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ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинският план за развитие на община Бяла, област Русе за периода 2014–2020 г. 

(ОПР) е водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и 

приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните 

характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.  

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), 

Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-

2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-

2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.  

Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на 

общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в 

Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.  

Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Русе 

2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 

г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в 

Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, общинският план 

отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на 

кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на 

регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. 

Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада с периода на 

действие на Областната стратегия за развитие на област Русе, Регионалния план за развитие на 

Северен централен район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове. 

Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС, 

съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а 

също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от 

прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.  

Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото прилагане, 

изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за планиране наложи 

целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат 

съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала за 

специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните 

сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), 

залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на общината. 

Основните задачи на плана за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г. са: 

 Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във 

всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни 

общини, областта и страната. 

 Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по основни 

приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и 

стратегически документи на Община Бяла. 

 Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и административни 

структури, относно бъдещето на община Бяла в дългосрочен аспект и как те си я 

представят в края на този стратегически период /визия за 2020 год./  

 Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни приоритетни 

направления, специфични цели и мерки за постигане на целите. 

 Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез които 

ще се реализира плана, както и институционалното му и финансовото осигуряване. 
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 Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението на 

плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както 

и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа 

осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности. 

При разработването на ОПР са използвани следните методи: 

 Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет. 

 Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от 

различни дирекции и отдели в Общината, писма за получаване на данни до различни 

институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на предложения чрез 

въпросници и анкети и др. 

 Описание – създаване на писмени документи. 

 Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и  обобщаване 

на резултатите. 

 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на 

общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на 

необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана. 

 Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана. 

 Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и съглсуване действията на 

екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на Бяла. 

 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за 

изпълнение на Общинския план за развитие на община Бяла до 2020 г. 

 Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към 

момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, 

прието за база. 

 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са 

използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на 

линии на равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, диаграми и 

схеми.  

Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са: 

1. Общински план за развитие на община Бяла 2007-2013 г.; 

2. Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Бяла 2007-2013 г. 

3. Областна стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г.; 

4. Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро - Русе,  

Бюрото по труда, Областна и Общинска служби по земеделие, Разплащателна 

агенция на ДФЗ – Русе, РИОСВ – Русе, РЗИ – Русе и др. институции; 

5. Официални справки и въпросник, попълнени от Община Бяла; 

6. Анкети на граждани, общински служители и кметове на малки населени места; 

7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България; 

8. Интернет сайтове на Общинска администрация – Бяла, Структурните фондове на ЕС 

в България, НСИ, Агенция по заетостта, Оперативни програми и др. 

ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и 

доходи на хората в община Бяла, по-добра жизнена среда и качество на живот.  

Общинският план за развитие на община Бяла 2014-2020 г. има характер на отворен 

документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 

променящите се условия.  

Планът е разработен от eкспертен екип на „Динамик Салюшънс” ЕООД – гр. Шумен, с 

участието на всички заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска 

подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност, 

прозрачност и информация. 
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І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

1. Анализ на икономическото и социално развитие 

1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика 

1.1.1. Географски характеристики, 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. 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. 

Територията на общината е 352 кв. км., 

което представлява 13% от общата площ 

на област Русе и около 2% от Северен 

централен район (СЦР, NUTS 2). 

В Бяла живее около 5,7% от населението 

на област Русе (13467 души към 01.02.2011 

г.) и едва 1,6% от населението на СЦР.  

Районът е с разнообразен релеф и обхваща 

част от Източната Дунавска равнина. 

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.  

През територията на общината преминават ж.п. линията Русе - Горна Оряховица и пътят 

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

Таблица 1:   Разстояния в километри от гр. Бяла до някои големи градове в България 
София Варна Пловдив Русе Велико 

Търново 

Свищов Попово 

259 203 234 56 55 48 48 

Източник: www.bgmaps.com 

 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. 

