва да се търси или чрез обособяване на дейност 

към Общинската администрация, или чрез отдаването й на концесия. В отлично състояние 

(над средното за страната) е спортният комплекс на стадион "Георги Бенковски" в гр. Бяла. 

В добро състояние е и хандбалното игрище към този комплекс. 

В общината като цяло има  добри условия за развитие на спортно-състезателна 

дейност. Спортният  комплекс  разполага с  игрище за футбол и лекоатлетическа  писта, 

които се поддържат в добро състояние. Има също тренировъчно игрище, игрище за  хандбал 

и за тенис на корт. 

Добри резултати през последните години постигат футболните отбори – деца, юноши 

и мъже. Отборът по хокей на трева участва в републикански първенства и е един от малкото 

такива клубове в страната. За развитие на масовата физкултура и спорт сред децата, 

спортната база се предоставя за ползване на училищата за повеждане на различни спортни 

прояви и турнири. 
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1.4. СТОПАНСКИ СЕКТОР 

Развитие на икономиката и промишлеността 

Икономическото развитие на община Бяла през последните години се характеризира 

с различна динамика – ръст до 2008 г. и спад след Световната финансова и икономическа 

криза за 2009 и 2010 г. Структуроопределящи отрасли за развитието на икономиката на 

общината са: промишленост, селско стопанство, търговия, услуги, транспорт и 

строителство. 

.Таблица 16: Предприятия (без финансовите) в община Бяла по икономически дейности 

                                                                                                                                                                           /брой/ 

Отраслови сектори 2005 2006 2007 2008 2009 

Селско, ловно и горско стопанство 29 30 40 52 44 

Преработваща промишленост 45 55 55 56 55 

Строителство 9 8 12 12 13 

Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 

мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството 
218 235 226 214 224 

Хотели и ресторанти 37 38 44 46 39 

Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти, далекосъобщения 
..

2
 .. .. 5 5 

Транспорт и складиране  21 23 28 26 17 

Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и 

бизнесуслуги 
25 24 21 11 12 

Професионални дейности и научни изследвания    20 18 

Здравеопазване и социални дейности 17 21 19 22 23 

Административни и спомагателни дейности .. .. .. 4 6 

Култура, спорт и развлечения .. .. .. 3 3 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 2 4 6 9 12 

Общо 403 438 451 480 471 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

Броят на фирмите и дружествата в Бяла нараства през последните години и през 2009 

г. е 471 или с 68 повече спрямо 2005 г., в т.ч. в селското стопанство, промишлеността, 

строителството, търговията и услугите. Единствено в областта на транспорта и операциите с 

недвижими имоти имаме намаляване броя на фирмите. 

Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на търговията и 

услугите - 224 броя или 48% от всички предприятия на територията на общината. Около 

12% работят в сектор „Преработваща промишленост”. Със „Селско стопанство” и 

„Строителство” се занимават съответно 9% и 8% от  фирмите в община Бяла.  

Развитие получава и химическата промишленост, с производства на латексови 

изделия, каучукови смеси и технически каучукови изделия. Все още съществен дял за 

развитието на местната икономика има и шивашката промишленост. В сравнително добри 

                                                 
2
 ".." – няма данни или са конфиденциални 
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условия и темпове на развитие се реализират дейностите за производство на хляб, хлебни и 

сладкарски изделия. 

Общата икономическа криза и лошата бизнес среда у нас се отразяват негативно на 

икономическото развитие на община Бяла и на финансовите резултати на предприятията. 

Таблица 17: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия  

в община по основни икономически дейности 2008-2009 г. (хил. лева) 

Икономическа 

дейност 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни приходи 

от  продажби 

Разходи за  

дейността 
Печалба Загуба 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Селско, ловно и 

горско стопанство 
32395 25400 40885 35820 30614 26948 33013 28391 10260 7635 2483 381 

Преработваща 

промишленост 
51891 38697 54164 40841 47489 36959 52174 44071 2453 1320 713 4555 

Строителство 6876 7189 6937 8336 6663 8082 6826 8126 138 235 .. .. 

Търговия, ремонт 

на автомобили и 

мотоциклети 

10240 8798 47323 42995 44607 41934 46922 42278 1353 1120 1175 615 

Хотели и 

ресторанти 
658 638 1301 1091 1297 1026 1302 1044 67 71 69 .. 

Разпространение на 

информация; 

Далекосъобщения 

211 296 211 300 211 283 180 254 27 43 .. .. 

Транспорт и 

складиране  
1791 2605 1791 2763 1770 2584 1799 2595 97 190 43 .. 

Операции с 

недвижими имоти, 

бизнесуслуги 

244 958 244 1037 213 289 184 949 75 84 .. 4 

Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

358 1076 358 1087 359 1059 179 373 168 662 .. .. 

Здравеопазване и 

социални дейности 
746 2843 2971 3141 621 2827 3102 3053 86 162 .. .. 

Административни 

и спомагателни 

дейности 

.. 356 .. 356 477 356 .. 387 .. .. .. 37 

Култура, спорт и 

развлечения 
.. 56 .. 70 .. 70 .. 57 .. .. .. .. 

Други дейности 47 45 48 48 47 48 33 42 15 12 ..  

Общо 109023 88957 159899 137885 134439 122465 149309 131620 14755 11550 4566 5708 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

Произведената продукция във фирмите от община Бяла през 2009 спрямо 2008 г. 

намалява с 20 066 хил. лева. Приходите от дейността бележат спад от 22 014 хил. лева, а 

нетните приходи от продажби намаляват с 11 974 хил. лева. В същото време печалбите на 

местните фирми намаляват с повече от 3 млн. лева, а загубите нарастват с над 1 млн. лева. 

Най-големи загуби генерира „Преработващата промишленост” – 4 555 хил.лева за 2009 г., 

който е един от водещите отрасли в местната икономика. Фирмите, работещи в областта на 

транспорта, туризма (хотелиерство и ресторантьорство) и строителството се развиват 

устойчиво през последните години и показват ръст по всички икономически показатели и 

положителни финансови резултати. (Таблица 17) 
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По данни на ТСБ – Русе на територията на община Бяла през 2008 г. са реализирани 

преки чуждестранни инвестиции на стойност 9250,4 хил. евро, а през 2009 г. те са намалели 

до 2614,6 хил. евро. 

Таблица 18: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община Бяла  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Микро -до 9 заети 342 381 392 425 424 

Малки - 10 - 49 50 43 50 42 35 

Средни - 50 - 249 11 14 9 13 12 

Големи - 250 и повече 0 0 0 0 0 

Общо 403 438 451 480 471 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

Преобладаваща част от фирмите в община Бяла – 90% са микро с до 9 заети лица. 

Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека - 7%. В общината през 2009 г. има 12 средни и 

липсват големи стопански субекти.  

Таблица 19: Средна годишна работна заплата в лева и брой наети лица в община Бяла 

Показател 2005 2006 2007 2008 2009 

Средна работна заплата 3574 3333 3957 4934 5236 

Брой наети лица 3757 3734 3656 3663 3358 

Източник:Териториално статистическо бюро – Русе 

Средната годишна работна заплата в община Бяла нараства от 3 574 лева през 2005 г. 

на 5 236 лева през 2009 г., което е с 2 060 лева или с близо 30% по-малко от средната заплата 

за страната – 7 296 лева. Тенденцията на повишаване на възнагражденията е постоянна. В 

същото време броят на наетите лица по трудово и  служебно правоотношение намалява с 

399 през анализирания период, от 3 757 през 2005 г. на 3 358 лица през 2009 г. 

В Община Бяла функционират предприятия, произвеждащи качествена и в голямата 

си част отговаряща на европейските стандарти продукция със стремеж за непрекъснато 

обновяване и внедряване на нова съвременна техника и високоефективни технологии.  

По-големи, утвърдени  на пазара и осигуряващи  заетост на голяма част от населението 

на общината са следните фирми и дружества: 

Машиностроене: 

 „МОДУЛ” АД - гр.Бяла – единствено в страната предприятие за производство на 

редуктори. Произвежда също и съединители, зъбни колела, улични фенери. 

 „УНИОН- Кехлибар”ООД – гр.Бяла – производство на пакетиращи и опаковъчни  

машини за хранителни продукти.Пакетиране на хранителни продукти. 

 „СФК – Инструмент” ООД – производство на метални изделия, земеделски прикачен 

ивентар. 

Лека промишленост: 
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 „ЯНТРА– СТИЛ” АД гр.Бяла – производство на женски, мъжки и детски спортни 

облекла за екстремни спортове както и облекла за свободно време. 

 „ПРИМЯНА”ООД – производство на горно и работно облекло. 

 „ФЕШКО ФЕШЪН СЪРВИЗ Компания” ООД– Бяла – багрене, пране, гладене и 

завършителна обработка на облекла. 

Химическа промишленост: 

 „ЕКОН–91”ООД – производство на матраци и възглавници от пенолатекс. 

 „ХАРЪБ”ООД гр.Бяла – производство на каучукови смеси и технически каучукови 

изделия. 

 „ГАМА”ООД – производство на каучукови смеси и технически каучукови изделия. 

 ЕТ”Ценко–ВАЛВЕ” – производство на каучукови смеси и изделия. 

 ЕТ”Химпрес”гр.Бяла –  производство на каучукови смеси и технически каучукови 

изделия. 

 „ПРОТЕКС”ООД- гр.Бяла – производство на потопателни латексови изделия. 

 „Б– КОНТАКТ” ООД – производство на хлорна вар и белина. 

 „БЕЛАПЛАСТИК”АД – гр.Бяла – производство на едро и дребно габаритни надувни 

изделия, сенници и покривала от PVC– фолиа. 

Хранително – вкусова промишленост: 

 „ЛАКТИС” ООД –  гр.Бяла – преработка на сурово мляко и производство на сирене и 

кашкавал. 

 ЕТ”ИВАН АРЪШЕВ– ИЛИЯН АРЪШЕВ” гр.Бяла – преработка на сурово мляко и 

производство на сирене и  кашкавал. 