В състава на общината влизат административния център – град Бяла и 10 села:  

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

Косово, Стърмен и Пет Кладенци. 

Бяла е една от 8-те общини в област Русе. Тя е на четвърто място по територия и на 

второ място по население сред общините в областта. Най-голяма е концентрацията на 

населението в общините Русе, Сливо поле и Бяла – 82% от общия брой жители на областта.  

Най-малка по територия е община Борово, а по население община Ценово. Община Русе е с 

най-голяма теригория в областта. Средната гъстота на населението в община Бяла (38,3 души на 

кв. км.) е по-ниска от средните стойности за област Русе (83,9), за СЦР (57.5) и за страната 

(66,3). По брой населени места (11), Бяла е третото място в областта с община Сливо поле след 

общините Русе и Иваново (по 13 населени места) и Две могили (12 населени места). (Таблица 2) 

http://www.bgmaps.com/
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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 

01.02.2011 г. 

Гъстота на 

населението 

за 2011 г. 

(души на 

кв.км.) 

Населени 

места 

(брой) 

Градове 

(брой) 

Села 

(брой) 

България 111 001,9 7 364 570 66,3 5 304 253 5 051 

Северен централен 14 974.0 861 112 57,5 996 39 957 

Област Русе 2 803.4 235 252 83.9 83 9 74 

Община Борово 252.2 6 101 24,1 7 1 6 

Община Бяла 352.0 13 467 38,3 11 1 10 

Община Ветово 448.7 12 450 27,8 7 3 4 

Община Две могили 342.3 9 442 27,6 12 1 11 

Община Иваново 425.8 9 429 22,1 13  - 13 

Община Русе 469.2 167 585 357,2 13 2 11 

Община Сливо поле 255.0 10 855 42,6 11 1 10 

Община Ценово 258.2 5 923 22,9 9  - 9 

Източник: Национален статистически институт 

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси  

Около 94% от територията на община Бяла се състои от земеделски и горски площи. 

Най-голям е относителният дял на земеделската земя – 264 576 дка (75,2%). Обработваемата 

земеделска земя по официални статистически данни е 233 194 дка или около 88,1% от 

земеделските територии. Територията заета от гори е 65 907 дка или 18,7%.  

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

0.9%

1.2%

2.2% 1.8%

18.7%

75.2%

земеделска  горска

 населени места  водни течения и водни площи

 за добив на полезни изкопаеми  за транспорт и инфраструктура

 
Източник: Национален статистически институт 

 
Населените места и другите урбанизирани територии са 2,2% от общата площ на Бяла (7 

802 дка). Водните течения и водни площи заемат само 1,8% от площта на  общината. Най-малък 

относителен дял съответно 1,2% и 0,9% имат териториите за добив на полезни изкопаеми и за 

транспорт и инфраструктура. (Фиг. 2) 

 

1.2. Природно - ресурсен потенциал  

1.2.1. Релеф, климат, води, почви и полезни изкопаеми. 
Релеф 
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Територията на Община Бяла, обхващаща част от Източната Дунавска хълмиста равнина, е 

с разнообразен релеф. Характеризира се с широки, заоблени, ниски, хълмове и платовидни 

участъци, прорязани от къси суходолия, придаващи на терена ниско хълмист характер.  

По протежение на река Янтра от двете страни се редуват ниски и високи брегове, а покрай 

Беленска река има ниски заравнени тераси. 

Надморската височина на гр. Бяла е 35 м, северно от с. Босилковци е 30 м, а на хълмовете 

източно от с. Дряновец – 376 м. По-голяма част от хълмовете са заоблени,  терасирани и 

залесени. 

Речната долина на р. Янтра има много живописни меандри. Тя е плодородна, на места 

подпочвените води са високи, но има и наводнени ливади. 

По-голямата част от територията на Община Бяла е с наклонен терен, но въпреки това 

релефът е благоприятен за развитие на селскостопанските култури. 

Климат 
Районът на Община Бяла се характеризира с умерено-континентален климат, който се 

формира под влиянието на  въздушните маси, постъпващи от умерените географски ширини – 

океански и континентални. По-ограничено е влиянието на тропическите и арктическите 

въздушни маси. 

Географската ширина и надморската височина, на която е разположен района, осигурява 

значителна амплитуда на слънчевата радиация, която определя двата отличаващи се в топлинно 

отношение сезона – зима и лято. 

Наблюдават се сравнително студени зими и горещи лета без рязко изразена температурна 

амплитуда. Най-студен е м. януари  със средна температура до - 2 градуса, а най-топъл – м. юли 

със средномесечна температура 23,3 oС. Средната годишна температура е 11,6 oС , а годишната 

амплитуда е 28 oС. 

Обезпечеността с валежи – един от основните климатични фактори, влияещи върху 

самоочистването на атмосферния въздух е ниска, разпределена неравномерно сезонно и  

териториално.Средногодишната сума на валежите е 50 мм/м
2
. Най-високи  стойности са 

отбелязани  през  м. юни – 88 мм/м
2 

, а най-ниски – през  м. февруари – 30 мм/м
2
. Валежите имат 

предимно циклонен характер. 

Градушките са рядко явление. Слана се образува към първото десетдневие на м. октомври 

и най - късно  до първото десетдневие на м. май. 

Първите снеговалежи започват през м.ноември, а последните – през м. април. 

Средната годишна относителна влажност на въздуха е 75% , като с най-ниска средна 

месечна относителна влажност е м. август (64%), а с най-висока м. януари и декември – 87%. 

Преобладаващите ветрове са североизточните и югозападните, а с по-малка повторяемост 

са северните,  северозападните и южните. Средната скорост на вятъра  е 1,6 м/сек, като през 

отделните месеци се колебае от 1,1 до 2,2 м/сек . 

Наличието на средна скорост на вятъра над 1 м/сек и валежните суми осигуряват добро 

разсейване и самоочистване на атмосферния въздух. 

Води 

Водните ресурси на общината се състоят от повърхностни течащи и подпочвени води. 

Важно място заемат р. Янтра, Беленска река, р. Шипа, пресичаща с. Дряновец и с. Копривец и 

деретата, които минават през почти всички населени места на Общината. При валежи същите 

прочистват своите корита и обогатяват растителността. 

В общината няма разкрити източници на дълбоко подпочвени минерални води. 

В обсега на района не са наблюдавани опасни физико-геоложки явления и процеси, като:  

свлачища, срутища, плитки подпочвени води, ерозия и др.  

 Поречие на река Янтра:  Долното течение на р. Янтра, което е на територията на 

Общината, образува меандри, които са особено живописни при гр. Бяла. От вътрешната страна 

на завоите се разстилат обширни речни тераси, които при пълноводие се заливат.  
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На територията на общината се намират следните (микро)язовири (язовирите „Кенеза” и 

„Тифчева гора” са недействащи, поради неизправни съоръжения):  

- яз. „Кърча” – с. Бистренци – площ 22 дка; полезен обем 18500 м
3
; 

- яз. „Кенеза” – с. Бистренци – 32  дка; полезен обем 10000 м
3
; 

- яз. „Тифчева гора” – с. Бистренци – 36,7 дка; полезен обем 34000 м
3
;  

- яз. „Пет кладенци” – с. „Пет Кладенци” – 14 дка; полезен обем 16900 м
3
; 

- яз. „Радева чешма” – с. Лом Черковна – 45,9 дка; полезен обем 47000 м
3
; 

- яз. „Пазвантска чешма” – с. Лом Черковна – 19,5 дка; полезен обем 22000 м
3
; 

- яз. „Бахчите” – с. Босилковци -163,4  дка; полезен обем 154000 м
3
; 

- яз. „Карашлъка” – с. Пейчиново – 203 дка; полезен обем 205000 м
3
. 