 „Винпром Бяла 2002” гр.Бяла – производство на вина, ракии, дестилати и оцет. 

 „СФК–Агро”- винарска изба „Янтра”- специализирана в производството на бели и 

червени вина.Отглежда винените сортове грозде - Мерло,Шардоне, Каберне Фран и 

Каберне Совинъон. 

 „НАДЕЖДА  М” ООД гр.Бяла – производство и търговия с месо и месни продукти от 

червени меса. 

 „Алимет” ЕООД – мелничарство. 

 ЕТ”ДЕКАДАНС – гр.Бяла – производство на растителни масла по метода на 

студеното пресоване. 

 ГПК” НАРКООП” БЯЛА– производтво на хляб и хлебни изделия, производство на 

сладкарски изделия. 

 „Унион-Кехлибар Евротур”ООД с.Копривец-производство и търговия с ядки. 
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Дърводобив и дървообработване: 

 „БЯЛА ЛЕС” ЕООД – дъводобив; 

 ЕТ”СТЕЛ–Анчо Анчев” – дървопреработване; 

 ЕТ”Красимир Денчев”– производство и търговия с твърдо гориво; 

 ЕТ”РАДО– ЛЕС” – дърводобив и производство на акациеви колове за лозя. 

Търговия и услуги: 

 ГПК”НАРКООП” Бяла – производтво и търговия на хляб и хлебни изделия, 

производство на сладкарски изделия. Предприятието разполага с търговска мрежа в 

цялата община. 

 „СФК – В.Симеонов”ЕООД – търговия с резервни части за товарни автомобили. 

 „ПЛОДЕКС” ООД – разполага със складова база за хранителни продукти. 

 „БЕСКУ”ООД – автобусни и автомобилни транспортни услуги. 

В общината функционират 10 бензиностанции, 9 газстанции и 9 автосервиза. 

В административния център – гр. Бяла има открити клонове и офиси на ОББ, ДСК, 

Си-Банк, Райфайзен банк, Юро банк, Пиреус банк, Инвест банк. 

Строителство: 

 „БЯЛАСТРОЙ”ООД – строежи от високото строителство и прилежащата му 

инфраструктура. 

 „Беску”ЕООД– ниско строителство, строително-ремонтни услуги. 

 „СФК – Стройко”ООД– производство на готови бетонови смеси, строително – 

ремонтни дейности и услуги. 

 „СИМ” ООД – строително-ремонтни услуги. 

За съжаление капацитетът на тези стопански субекти не е напълно достатъчен за 

постигане на трайна заетост в общината, а и в определени специализирани производства все 

още липсват достатъчно подготвени кадри.  

Селско стопанство 

Селското стопанство е един от основните отрасли и заема важно място в общинската 

икономика на Бяла. То е важен източник на доходи и заетост и ще играе важна роля за 

развитието на района и в бъдеще.  

Таблица 20:  Земеделски производители и кооперации в община Бяла 2005-2010 г. 

 

 

 

 
 Източник:ОСЗ – Бяла 

Показател 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Брой земеделски производители 254 283 226 285 282 187 

Брой земеделски кооперации 4 4 4 4 4 4 
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В общината има четири земеделски кооперации. Броят на регистрираните земеделски 

производители в района се променя динамично, като през 2008 г. достига 285, а през 2010 г. 

намалява до 187. 

Таблица 21:  Разпределение на регистрираните земеделски производители по населени места 2007 г. 

Източник: Доклад „Социологическо проучване и оценка на социалния и икономически потенциал на община Бяла” – 2009 г. 

По данни на Общинска служба „Земеделие” – Бяла през 2010 г. в общината има 197 

682 дка земеделски земи – ниви. От тях 88% или 173 240 дка са обработваеми. Най-много 

необработваеми площи има в землището на град Бяла – 8 925 дка. Най-много ниви се 

обработват в с. Полско Косово – 26 840 дка. 

Таблица 22:  Обработваеми и необработваеми ниви в община Бяла през 2010 г. 

Населено място Ниви общо (дка) Обработваеми 

(дка) 

Необработваеми 

(дка) 

гр. Бяла 46925 38000 8925 

с. Бистренци 11546 10480 1066 

с. Босилковци 21776,4 20110 1666,4 

с. Ботров 7265,9 4570 2695,9 

с. Дряновец 15514,4 14920 594,4 

с. Копривец 21699 18400 3299 

с. Лом Черковна 12486 10220 2248 

с. Пейчиново 15167,1 15130 37,1 

с. Полско Косово 27526,3 26840 686,3 

с. Стърмен 10911 9480 1431 

с. Пет Кладенци 6883,1 5090 1793,1 

Общо 197682 173240 24442,2 

Източник:ОСЗ – Бяла 

Растениевъдството в общината през последните години се развива много добре. 

Отглеждат се основно зърнено-житни и технически култури: пшеница, ечемик, царевица, 

слънчоглед и рапица.  

Овощарството също е много добре развито. Разпространени са трайни насаждения от 

кайсии, праскови, ябълки, череши, орехи и лешници. По информация от ОСЗ-Бяла през 2010 

г. на територията на общината се отглеждат общо 603.5 дка овошки,  в т.ч.: ябълки – 344 

дка; кайсии – 152 дка; праскови – 90 дка и череши – 17.5 дка. 

 

Населено място Земеделие и 

растениевъдство 

Животновъдство  Растениевъдство и 

животновъдство  

Гр. Бяла  52 40 16 

с. Бистренци  2  -  -  

с. Босилковци  11  9  7  

с. Ботров  -  8  1  

с. Дряновец  3  2  1  

с. Копривец  11  21  2  

с. Лом Черковна  1  5  -  

с. Пейчиново  6  3  1  

с. Пет кладенци  2  -  -  

с. Полско Косово  4  9  -  

с. Стърмен  5  4  -  

Общо 97 101 28 
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Таблица 23: Растениевъдство в община Бяла - 2011 г. 

Източник: ОСЗ – Бяла 

Основно място в направлението трайни насаждения заема „Шишманови Бяла”ООД – 

отглеждане, размножаване и търговска дейност с лозов посадъчен материал. Фирмата е 

основен износител на лоза от сорт ”Велика”. Други представители на бранша са: „БЯЛА 

ЛЕС”ЕООД – производство на фиданки и „ДУНАВ АГРО” ”– производство на фиданки и 

създаване на горски плантации. Зеленчукопроизводството в община Бяла не е много 

развито. Отглеждат се предимно оранжерийни краставици и домати. Производството на 

семена и посадъчен материал е застъпено в „Ню Агро”– АД, зърносъхранението в „Златна 

Тракия”ООД, а оранжерийното производство на зеленчуци – „РЕЙНБОУ – ТУР”ООД. 

Основните селскостопански производители в общината са :ЗП „Георги Ангелов”, 

„АВГУСТ 12” ЕООД, „АГРОФАКТОР”ООД, ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, ЗП 

Култури 
Засети площи  

(дка) 

Среден добив 

(кг/дка) 

Производство 

(тона) 

І. Зърнено-житни 

култури 
99335 - 47071,6 

Пшеница 653722 463 30267,2 

Ечемик 6749 393 2652,4 

Царевица 27214 520 14152,0 

ІІ. Технически култури 65896 - 16107,8 

Слънчоглед 47288 257 10972,0 

Рапица 18608 276 5135,8 

ІІІ. Фуражни култури 3251 - 2015,6 

Люцерна 3251 620 2015,6 

ІV. Пресни зеленчуци 10 - 219 

Домати - оранжерийни 1 12000 12 

Краставици -

оранжерийни 
9 23000 207 

V. Овощни насаждения 810,5 - 49,3 

Ябълки 51 800 16 

Кайсии 204 419 26 

Праскови 109 289 5,5 

Череши 20,5 88 1,8 

Орехи 28 - - 

Лешници 398 - - 

VІ. Лозя 1537 - 314,8 

Винени сортове 1279 220 237,4 

Десертни сортове 258 300 77,4 
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„Йорданка Хвърчилкова”, ГПК „НАРКООП”– гр.Бяла, ЕТ „Камен Шишков”, ЗП „Ганчо 

Шишманов”, „КАПОЛИ – ЕР”ООД, „Върбанови” ООД и др. 

Животновъдството е по-слабо развития сектор на селското стопанство в общината. 

Отглеждането на животни се извършва в личните стопанства на населението и в 

животновъдни ферми. Най-много са говедовъдните ферми – 12 броя, следват ги 

овцевъдните – 2 броя и една свинеферма. Птицевъдството е слабо развито и е предназначено 

за собствени нужди на стопаните. 

По-големите говедовъдни ферми са: ЕТ”КАМИ – Йорданка Шишкова”, ЗП”Тодор 

Пашанков Пантилеев”, ЗП”Иван Димитров Атанасов” с.Копривец. Овцевъдните са: 

ЗП”Петър Петров” – с.Полсо Косово, ЗП”Валери Трифонов”– с.Копривец, а свиневъдната се 

управлява от ЕТ”Иван Аръшев – Илиян Аръшев” - гр.Бяла.  

Пазарът на земеделски земи в община Бяла през последните години е динамичен. 

Голяма част от собствениците на земеделски земи, поради невъзможност да стопанисват 

земите си ги продават на твърде ниски цени, тъй като в района няма голямо търсене и 

интерес към земята. Влияние върху пазара на земя оказва и финансовото състояние на 

населението в годините на обща икономическа криза.  

Таблица 24: Пазар на земята в община Бяла 2008-2009 г. 

Година Брой сделки 

Размер в декари 

на продадената 

земя 

Средна 

минимална цена 

(лева) 

Средна 

максимална цена 

(лева) 

2008 470 7116,9 120 380 

2009 288 1879,6 150 340 

Общо 858 8996,5 - - 

Източник: ОСЗ – Бяла 

 През 2008 г. пазарът на земя е доста активен и се осъществяват 470 сделки. 