В общината няма разкрити източници на дълбоко подпочвени минерални води. 

Почви  

Районът е изграден от следните геоморфоложки формации: преобладават черноземни 

почви със своите характерни подтипове – карбонатен чернозем, типичен чернозем, слабо 

излужен, развити върху дебела льосова подложка. 

Край река Янтра се срещат алувиални наноси, които са плодородни. Ограничено е 

разпространението на глинесто-песъчливите почви. Най-широко е застъпен льосът, покриващ 

всички по-стари формации и алувиалните отложения в речните тераси. 

Цялата територия на общината е изградена от два основни типа скали – десетчетвъртична 

скална подложка и долнокредни скали, представена от варовици, мергелни варовици и мергели. 

Почвената покривка е разнообразна. Тя има добър въздушен и топлинен режим и 

благоприятен  състав на почвения разтвор. Най-често срещаните почви са алувиално-ливадни, 

ливадно-черноземни, карбонатно-черноземни, и типичен чернозем. По-често се срещат тъмно-

сиви, горски сиви и ливадни почви. 

Почвената покривка дава идеални възможности за отглеждане на земеделски култури, 

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

Полезни изкопаеми 

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

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

варовици, мергели и техните разновидности, изключва възможността за наличие на такива. 

Територията е много богата на естествени строителни материали – глина в с. Бистренци, 

ломен камък край гр. Бяла и с. Копривец и баластра и пясък по поречието на р. Янтра.  

1.2.2. Защитени зони, защитени територии и биоразнообразие 
 Защитени зони  

В община Бяла попадат две защитени зони по Директивата за местообитанията, попадащи 

в националната екологична мрежа НАТУРА 2000: 

 Защитена зона  “Беленска гора”; 

 Защитена зона “Река Янтра”. 

 На територията на община Бяла, в землището на с. Полско Косово, със заповед   № РД – 

91 от 16.02.2006 г. на министъра на околната среда и водите е обявена Защитена местност 

“Естествено находище на кримска какула (Salvia scabiosifolia)”- единственото регистрирано 

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 и 

застрашени растения с категория рядък. Видът кримска какула е защитен, съгласно ЗБР.  

Биоразнообразие 

Разположението на района определя вида на флората характерна за  районите с малка 

надморска височина – мезофитна. 

Природните условия  са определили три  вегетационни растителни типа. Край река Янтра, 

където подпочвеното ниво на водите е високо и климатът е по-влажен, са разпространени бяла 

върба,бяла, черна и канадска топола. 
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Дървесните видове – липа, бяла акация, орех, черница, кестен. В горите се срещат 

следните видове : зимен дъб, летен дъб, цер, липа, благун, акация, габър, ясен, мъждрян, бреза.  В  

района  на гр. Бяла  има значителни площи с иглолистни насаждения.  

От храстите и полухрастите най-добре се развиват: смрадликата, дивото грозде, глогът, 

шипка, дрян, леска, черен бъз; Около селищата растат люлякови храсти. 

Тревната растителност е от средноевропейски и азиатски тип със следните представители: 

бял равнец, обикновен репей, магарешки бодил, синя метличина, чернолюспеста метличина, синя 

жлъчка, полска паламида, тънколистна лайкучка, лечебно глухарче, овчарска торбичка, тревист 

бъз, обикновена поветица, голям жиловляк, ланцетолистен жиловляк, среден жиловляк, троскот, 

ежова главица, обикновено лютиче, лепка, татул, коприва, мащерка, риган, лайка и др. Срещат се 

и десетина вида гъби. 

Фауната е твърде разнообразна и се определя от принадлежността на района към 

палеарктичната и евросибирската фаунистични области. Преобладават евросибирските и 

средноевропейските зоогеографски видове. Срещат се сърни, диви свине, лисици, язовци, вълци, 

катерици, от гризачите  - зайци, мишки, лалугери, от влечугите – гущер, смок, слепок. 