Причините за увеличеното предлагане са в това, че собственициет, които живеят в 

отдалечени населени места трудно осъществяват контакти с арендаторите, а от друга страна 

ниския размер на рентата ги демотивира и те предпочитат да продават. Нараства търсенето 

на имоти по-висока категория на земята и на окрупнени парцели, с цел земеделско 

производство и получаване на субсидии от ЕС. През 2009 г. броят на сделките със 

земеделска земя чувствително намалява. Причината е в по-високите ренти, ниската цена на 

земята и общата икономическа криза. 

Туризъм 

Въпреки потенциала за развитие на туризъм община Бяла все още не е усвоила 

всички възможности на този отрасъл и на територията на общината няма формирани 

цялостни продаваеми туристически продукти. През последните години броят на местата за 
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настаняване и средствата за подслон нарастват и през 2010 г. има общо 9 семейни хотели, 

мотели, къщи за гости и други с над 160 легла.  

В района на общината има 8 туристически хижи, а хижата на “Бяла лес” ЕООД 

осигурява отлични условия за прием и на чуждестранни гости. Туристическата база и 

дейността на Сдружение ”Ловно-рибарско дружество – Сокол”- гр. Бяла предполага 

развитие на ловния туризъм.  

Община Бяла трябва да разгърне потенциала си в областта на алтернативните форми 

на туризъм, като източник на доходи и възможност за осигуряване на заетост. Необходимо е 

да се обединят условията и  възможностите за културно-исторически, селски, еко и ловен 

туризъм в общ местен продукт, който да се рекламира на туристическите пазари у нас и в 

чужбина. 

1.5. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Транспортна инфраструктура 

Междуселищната пътна мрежа е: част от републиканската – първи и втори клас и 

общинска пътна мрежа /бивша четвъртокласна/. Селищата са свързани с асфалтови пътища. 

Общинската /четвъртокласна/ пътна мрежа е с обща дължина 47 300 метра. Вътрешната 

улична мрежа в гр. Бяла е с дължина 47 км, а за останалите населени места е съответно 

около 156 км. Уличната мрежа в община Бяла, като степен на изграждане, е сравнително 

добра, но може да се каже, че цялостно състоянието е силно влошено. Трудно би било да се 

намери улица, която да не изисква цялостен или частичен ремонт, без да се поставя дори 

въпросът за преасфалтиране. Наличният финансов ресурс на този етап позволява да се 

извършват само дейности по изкърпване на особено компрометираните участъци пътна 

настилка. Автомобилните и автобусните транспортни услуги на територията на общината се 

извършват от частни транспортни фирми. 

Комуникации 

През територията на община Бяла преминава оптичен телефонен кабел – 

трансгранична съобщителна връзка, която осигурява голям капацитет за развитие на 

съвременни съобщителни връзки. Територията на общината има покритие от основните 

мобилни оператори в страната – М-тел, Глобул и Виваком. Комуникационно-

информационната инфраструктура включва  още и услугите, предлагани от РУ 

”Далекосъобщения” – Русе и ТП “Български пощи”. Завърши модернизацията на 

съществуващите АТЦ – подмяната на аналоговите АТЦ с цифрови. 

Електроснабдяване 

На територията на Община Бяла енергосистемата се поддържа от 

“Електроразпределение – Горна Оряховица” ЕАД – клон Русе. 
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Улично осветление е изградено във всички населени места. Съгласно разработената 

програма за енергийна ефективност всички осветителни тела в Общината са подменени и са 

монтирани осветителни тела НXВН – 70 W. 

Водоснабдяване и канализация 

Всички селища са водоснабдени. Градът има канализационна мрежа от 15.17 км. В 

района на гара Бяла е изграден централен колектор.  

Водоснабдяването се осъществява от:   

1. Водопровод от Батинската водоснабдителна група;  

2. Водопровод от с. Баниска, община Две могили;  

3. Собствени водоизточници.  

Водоснабдителната мрежа се стопанисва и поддържа от “Водоснабдяване и 

канализация” - гр. Русе, чрез поделението му в гр. Бяла. Водопроводната мрежа от 

водоизточниците до облекчителните резервоари е в сравнително добро техническо 

състояние и е изградена основно през 1982 - 1991 г. По-тревожно е състоянието на 

водоснабдителната мрежа в града – в централната част е амортизирана, което е 

предпоставка за непрекъснати аварии и загуба на питейна вода. Изпълнена е предимно от 

етернитови тръби ø 60 и ø 80. От няколко години се изгражда от изолирани стоманени тръби 

ø 80 и ø 100. Много малка част – само на отделни улици е изпълнена от поцинковани тръби.  

Само в Общинския център – гр. Бяла има изградена почти цялостна смесена система 

за събиране и отвеждане на отпадните води. За естествен водосбор се използва Беленското 

дере, което се влива в река Янтра. Необходимо е изграждане на канализации в селата. 

Градът има изградена канализационна мрежа с дължина 15.170 км. Канализационната 

мрежа се състои от 10 броя главни и 136 броя второстепенни профили. Канализацията е 

смесена – за дъждовни и битови води. Степен на изграденост – 90% на главните профили и 

около 70% на второстепенните. Канализацията е изцяло изградена от бетонови тръби – ø 200 

до ø 600 и елипсовидни профили 60/90 и 80/120. 

В квартал гара Бяла процентът на изградените главни профили и довеждащият 

колектор е на 100%. Същите са изградени от елипсовиден профил 200/150 и бетонови тръби 

ø 300 до ø 500, като последните три години отделни профили са изграждани с PVC тръби ø 

315. Общата дължина на изградената канализационна мрежа е над 5 000 метра. 

През последните години се работи активно за обновяване и изграждане на нови 

канализационни мрежи и колектори в Бяла. Предстои изграждането на градска 

пречиствателна станция за отпадни води. През 2009-2011 г. е изготвен технически проект, 

финансиран по програма за техническа помощ на ОПОС с наименование: "Подготовка на 
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проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град 

Бяла, област Русе". 

Екология и опазване на околната среда 

Община Бяла се отличава с относително чиста околна среда – незамърсени води, 

въздух и почви, сравнително добре развита и поддържана зелена система. 

В общината съществува добре организирана система на мониторинг за качеството на 

водата за питейно-битови нужди. Постоянен мониторинг се извършва от РИОКОЗ– гр. Русе. 

Динамичното развитие на човешкото общество особено остро поставя проблемите за 

отпадъците като резултат от неговата дейност. Отпадъците са пряк замърсител на 

компонентите на околната среда и носят непосредствен риск за здравето и живота на хората. 

Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009-2013 г.) 

определя регион Бяла, като регион за прилагане на регионална система за управление на 

отпадъците, която ще обслужва общините Борово, Бяла, Две могили, Ценово, Полски 

Тръмбеш и Опака.  

На територията на община Бяла се експлоатира единствено общинското депо за 

отпадъци в местността “Трапито”, в землището на гр. Бяла. Съществуващото общинско депо 

се експлоатира без разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 12 ЗУО и не 

отговаря на изискванията на нормативната база. Крайният срок за преустановяване на 

експлоатацията на съществуващото депо за неопасни отпадъци Бяла е до въвеждане в 

експлоатация на съответното за общината регионално депо, предвидено с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците (регион Борово/Бяла). 

За екологосъоразното управление на отпадъците на територията на община Бяла, 

общината е предприела действия съвместно с останалите пет общини от региона за 

осигуряване на необходимите условия за изграждане на системата от регионални 

съоръжения за третиране на отпадъците, като е регистрирано Сдружение с обществено 

полезна дейност Регионално сдружение за управление на отпадъци „ЯНТРА – ЛОМ 2008” 

със седалище гр. Бяла, област Русе (Решение № 199/ 04.12.2008 г. на Русенски окръжен съд). 

Бенефициенти на регионалната система за управление на отпадъците са шестте общини в 

региона. 

определена за Водеща община при кандидатстването за директно предоставяне на 

безвъзмездна помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” и 

управлението на проекта. Регионално депо Борово/Бяла е в процес на подготовка на 

инвестиционните проекти, като инвестиционните разходи за изграждането на І-ва фаза на 

регионалното депо възлизат на 20 774 452 лева.  
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До 2007 г. системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване в община Бяла 

се извършва в гр. Бяла и селата Полско Косово, Копривец, Дряновец, Босилковци, Пейчиново 

и Лом Черковна и обхваща 95% от населението. От 2008 г. системата обхваща  100% от 

населението на Общината (вкл.селата Бистренци, Ботров, Стърмен и Пет Кладенци).  

Организирано се събират битовите отпадъци от жилищните домове, сградите с обществено 

предназначение и промишлените предприятия. 

През 2007 г. са закупени следните количества съдове за твърди битови отпадъци (ТБО) 

и техника за събиране и транспортиране ТБО, както следва: 

 Кофи пластмасови, на колела, 120 л – 161 бр.; 

 Контейнери, метални, поцинковани, 1,100 м 3 – 69 бр.; 

 Сметосъбирачна машина  „ISUZU” NQR” – 1 бр. 

Събирането и транспортирането на отпадъците, стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на 2 (два) броя депа за отпадъци на територията на Общината се извършва 

от общинска фирма „БЕСКУ” ЕООД – гр. Бяла, съгласно Договор № 31/25.03.2004 г. между 

Община Бяла, област Русе и „БЕСКУ” ЕООД – гр. Бяла със срок на договора 5 (пет) години, 

считано от 01.04.2004 г. и от Община Бяла.  

Извършването на тези дейности се осъществява въз основа на утвърдени графици и 

маршрути за движение и последователност на обслужване на улиците, които при 

необходимост се актуализират. 

Съгласно сключен на 28.06.2007 г. Договор за сътрудничество между организацията 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп) „Екобулпак”АД и Община Бяла (със 

срок пет години) стартира организирането на система на разделно събиране, временно 

съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от 

домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, 

промишлените и туристическите обекти на територията на общината. Системата за разделно 

събиране включва следните елементи: контейнери за разделно събиране на отпадъци по 

видове материали и площадка за сортиране и балиране на отпадъци, обезпечени със 

специална техника за отпадъци и транспортно-обслужваща техника.  

В началото на м. юни, 2007 год., „Екобулпак”АД предостави безвъзмездно на 

Община Бяла първите количества съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки: 

 Пластмасови контейнери с обем 1, 1 м3 – за хартия, пластмаса, метал – 64 бр;  

 Пластмасови контейнери (тип „Иглу”) с обем 1,180 м3 – за стъкло – 30 бр.;  

 Кофи пластмасови с обем 0,360 м3 (за хартия, пластмаса, метал) - 25бр. 

За организиране на разделно събиране на отпадъците от опаковки на Община Бяла 

безвъзмездно са предоставени 45 броя пластмасови кофи с обем 0,240 м3. 
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По искане на ООп от м. март 2009 г. договорът е прекратен. По данни на 

„Екобулпак”АД за 2008 г. общото количество разделно събрани отпадъци от опаковки на 

територията на гр. Бяла е 82,171 тона, от което 41,776 тона са отпадъци от хартия, 20,300 

тона – отпадъци от пластмаса и метал, 20,095 тона – отпадъци от стъкло.  

Съгласно Договор за сътрудничество Д – 87/31.08.2010 г. между организацията по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп) „Екоколект”АД и Община Бяла ООп 

приема да организира за срок от пет години система на разделно събиране, временно 

съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от 

домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, 

промишлените и туристическите обекти на територията на общината. За организиране на 

разделно събиране на отпадъците (РСО) от опаковки „Екоколект”АД предоставя на Община 

Бяла контейнери:Пластмасови контейнери с обем 1,1 м3 – за  хартия, пластмаса, метал – 67 

бр; Пластмасови контейнери (тип  „Иглу”) с обем 1,180 м3  – за стъкло – 36 бр.  

През 2011 г. разделно събраните отпадъци от опаковки се транспортират от фирма 

„Еко феникс” ЕООД, гр. Свищов (подизпълнител) по график с честота на сметоизвозване – 

10 дни. 

Община Бяла не е сключвала договори с организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, с изключение на ООп на отпадъци от опаковки, негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО), отработени моторни масла, излезли от употреба моторни превозни 

средства (ИУМПС), както и излезли от употреба автомобилни гуми. 

Събирането на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба 

моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, в т. 

ч. луминесцентни и други лампи, съдържащи живак на територията на общината, се 

извършва от фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО. 

На територията на община Бяла са останали 11 броя нерегламентирани (селски) 

сметища на територията на общината (с общата площ 54 дка) не са в експлоатация, считано 

от 16.07.2009 г. и предстои да бъдат закрити. По Инвестиционен проект на Обект 

„Закриване на съществуващите депа за битови отпадъци” са изпълнени геодезичното 

заснимане и инженерногеоложките и хидрогеоложките проучвания за закриване на 

съществуващите 11 депа за битови отпадъци на територията на Община Бяла, както следва: 

депата в кв. „Гара Бяла”, с. Пейчиново, с.Дряновец, с. Босилковци, с. Копривец, с. 

Бистренци, с. Лом Черковна, с. Пет Кладенци, с. Полско Косово, с. Стърмен, с. Ботров.  

Опазването на околната среда е главна задача на общинското ръководство и 

местното население за постигане на устойчиво развитие. 
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ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ 

 

SWOT анализът на община Бяла e обективно следствие от социално–икономическия 

анализ. Включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и 

слабите страни на общината, и оценка на външните фактори на обкръжаващата среда, които 

очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи пред общинското развитие. 

 

Силни страни 

 

Слаби страни 

1. Важен комуникационен и транспортен 

център на границата на три области – 

Русе, Търговище и Велико Търново. 

2. Входна врата за област Русе и река 

Дунав от Западна и Централна 

България. 

3. Добра транспортна обезпеченост - път 

Русе - Велико Търново – част от 

трансграничен коридор № 9,  важни 

пътни артерии за София и южната 

граница и ЖП гара по линията Русе -

Горна Оряховица - София. 

4. Всички населени места са 

водоснабдени, телефонизирани и 

електроснабдени. 

5. Наличие на газификация. 

6. Традиции в селското стопанство, 

плодородна земя и подходящи 

природоклиматични условия за 

развитие на биоземеделие. 

7. Богато културно-историческо 

наследство, красива и чиста природа. 

8. Потенциал за развитие на туризъм. 

1. Намаляване на населението – 

отрицателен естествен и механичен 

прираст. 

2. Нисък жизнен стандарт и неравномерно 

разпределение на активното население. 

3. Амортизирана инфраструктура и 

недостиг на финансов ресурс за 

поддържане на съществуващата и 

изграждане на нова. 

4. Ограничени видове селскостопански 

култури и липса на напоително 

земеделие. 

5. Увеличаване на безработицата. 

6. Липса на ПСОВ. 

7. Неактуализирани подробни 

устройствени планове на населените 

места. 

8. Липса на канализация в малките 

населени места.  

9. Липса на целенасочена политика за 

привличане на инвестиции и откриване 

на нови бизнес възможности.  

10. Недостатъчно развити публично-частни 

партньорства. 
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Възможности 

 

Заплахи 

1. Привличане на инвестиции, чрез 

фондовете на ЕС, български и 

чуждестранни инвеститори. 

2. Конкурентоспособно развитие на 

малките и средни предприятия /МСП/; 

3. Насърчаване на селското стопанство в 

разширяване производството на 

традиционни за района култури и 

поливното земеделие. 

4. Стимулиране на публично-частните 

партньорства. 

5. Осигуряване на работни места за 

задържане на икономически активното 

население. 

6. Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

проекти. 

7. Разширяване обема на социалните 

услуги и разкриване на нови форми и 

видове социални услуги. 

8. Благоустрояване на населените места и 

подобряване условията на живот на 

населението. 

9. Развитие на селски, ловен и други 

форми на алтернативен туризъм. 

1. Общ икономически упадък, финансови 

кризи, лоша бизнес среда. 

2. Задълбочаване на демографските 

проблеми и застаряване на населението. 

3. Тенденция към бъдещо обезлюдяване 

на малките населени места. 

4. Увеличаване броя на безработните с 

основно и по-ниско образование. 

5. Ограничен инструментариум на 

общинско ниво за въздействие на пазара 

на труда . 

6. Влошаване качеството на техническата 

инфраструктура и липса на средства за 

нейната поддръжка. 

7. Зависимост на общинския бюджет от 

централната власт. 

8. Липса на сериозен инвеститорски 

интерес и слабо усвояване на фондовете 

на ЕС. 

9. Загуба на интерес и слаба активност на 

обществеността, НПО и бизнеса за 

местно развитие и усвояване на 

средства от европейските фондове. 
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ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
 

В общия си вид стратегията за развитие на община Бяла с приоритети – 

инфраструктура, икономика, човешки ресурси, прозрачно и ефективно управление е 

уместна по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се 

променя. Тя е формулирана при изготвянето на Общинския план за развитие за периода 

2007-2013 г., въз основа на анализ на текущото социално-икономическо развитие на 

общината (2004-2005 г.), процесите на интеграция на България в ЕС и в съответствие с 

целите на тогавашната национална политика за регионално развитие. Основополагащи при 

дефинирането й са били Националната стратегия за регионално развитие и Областната 

стратегия за развитие на област Русе, в съответствие с целите и принципите на кохезионната 

политика на ЕС, насочена към намаляване на регионалните различия.  

Съгласно препоръките от Междинната оценка на ОПР и с оглед промените в 

социално – икономическото развитие на общината и външната среда, визията, целите и 

приоритетите на актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Бяла за периода 2011-2013 г. са редактирани, допълнени и променени.  

При актуализацията на стратегическата част на ОПР са съобразени някои нови 

моменти въз основа на актуализирания социално-икономически профил и SWOT-анализ, 

като са отчетени целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Русе 

2005-2015 г.; Актуализираният документ за изпълнение на областната стратегия за развитие 

на област Русе 2010-2013; Актуализираният документ за изпълнение на Регионалния план за 

развитие на Северния централен район за периода 2010-2013 г.; Националната стратегия за 

регионално развитие за периода 2009-2015 г., Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013 г.; Оперативните програми за периода 2007-2013 г., финансирани от фондовете на 

ЕС и новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС. 

Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Бяла се нуждае от 

ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на 

демографските проблеми, генериране на растеж, заетост и устойчиво развитие на секторите 

селско стопанство и туризъм.  

Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и 

инвестиционен) и така да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори 

възможностите за финансиране - национални и европейски.  
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Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това 

означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху 

инфраструктурния, човешкия, икономическия и природно-културния потенциал. 

Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в развитието на 

община Бяла са се увеличили през последните години. Необходимо е ново териториално 

насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми 

промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския 

план за развитие 2007-2013 г. На тази основа, стратегията за развитие на общината за 

оставащия период до 2013 г. следва да бъде агресивна по отношение на необходимите 

предпоставки за развитие на местната икономика и привличане на инвестиции, подкрепяща 

по отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и протичането на 

демографските процеси и стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на 

инфраструктурите.  

 

3.1. ВИЗИЯ  И МИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

Визията е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за стандарта 

на живот и качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. 

Жителите на Бяла искат да имат "висок жизнен стандарт",  да обитават "добре устроена 

жизнена среда" и да чувстват "сигурност" в живота си и този на децата им /в жилището, на 

работното място, на улицата, в училищата/. На тази основа е формулирана и визията за 

развитие на общината. 

Визия: 

„Утвърждаване на община Бяла като привлекателно място за инвестиции и 

пълноценен живот, с добре изградена инфраструктура, развито земеделие, 

производство, туризъм и чиста природа”. 

Дългосрочната политика на община Бяла, очертана във визията ще играе ключова роля 

за постигането на устойчивото и балансирано местно развитие в различни аспекти7 

икономически, социален, екологичен и териториален. 