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. 

Птичият свят се представя от диви патици, водни кокошки, речни чайки, чапли, сиви 

врани, гугутки, скорци, дроздове. Обект на лов са дивите патици, яребици, пъдпъдъци, фазани, 

гълъби, гургулици и др. Няма защитени гнездещи видове. 

Рибата по р. Янтра е ограничена по видове. Срещат се сом, шаран, мряна, червеноперка, 

каракуда, кефал, уклей, попчета и др. 

 

1.3. Културно-историческо наследство и паметници на културата 
Името на Бяла произхожда от цвета на белите хълмове до брега на река Янтра, сред 

които са се сгушили кварталите му. Други го тълкуват като превод на италианската дума белла 

- хубава. 

          Археологически и други извори доказват, че територията й е била населявана още през 

древността. Първият писмен документ, в който се споменава Бяла, е Регистъра на ленните 

владения на територията на Никополския санджак през 1544/45г. Това е най-ранното, открито 

до сега, историческо сведение за селището. Археологическите проучвания, обаче показват, че 

организирани форми на живот по нашите земи е имало много години преди това, още през 

неолита. Макар и оскъдни и недостатъчно проучени археологическите находки доказват, че 

близо до бреговете на река  Янтра през ІV/V век се е намирала една от осемте римски крепости 

за охрана на пътя – Градището. Стара легенда разказва, че знатен римски военначалник 

заминавайки на бран с врага заровил между крепостните стени на Беленското градище златна 

колесница с четири златни коня. 

Много иманяри са копали из низите между стените за да търсят златното съкровище. Но 

освен части от глинени съдове, керемиди и монети  - нищо не намирали. А то богатството си е 

там някъде и чака да бъде открито... 

      Градищата /крепостите/ са строени главно през римско време от камъни с хоросанова 

спойка. Разположени са по високи,скалисти и трудно достъпни речни брегове и долини с цел 

охрана и наблюдение на района. Използвани са до края на средните векове. Вероятно по време 

на турското робство са били изоставени и разрушени. 

      По река Янтра е имало 8 крепости, строени 4-5 в., охраняващи пътя от Ятрус /с.Кривина/ 

до Никополис ад Иструм /с.Никюп/. Две били на левия и 6 на десния бряг на Янтра: до 

Кривина, Новград,Стърмен, Бяла, П.Косово, две при Раданово и една при с.Крушето. 
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      Беленското градище е разположено северозападно от града, върху слабо наклонено към 

югозапад плато, завършващо с висок , скалист и стръмен нос между устието на Беленско дере и 

десния бряг на Янтра,срещу каменния мост на Фичето. 

      През 1929 г. Е направен първия план на Градището. Тогава още ясно личат останките от 

трите крепостни стени, като зидовете са високи  50-60см.Северната стеная е дълга 308м., а 

източната – 208м., южната – 198м., от западната няма запазени следи. На южната и източната 

стена има слаба чупка. 

      През 1949 г. Градището е почти унищожено от каменоломните. Основите на северната  и 

голяма част от източната стена  остават под дебел насип, от 1 до 2 метра.Зад стените платото 

продължава. За предпазване от север личи голям изкоп. На североизточния и югозападния ъгъл  

има насипи от камъни, като вероятно там е имало по една кула за наблюдение. 

      Нивите между стените са осеяни с късове от късноримски глинени съдове, тухли и 

керемиди. Могат да бъдат намерени  и монети  от Грациан /375-383/.И Теодосий Велики /364-

395/.  През годините  в музей “Освободителна война” гр.Бяла  за съхранение са предадени общо 

362 предмета. Част от тях са изложени в постоянната изложба “Археология” на музея от 

септември 2007г.Сред предметите са и части от глинени терски лули, които свидетелстват за 

използването на крепостта в по-късен период. 

      Освен Градището в