Мисия: 

Мисията дефинира стратегическата роля на община Бяла за осъществяването на 

посочената визия и постигане целите на ОПР. Тя включва следните по-важни дейности: 

- Доизграждане и поддържане на модерна и адекватна на потребностите 

инфрастуктура и създаване на  здравословна екологична среда. 
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- Гарантиране на устойчива бюджетна политика и създаване на благоприятни 

инвестиционни условия за местно икономическо развитие и за повишаване на заетостта, 

чрез обединяване усилията на местната власт, местния бизнес и неправителствения сектор. 

- Осигуряване на условия за инвестиции в социалната сфера, чрез стимулиране на 

достъпно, модерно и качествено образование, здравеопазване, социални услуги, култура, 

спорт и туризъм и разширяване възможностите за отдих и развлечения. 

- Прозрачност и публичен контрол в местното самоуправление и разширяване 

възможностите за гражданско участие в него, в обществения живот и в реализацията на 

проектите, финансирани от Общинския бюджет, ЕС и други донорски организации. 

 

3.2. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ 

Приоритетите съчетават местния потенциал с целите и насоките за развитие на 

регионално, национално и европейско ниво. 

При разработването на ОПР са дефинирани четири приоритета за развитие на 

община Бяла: 

Приоритет 1:  Подобряване на инфраструктурата. 

Приоритет 2: Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на 

малкия и среден бизнес. 

Приоритет 3: Повишаване заетостта и качеството на работната сила. 

Приоритет 4: Прозрачно и ефективно управление и стабилизиране на социалните 

процеси. 

Междинната оценка на ОПР установява, че за периода 2007-2010 г. най-добър 

напредък и реализация отбелязва Приоритет-1 - Подобряване на инфраструктурата. Най-

слабо е изпълнението на Приоритет 2 - Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа 

на малкия и среден бизнес.  

Препоръките на Междинната оценка са приоритетите да се редактират и допълнят, за 

да съответстват по-пълно на целите на българските оперативни програми, като основни 

източници на средства, на визията, мисията, целите на ОПР и заложените дейности и мерки. 

Приоритетните области на плана за развитие на община Бяла за оставащия период на 

неговото действие до 2013 г. са: 

П-1:  Подобряване на инфраструктурата. 

П-2:  Опазване на околната среда. 
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П-3: Повишаване на заетостта, конкурентоспособност и стимулиране 

на инвестициите. 

П-4: Развитие на човешките ресурси, образованието, културата и 

подобряване на социалните и здравни услуги.  

П-5: Прозрачно, ефективно управление и качествени административни 

услуги.  

За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани специфични 

цели и мерки. 

Приоритет–1: Подобряване на инфраструктурата 

Специфична цел 1: Подобряване и доизграждане на техническата 

инфраструктура, благоустрояване на други открити площи. 

Мярка 1. Изграждане на достъпна обществена среда и благоустрояване на откритите 

пространства. 

Основни дейности: 

1. Ремонт и реконструкция на общински пътища. 

2. Възстановяване и поддържане на улични настилки. 

3. Изграждане, възстановяване и поддържане на тротоарната мрежа, паркинги и 

площади. 

4. Благоустройство на междужилищни и междублокови пространства. 

5. Подобряване и развитие на образователната, културна, здравната и социална 

инфраструктури, обновяване и саниране на обществени сгради. 

Мярка 2. Ремонт на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежа. 

Основни дейности: 

1. Подмяна на участъци със силно амортизирани водопроводи. 

2. Изграждане на нови канализационни клонове в гр. Бяла. 

3. Изграждане на канализационни мрежи в други населени места. 

Мярка 3. Комплексно и интегрирано планиране 

1. Изготвяне на устройствени схеми и планове. 

2. Изготвяне на нови кадастрални планове по населени места. 

Специфична цел 2: Енергийна ефективност и развитие на 

информационно-комуникационните технологии 

Мярка 1. Въвеждане на енергоефективни системи. 
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Основни дейности: 

1. Изграждане на енергоефективно осветление между гр. Бяла и гара 

Бяла. 

2. Газификация на град Бяла и газифициране на обекти – общинска 

собственост. 

3. Въвеждане и използване на алтернативни (възобноваеми) енергийни 

източници. 

Мярка 2. Изграждане на информационни и комуникационни мрежи. 

Основни дейности: 

1. Изграждане на компютърна комуникационна мрежа до селищата на 

Община Бяла – 2011 год. 

2. Модернизация на съществуващата комуникационна мрежа в град Бяла 

– 2009 год. 

Приоритет-2: Опазване на околната среда 

Специфична цел 1: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на 

отпадъците и опазване на околната среда. 

Мярка 1. Ефективно управление на отпадъците. 

Основни дейности: 

1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на регионално депо за ТБО. 

2. Въвеждане и поддържане на организирано сметосъбиране във всички 

населени места. 

3. Въвеждане и поддържане на разделно сметосъбиране. 

4. Почистване и ликвидиране на всички микросметища. 

5. Внедряване на системи за компостиране на част от отпадъците. 

6. Закриване на съществуващите депа за ТБО по населените места. 

Мярка 2. Опазване чистотата на водите. 

Основни дейности: 

1. Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води в гр. Бяла.  

2. Изграждане на локални пречисвателни съоръжения. 

Специфична цел 2: Опазване и разширяване на зелената система. 

Мярка 1. Управление на природните ресурси. 
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Основни дейности: 

1. Почистване и ремонтно-възстановителни дейности на  Беленска река, 

 

2. Мероприятия по възстановяване и изграждане на нови горски масиви. 

3. Подобряване инфраструктурата на обект “Градски парк”: 

    - изграждане на велопътека; 

    - осъвременяване на детската площадка; 

    - доизграждане на цялостната инфраструктура. 

4. Дейности за решаване на проблема с бездомните кучета. 

Мярка 2. Опазване на зелената система. 

Основни дейности: 

1. Опазване на флората, фауната и защитените видове и територии в община Бяла. 

2. Провеждане на еко-дейности и информационни кампании сред населението. 

3. Екологично възпитание и обучение на подрастващите. 

Приоритет-3: Повишаване на заетостта, конкурентоспособност и стимулиране 

на инвестициите 

Специфична цел 1: Повишаване на заетостта. 

Мярка 1. Прилагане на националните програми за обучение и квалификация в 

партньорство с Дирекция “Бюро по труда” и местните работодатели. 

Основни дейности: 

1. Разширяване, популяризиране и реализация на активни мерки за обучение и 

заетост, съвместно с ДБТ и социалните партньори.     

2. Стимулиране започването на собствен бизнес за трайно безработни лица. 

3. Разработване и изпълнение на програми за професионална квалификация и 

преквалификация на безработни представители на рискови социални и етнически групи. 

4. Осигуряване на работни места с цел задържане в общината на младите хора. 

Специфична цел 2: Подобряване на инвестиционния климат и подкрепа на 

малкия и средния бизнес. 

Мярка 1.  Дейности, стимулиращи икономиката. 

Основни дейности: 
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1. Маркетингови дейности за привличане на инвеститори в Община Бяла. 

2. Участие в инициативи и проекти, съвместно с местния бизнес. 

3. Насочване започването на собствен бизнес чрез консултации, 

разрешителни, достъп до терени за стопанска дейност. 

4. Провеждане срещи с местния бизнес за информиране относно 

предстоящи общински проекти. 

5. Защита интересите на потребителите и регулиране на търговската 

дейност. 

6. Изграждане на агробизнес-център. 

Мярка 2. Подобряване на бизнес информацията и услугите. 

Основни дейности: 

1. Развитие на публично-частните партньорства. 

2. Участие на фирми от общината в регионални и международни бизнес 

форуми, панаири и изложения. 

3. Провеждане на съвместни информационни кампании. 

4. Подобряване транспортното обслужване на населението. 

Специфична цел 3: Стимулиране развитието на селското стопанство 

и туризма 

Мярка 1.  Развитие на селското стопанство 

Основни дейности: 

1. Повишаване равнището на научно обслужване и въвеждане на 

съвременни технологии в селското стопанство.  

2. Развитие на оранжейно производство, овощарство и лозарство. 

3. Развитие на етерично-маслени култури и трайни насаждения. 

4. Развитие на животновъдството 

5. Развитие на биологично земеделие и оптимизиране на поливното 

земеделие в общината. 

Мярка 2. Развитие на устойчив туризъм 

Основни дейности: 
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1. Усъвършенстване и развитие на наличната база за развитие на туризъм 

– екотуризъм, културен, селски, ловен, исторически и други разновидности. 

2. Устройство, маркиране и развитие на местни туристически продукти, 

услуги, маршрути и културно-исторически обекти. 

3. Развитие на туристическата инфраструктура. 

4. Изграждане на нови места за настаняване, подслон и забавления. 

5. Повишаване ресурсната обезпеченост с кадри и подобряване 

обслужването на туристите. 

6. Промоция на дестинацията и създаване на мрежови връзки с 

туроператори и туристически агенти. 

Приоритет-4: Развитие на човешките ресурси, образованието, културата и 

подобряване на социалните и здравни услуги 

Специфична цел 1: Повишване качеството на образованието  

Мярка 1. Ефективно управление на финансовите ресурси в образованието и 

оптималното им използване. 

Основни дейности: 

1. Разработване и прилагане на ясни критерии за разпределение на 

финансовите средства. 

2. Утвърждаване на система за делегиран бюджет в училищата. 

3. Упражняване на постоянен контрол върху начина на изразходване на 

предоставените средства за детските градини, училища и обслужващи звена. 

Мярка 2. Повишаване качеството на образователните услуги. 

Основни дейности: 

1.Увеличаване обхвата на подлежащите на задължително обучение чрез 

реализация на проекти и програми за пълно обхващане на децата от различни 

етнически групи. 

2. Подобряване на материално-техническата база на училищата с цел 

осигуряване  на здравословни и безопасни условия на обучение и възпитание. 

3. Повишаване квалификацията на учителите в съответствие с 

реализацията на съвременните изисквания на учебните програми. 
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4. Съвместна работа с органите на полицията, училищните и общински 

комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непънолетни 

за осигуряване здравето и сигурността на учениците във и извън училището. 

5. Засилване на възпитателната и извънкласна работа в училищата. 

6. Подобряване и осъвременяване на спортните бази в училищата и 

тяхното пълноценно използване. 

7. Разширяване дейностите по реализиране на проектите за борба срещу 

разпостранението на ХИВ (СПИН) и наркоманиите. 

Специфична цел 2: Развитие на културата и спорта 

Мярка 1. Подобряване достъпа да културни събития, обекти и прояви 

1. Обогатяване на културния календар на общината. 

2. Възраждане и развитие на местни културни традиции и обичаи. 

3. Реставрация и укрепване на моста на “Кольо Фичето” и други културно- 

исторически обекти и паметници на културата на територията на общината. 

Мярка 2. Развитие на спорта в общината 

1. Доизграждане и разширяване на спортната база. 

2. Организиране на спортни турнири, състезания и други прояви. 

3. Подпомагане и партньорство между публични и частни субекти за 

използуване на спортната база и поддържане на спортните клубове. 

Специфична цел 3: Подобряване достъпа до здравеопазване и качеството на 

социалните услуги 

Мярка 1. Подобряване здравното обслужване на населието 

Основни дейности: 

1. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от 

ежегодни профилактични прегледи на населението и подрастващото поколение. 

2. Активизиране дейността по отношение лицата в неравностойно 

положение, принадлежащи към етническите групи: 

- Ранна регистрация на бременните, наблюдение и своевременна 

хоспитализация на родилките. 

- Своевременно регистриране на новородените и децата при ОПЛ. 
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- Повишаване обхвата от ваксинации на новородените и децата до 7-

годишна възраст. 

- Ограничаване заболеваемостта от заразни и паразитни заболявания. 

3. Здравни беседи с подрастващите млади хора и техните родители. 

4. Оборудване на здравните заведения в общината, вкл. Автомобилен 

парк с цел подобряване на първичната спешна и болнична помощ  

5. Подобряване координацията между личните лекари, Общината и 

здравните заведения. 

Мярка 2. Разширяване на видовете и обема на социалните услуги 

Основни дейности: 

1. Разширяване на обхвата и подобряване достъпа до качествени 

социални услуги и услуги в обичайна домашна среда . 

2. Подобряване условията на живот на социално слабите, старите хора, 

лицата с увреждания, изоставени деца и деца в неравностойно положение. 

3. Увеличаване    броя   на   лицата,   ползващи    социални   услуги, 

предоставени от Домашен социален патронаж. 

4. Изграждане на Дома за стари хора в град Бяла. 

5. Осигуряване на равен достъп до образование и здравеопазване на лица 

и групи в неравностойно положение. 

Приоритет-5: Прозрачно, ефективно управление и качествени административни 

услуги 

Специфична цел 1: Усъвършенстване управлението на финансите и общинската 

собственост 

 Мярка 1. Прозрачно и ефективно управление на общинската собственост и финанси 

Основни дейности: 

1. Прозрачност и публично обсъждане на проекта за бюджет и отчета за 

неговото изпълнение. 

2. Актуализиране и повишаване на ефективността на системата за 

финансово управление и контрол.  

3. Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно 

изразходване на бюджетните средства. 



Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на община Бяла, обл. Русе, 2007-2013 г. 

 46 

4. Усъвършeнстване управлението на общинската собственост и 

подобряване събираемоста на публичните и частни общински вземания. 

5. Системен контрол по събираемостта на дължимите неданъчни 

приходи. 

Специфична цел 2: Подобряване на административния капацитет и 

качеството на административните услуги 

Мярка 1. Административен и управленски капацитет 

1. Квалификация, преквалификация и обучения на служители в 

общинската администрация и общински съветници. 

2. Подобряване координацията и взаимодействието за прилагане на 

местните политики. 

3. Развитие на партньорства с местния бизнес, НПО и цялата 

общественост. 

Мярка 2. По – добри административни услуги 

1. Разширяване и подобряване качеството на административните услуги. 

2. Електронно управление и предоставяне на он-лайн услуги за 

гражданите. 
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ІV. АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 
(в хил. Лева) 

Приоритети/Специфични 

цели/Мерки/Дейности/Проекти 
Срок 
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ОПРР ОПОС ОПАК ОП 

РЧР 

ОП 

ТП 

ОП  

РКБИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА 2011-2013 Г:  122369 789 887 10723 63179 90 1272 250 800 33476 1365 9538 

П–І: Подобряване на инфраструктурата  31441 267 160 5723 63179     21891  3400 

СЦ 1: Подобряване и доизграждане на техническата 

инфраструктура, благоустрояване на други открити 

площи 

 30811 232 140 5723      21891  2825 

М 1: Изграждане на достъпна обществена среда и 

благоустрояване на откритите пространства. 2012-2013 13168 172 140 5723      4308   

1. Ремонт и реконструкция на общински пътища. 
2012-2013 100 50 50          

2. Възстановяване и поддържане на улични настилки. 
2012-2013 100 50 50          

3. Изграждане, възстановяване и поддържане на 

тротоарната мрежа, паркинги и площади. 2012-2013 40  40          

3.1. „Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и 

улично осветление в град Бяла”. 2012-2013 1552          1552   

3.2. „Направа на паркинг с прилежаща инфраструктура до 

моста на Кольо Фичето”. 2013 625           625 

3.3. Покриване на част от река „Беленска река” и оформяне на 

паркинг с прилежаща инфраструктура. 2013 2200           2200 

4. Благоустройство на междужилищни и междублокови 

пространства. 2012-2013 20 20           
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4.1. „Рехабилитация на обществени зелени площи-паркове, 

градини и детски площадки” за населените места град Бяла, с. 

Копривец, с. П. Косово 
2012-2013 1889         1889   

5. Подобряване и развитие на образователната, 

културна, здравната и социална инфраструктури, 

обновяване и саниране на обществени сгради 

2012-2013 -            

5.1. „Подобряване на енергийната ефективност на част от 

общинските учебни заведения” 2013 1175   1175         

5.2. “Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки 

по енергийна ефективност за МБАЛ  “Ю. Вревска” ЕООД, гр. 

Бяла” 
2013 4600 52  4548         

5.3. „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне 

на културни услуги за населението на територията на Община 

Бяла”. Обекти, включени в проекта: НЧ „Трудолюбие”- град 

Бяла, НЧ „Развитие” – с. Стърмен, НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий” – с. Копривец, НЧ „ Н. Й. Вапцаров” – с. Лом 

Черковна. 

2013 600         600   

5.4. Реконструкция и преоборудване на читалището в с. 

Полско Косово 

 
2013 267         267   

М 2: Ремонт на водопроводната и доизграждане на 

канализационната мрежа 2012-2013 17583         17583   

1. Подмяна на участъци със силно амортизирани 

водопроводи. 2012-2013 -            

1.1.„Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. 

Босилковци, Община Бяла” 

 
2013 5867         5867   

1.2.„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. 

Копривец, Община Бяла, Област Русе” 2013 4006         4006   

2. Изграждане на нови канализационни клонове в гр. Бяла. 
2012-2013 -            

3. Изграждане на канализационни мрежи в други населени 

места. 2012-2013 7710         7710   

М 3. Комплексно и интегрирано планиране 
2012-2013 60 60           

1. Изготвяне на устройствени схеми и планове. 
2012-2013 -            

2. Изготвяне на нови кадастрални планове по населени места. 
2013 60 60           
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СЦ 2: Енергийна ефективност и развитие на 

информационно-комуникационните технологии  630 35 20         575 

М 1: Въвеждане на енергоефективни системи 
2012-2013 330 35 20         275 

1. Изграждане на енергоефективно осветление между гр. Бяла 

и гара Бяла. 2012-2013 55 35 20          

2. Газификация на град Бяла и газифициране на обекти – 

общинска собственост. 2012-2013 200           200 

3. Въвеждане и използване на алтернативни (възобноваеми) 

енергийни източници. 2012-2013 75           75 

М 2: Изграждане на информационни и 

комуникационни мрежи 2012-2013 300           300 

1. Изграждане на компютърна комуникационна мрежа до 

селищата на Община Бяла – 2011 год. 2012-2013 250           250 

2. Модернизация на съществуващата комуникационна мрежа 

в град Бяла – 2009 год. 2012-2013 50           50 

П-ІІ: Опазване на околната среда 
 68064 225   63179   250  200  4210 

СЦ 1: Осигуряване на устойчиви дейности по 

управление на отпадъците и опазване на околната 

среда 
 65919 160   63179   250    2330 

М 1. Ефективно управление на отпадъците 
2012-2013 23515 160   20775   250    2330 

1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на регионално 

депо за ТБО. 2012-2013 20775    20775        

2. Въвеждане и поддържане на организирано сметосъбиране 

във всички населени места. 2012-2013 20 20           

3. Въвеждане и поддържане на разделно сметосъбиране. 
2012-2013 20 20           

4. Почистване и ликвидиране на всички микросметища. 
2012-2013 20 20           

5. Внедряване на системи за компостиране на част от 

отпадъците. 2012-2013 80           80 

6. Закриване на съществуващите депа за ТБО по населените 

места. 2013 2600 100      250    2250 
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М 2. Опазване чистотата на водите 
2012-2013 42404    42404        

1. Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни 

води в гр. Бяла.  2012-2013 42404    42404        

2. Изграждане на локални пречисвателни съоръжения. 
2012-2013 -            

СЦ 2: Опазване и разширяване на зелената система 
 2145 65        200  1880 

М 1. Управление на природните ресурси 
2012-2013 2125 45        200  1880 

1. Почистване и ремонтно-възстановителни дейности на  

територии. 
2012-2013 1800           1800 

2. Мероприятия по възстановяване и изграждане на нови 

горски масиви. 2012-2013 200         200   

3. Подобряване инфраструктурата на обект “Градски парк” 
2012-2013 120 40          80 

4. Дейности за решаване на проблема с бездомните кучета. 

 2012-2013 5 5           

М 2. Опазване на зелената система 
2012-2013 20 20           

1. Опазване на флората, фауната и защитените видове и 

територии в община Бяла. 2011-2012 10 10           

2. Провеждане на еко-дейности и информационни кампании 

сред населението. 2012-2013 5 5           

3. Екологично възпитание и обучение на подрастващите. 
2012-2013 5 5           

П-ІІІ: Повишаване на заетостта, 

конкурентоспособност и стимулиране на 

инвестициите 
 7959 142 577 1000     800 3050 1365 1025 

СЦ 1: Повишаване на заетостта 
 160 23 137          

М 1. Прилагане на националните програми за 

обучение и квалификация в партньорство с Дирекция 

“Бюро по труда” и местните работодатели 

2012-2013 160 23 137          
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1. Разширяване, популяризиране и реализация на активни 

мерки за обучение и заетост, съвместно с ДБТ и социалните 

партньори.     
2012-2013 50 5 45          

2. Стимулиране започването на собствен бизнес за трайно 

безработни лица. 2012-2013 50 5 45          

3. Разработване и изпълнение на програми за професионална 

квалификация и преквалификация на безработни 

представители на рискови социални и етнически групи. 
2012-2013 40 3 37          

4. Осигуряване на работни места с цел задържане в общината 

на младите хора. 2012-2013 20 10 10          

СЦ 2: Подобряване на инвестиционния климат и 

подкрепа на малкия и средния бизнес  
 

 1334 89 10      800  285 150 

М 1. Дейности, стимулиращи икономиката 
2012-2013 1184 74 10      800  200 100 

1. Маркетингови дейности за привличане на инвеститори в 

Община Бяла. 2012-2013 10 10           

2. Участие в инициативи и проекти, съвместно с местния 

бизнес. 2012-2013 20 20           

3. Насочване започването на собствен бизнес чрез 

консултации, разрешителни, достъп до терени за стопанска 

дейност. 
2012-2013 10 10           

4. Провеждане срещи с местния бизнес за информиране 

относно предстоящи общински проекти. 2012-2013 4 4           

5. Защита интересите на потребителите и регулиране на 

търговската дейност. 2012-2013 20 10 10          

6. Изграждане на агробизнес-център. 
2012-2013 120 20       100    

7. Технологична модернизация и въвеждане на международно 

признати стандарти в МСП. 2013 1000        700  200 100 

М 2. Подобряване на бизнес информацията и 

услугите 2012-2013 150 15         85 50 

1. Развитие на публично-частните партньорства. 
2012-2013 20 10         10  

2. Участие на фирми от общината в регионални и 

международни бизнес форуми, панаири и изложения. 2012-2013 20          20  
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3. Провеждане на съвместни информационни кампании. 
2012-2013 10 5         5  

4. Подобряване транспортното обслужване на населението. 
2012-2013 100          50 50 

СЦ 3: Стимулиране развитието на селското 

стопанство и туризма  6465 30 430 1000      3050 1080 875 

М 1.  Развитие на селското стопанство 
2012-2013 3600  400       2350 800 50 

1. Повишаване равнището на научно обслужване и въвеждане 

на съвременни технологии в селското стопанство.  2012-2013 50  50          

2. Развитие на оранжейно производство, овощарство и 

лозарство. 2012-2013 1000  100       700 200  

3. Развитие на етерично-маслени култури и трайни 

насаждения. 2012-2013 1500  150       950 400  

4. Развитие на животновъдството 
2012-2013 500  50       350 100  

5. Развитие на биологично земеделие и оптимизиране на 

поливното земеделие в общината. 2012-2013 550  50       350 100 50 

М 2. Развитие на устойчив туризъм 
2012-2013 2865 30 30 1000      700 280 825 

1. Усъвършенстване и развитие на наличната база за развитие 

на туризъм – екотуризъм, културен, селски, ловен, 

исторически и други разновидности. 
2012-2013 500 20 30       300 100 50 

1.2. Изграждане на еко-пътека в Беленската гора 
2013 300           300 

2. Устройство, маркиране и развитие на местни туристически 

продукти, услуги, маршрути и културно-исторически обекти. 2012-2013 15 5         10  

2.1. Изграждане на туристически обходен маршрут град Бяла-

град Две могили-град Борово-град Попово. 2013 420           420 

3. Развитие на туристическата инфраструктура. 
2012-2013 1000   1000         

4. Изграждане на нови места за настаняване, подслон и 

забавления. 2012-2013 600         400 150 50 

5. Повишаване ресурсната обезпеченост с кадри и 

подобряване обслужването на туристите. 2012-2013 10          10  
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6. Промоция на дестинацията и създаване на мрежови връзки 

с туроператори и туристически агенти. 2012-2013 20 5         10 5 

П-ІV: Развитие на човешките ресурси, 

образованието, културата и подобряване на 

социалните и здравни услуги 
 14770 125 135 4000   1272   8335  903 

СЦ 1: Повишване качеството на образованието 
 270 60 30    80     100 

М 1. Ефективно управление на финансовите ресурси 

в образованието и оптималното им използване 2012-2013             

1. Разработване и прилагане на ясни критерии за 

разпределение на финансовите средства. 2012-2013 -            

2. Утвърждаване на система за делегиран бюджет в 

училищата. 2012-2013 -            

3. Упражняване на постоянен контрол върху начина на 

изразходване на предоставените средства за детските градини, 

училища и обслужващи звена. 
2012-2013 -            

М 2. Повишаване качеството на образователните 

услуги 2012-2013 270 60 30    80     100 

1.Увеличаване обхвата на подлежащите на задължително 

обучение чрез реализация на проекти и програми за пълно 

обхващане на децата от различни етнически групи. 
2012-2013 50           50 

2. Подобряване на материално-техническата база на 

училищата с цел осигуряване  на здравословни и безопасни 

условия на обучение и възпитание. 
2012-2013 40 40           

3. Повишаване квалификацията на учителите в съответствие с 

реализацията на съвременните изисквания на учебните 

програми. 
2012-2013 20  20          

4. Съвместна работа с органите на полицията, училищните и 

общински комисии за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непънолетни за осигуряване здравето и 

сигурността на учениците във и извън училището. 

2012-2013 10 10           

5. Засилване на възпитателната и извънкласна работа в 

училищата. 2012-2013 80      80      

6. Подобряване и осъвременяване на спортните бази в 

училищата и тяхното пълноценно използване. 2012-2013 50 10 10         30 

7. Разширяване дейностите по реализиране на проектите за 

борба срещу разпостранението на ХИВ (СПИН) и 

наркоманиите. 
2012-2013 20           20 
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СЦ 2: Развитие на културата и спорта 
 9300 45  4000      5000  255 

М 1. Подобряване достъпа да културни събития, 

обекти и прояви 2012-2013 4015 15  4000         

1. Обогатяване на културния календар на общината. 
2012-2013 10 10           

2. Възраждане и развитие на местни културни традиции и 

обичаи. 2012-2013 5 5           

3. Реставрация и укрепване на моста на “Кольо Фичето” и 

други културно- исторически обекти и паметници на 

културата на територията на общината. 
2012-2013             

3.1. „Реставрация, консервация и експониране на Моста на 

Кольо Фичето на р. Янтра, изграждане на прилежаща 

инфраструктура около моста и обновяване на музей 

„Освободителна война” 

2013 4000   4000         

М 2. Развитие на спорта в общината 
2012-2013 5285 30        5000  255 

1. Доизграждане и разширяване на спортната база. 
2012-2013 -            

1.1. „Изграждане на многофункционална спортна зала в град 

Бяла”. 2013 5000         5000   

1.2. Възстановяване на плувен басейн- гр. Бяла и 

прилежащите му площи. 2013 30           30 

1.3. Реконструкция на спортен комплекс – град Бяла с 

прилежащ градски парк. 2013 225           225 

2. Организиране на спортни турнири, състезания и други 

прояви. 2012-2013 20 20           

3. Подпомагане и партньорство между публични и частни 

субекти за използуване на спортната база и поддържане на 

спортните клубове. 
2012-2013 10 10           

СЦ 3: Подобряване достъпа до здравеопазване и 

качеството на социалните услуги  5200 20 105    1192   3335  548 

М 1. Подобряване здравното обслужване на 

населието 2012-2013 155 10 55         90 

1. Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта 

от ежегодни профилактични прегледи на населението и 

подрастващото поколение. 
2012-2013 20  5         15 
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2. Активизиране дейността по отношение лицата в 

неравностойно положение, принадлежащи към етническите 

групи 
2012-2013 20           20 

3. Здравни беседи с подрастващите млади хора и техните 

родители. 2012-2013 5 5           

4. Оборудване на здравните заведения в общината, вкл. 

автомобилен парк с цел подобряване на първичната спешна и 

болнична помощ  
2012-2013 100  50         50 

5. Подобряване координацията между личните лекари, 

Общината и здравните заведения. 2012-2013 10 5          5 

М 2. Разширяване на видовете и обема на 

социалните услуги 2012-2013 5045 10 50    1192   3335  458 

1. Разширяване на обхвата и подобряване достъпа до 

качествени социални услуги и услуги в обичайна домашна 

среда. 
2012-2013 -            

1.1. Проект „Подкрепа за достоен живот” - услуга „Личен 

асистент” 2012 1192      1192      

1.2.„Услуги за деца до 7 години и техните семейства” 

 2013 438           438 

1.3. Изграждане на защитено жилище „Детство за всички” 
2013 500         500   

2. Подобряване условията на живот на социално слабите, 

старите хора, лицата с увреждания, изоставени деца и деца в 

неравностойно положение. 
2012-2013 50  40         10 

3. Увеличаване    броя   на   лицата,   ползващи    социални   

услуги, предоставени от Домашен социален патронаж. 2012-2013 10 10           

4. Изграждане на Дома за стари хора в град Бяла. 
2012 2835         2835   

5. Осигуряване на равен достъп до образование и 

здравеопазване на лица и групи в неравностойно положение. 2012-2013 20  10         10 

П-V: Прозрачно, ефективно управление и 

качествени административни услуги 
 135 30 15   90       

СЦ 1: Усъвършенстване управлението на финансите 

и общинската собственост  5 5           

М 1. Прозрачно и ефективно управление на 

общинската собственост и финанси 2012-2013 5 5           

1. Прозрачност и публично обсъждане на проекта за бюджет и 

отчета за неговото изпълнение. 2012-2013 -            
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2. Актуализиране и повишаване на ефективността на 

системата за финансово управление и контрол.  2012-2013 5 5           

3. Превантивен и текущ контрол за законосъобразно и 

целесъобразно изразходване на бюджетните средства. 2012-2013 -            

4. Усъвършeнстване управлението на общинската собственост 

и подобряване събираемоста на публичните и частни 

общински вземания. 
2012-2013 -            

5. Системен контрол по събираемостта на дължимите 

неданъчни приходи. 2012-2013 -            

СЦ 2: Подобряване на административния капацитет 

и качеството на административните услуги  130 25 15   90       

М 1. Административен и управленски капацитет 
2012-2013 30 15 15          

1. Квалификация, преквалификация и обучения на служители 

в общинската администрация и общински съветници. 2012-2013 20 5 15          

2. Подобряване координацията и взаимодействието за 

прилагане на местните политики. 2012-2013 -            

3. Развитие на партньорства с местния бизнес, НПО и цялата 

общественост. 2012-2013 10 10           

М 2. По - добри административни услуги 
2012-2013 100 10    90       

1. Разширяване и подобряване качеството на 

административните услуги. 2012-2013 60 6    54       

2. Електронно управление и предоставяне на он-лайн услуги 

за гражданите. 2012-2013 40 4    36       
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V. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА 

 Организацията на изпълнението на общинския план за развитие на община Бяла  

включва следната последователност от действия, свързани с: 

 ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на мерките; 

 функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по 

изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана; 

 оперативното управление и координацията между участниците в процеса на 

реализация; 

 мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по отношение 

на целите, действията, ресурсите и резултатите; 

 актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ; 

 осигуряването на публичност и прозрачност на процеса на разработване, приемане и 

реализация на плана, което пряко се свързва със засилване на демократичността в 

управлението. 

 Всички тези етапи на реализацията следва да бъдат програмно, ресурсово, кадрово и 

организационно осигурени. 

 Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата при реализация на мерките в 

рамките на общинския план за развитие на община Бяла се осъществява чрез разработената 

индикативна финансова таблица. Тя дава числен финансов и времеви израз на предвидените 

в плана мерки.  

 Основните източници за финансиране на планираните дейности и проекти са: 

 национални източници, включващи средствата на държавното финансиране – 

републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и 

общинско участие и финансиране от частни търговски дружества; 

 средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд на 

ЕС, чрез българските оперативни програми – ОПРР, ОПОС, ОПАК, ОПРЧР, ОПТП и 

др., както и други програми на Общността, както и ПРСР; 

 безвъзмездни средства от други източници и донорски програми; 

 привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.  

 Програмата за реализация на АДИОПР и по специално индикативната финансова 

таблица следва да се обвържат с процедурата по изработването на проекта на бюджет на 

общината. В индикативната финансова таблица в резултат от извършен мониторинг и 

оценка е възможност да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения по 
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промяна на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и 

да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове, приоритети и конкретни 

изпълнители на мерки от плана. 

 Функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по 

изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят от общинския съвет 

и кметът на община Бяла, като за целта тези въпроси следва да се решат в рамките на 

Наредба, приета от общинския съвет, с която да се уредят всички въпроси свързани с 

текущото управление на реализацията на общинския план за развитие. 

 Наблюдението на изпълнението на АДИОПР е задача на Общинския съвет на община 

Бяла и на Кмета на общината. Това налага съветът да вземе решение за създаване по 

предложение на кмета на работна група за наблюдение на плана. На основа на взетото 

решение кметът издава заповед за нейното създаване.  

 Групата за наблюдение следва да включва представители на съвета и експерти от 

състава на общинската администрация, като организацията и функционирането й се 

регламентира с решение на ОбС /Наредбата за текущо управление на реализацията на 

общинския план за развитие/. 

Групата за наблюдение: 

 Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на степента 

на изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди по предложение 

на кмета на общината изготвеното предложение от групата, като съответно определя 

техния конкретен набор и стойностите им; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на 

ръководството на общината състоянието и възможните мерки; 

 Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя 

отчет за постигнатите резултати; 

 Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави 

предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите 

действия; 

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

е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо внасяне и 

разглеждане от съвета; 

 Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на 

средствата по мерките, програмите и проектите. 
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 В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни 

отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява и прогреса 

при реализацията на плана и изпълнението на показателите и индикаторите. 

 Мониторингът води до засилване потенциалните възможности за реализация на 

общинския план за развитие. Чрез прилагането му е възможно да се подобри 

сътрудничеството между различните участници и актьори, които си комуникират при 

изпълнението на плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност и 

партньорство. Внасянето на елементи на обществено обсъждане води до реално обогатяване 

на ОПР с участието на населението на общината. 

 Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите 

водещите компоненти. Най общо тук се включва: 

 Определяне на система от индикатори за измерване степента на изпълнение (Виж 

Приложение 1); 

 Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; 

 Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; 

 Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения. 

 От гледна точка информационното осигуряване на мониторинга важен е въпросът за 

събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни /официализирани/, 

верифицирани, релевантни на заложените цели и опростени. Това налага да се осъществява 

периодична координация и съвместен обмен на информация между общинската 

администрация на Бяла, ТСБ, ДБТ, ОДЗ и др. Институции за набиране и анализиране на 

текущи данни и информационни източници. 

 Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на 

финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху 

територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от 

предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за 

алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана. 
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VІ. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 
 Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.  

 Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие (ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за 

неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, което ще бъде 

своевременно изпълнено от Общинска администрация – Бяла. В рамките на всеки проект, 

предвиден за изпълнение до 2013 г. ще бъдат предвидени мерки и адекватни действия за 

информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите 

групи. 

 В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще се 

публикува на страницата на общината в Интернет.  

 При разработването на АДИОПР на Бяла беше приложен принципа на партньорство, 

чрез включване на широк кръг заинтересовани страни, както в процеса на планиране, така и 

в процесите на обсъждане и консултиране, идеи за финансиране, изпълнение, наблюдение, 

оценка и контрол. 

 Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за АДИОПР на 

всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне на 

предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг участници, 

осъществяване на широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и 

чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, 

основан на принципа на партньорството - власти на различните равнища, социални и 

икономически партньори, гражданско общество.  

 Планът е ориентиран основно към дейности в сферата на компетенция на местните 

власти, като ключови партньори на местно равнище се явяват НПО, представители и 

сдружения на бизнеса, изследователски и научни институции.  

 Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще 

даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи 

потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството 

ще допринесе за доизграждане на връзки между различните субекти с влияние върху 

местното развитие.  
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 В процеса на изпълнение на АДИОПР на община Бяла за периода 2011-2013 г. следва 

да бъде широко застъпено публично-частното партньорство като инструмент за 

оптимизиране на предоставяните продукти и услуги за обществото.  

 Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и 

контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и 

реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга 

гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското 

общество, които се основават на прякото участие на гражданите и техните организации в 

управлението и процеса на взимане на решения.  

 Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на 

процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за 

развитие се осъществява от Кмета на община Бяла и общинския съвет в съответствие с 

техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като 

се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа 

за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото 

информиране и въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите 

страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ОПР. 

Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за 

успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано 

устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община Бяла трябва да се 

стремят да осигурят условия за: 

 Периодични срещи между заинтересованите страни; 

 Участие в съвместни проекти; 

 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие; 

 Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране 

на основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и 

мобилизиране на местните ресурси; 

 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански 

групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика; 

 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет 

за предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на 

актуализирания Общински план за развитие; 
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 Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той 

може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се 

изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна 

информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна 

общност. 

 В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна 

информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на 

Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Бяла и Общинския съвет в 

съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и 

юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност. 
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Приложение 1 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

 Равнище на безработица (%);  

 Относителният дял на заетите (в общото трудоспособно население); 

 Относителен дял на наетите (в общото трудоспособно население); 

 Равнище на средната работна заплата в общината (лева); 

 Местни и чуждестранни инвестиции (лева); 

 Брой на предприятията в община Бяла; 

 Нетни приходи от продажби на предприятията (лева); 

 ДМА в предприятията (лева); 

 Изградена нова канализационна мрежа (км); 

 Обновени водопроводни и канализационни мрежи (км); 

 Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка (км); 

 Подобрена улична мрежа в лошо състояние в (км); 

 % отпадни води, подложени на пречистване;  

 Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %); 

 Дължина (в километри) на построената газопроводна мрежа; 

 Дължина (в километри) на  обновена електропреносна мрежа; 

 Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност (кW); 

 Брой на създадените "онлайн" административни услуги; 

 Брой общински служители, преминали курсове за квалификация и обучение; 

 Брой изградени обекти на местната бизнес инфраструктура, в т.ч. бизнес офиси, бизнес 

центрове, инкубатори, индустриални паркове, производствени, индустриални зони и др.  

 Брой на малките и средни предприятия, които получават бизнес услуги; 

 Брой места за настаняване и/или средства за подслон; 

 Брой реализирани нощувки в местата за подслон и настаняване; 

 Приходи от нощувки в хотели, къщи за гости и др. места за настаняване; 

 Приходи от посетители на туристически и културни обекти и забележителности; 

 Брой туристи посетили туристически и културни обекти и забележителности; 

 Брой сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта; 

 Брой безработни лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта; 

 Брой включени безработни лица в квалификационни курсове; 

 Брой социални услуги, предоставяни в общността; 
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 Декари обработваеми земеделски площи; 

 Декари поливни земеделски площи; 

 Декари новозалесени площи; 

 Брой животновъдни ферми; 

 Брой детски площадки и спортни площадки. 

 


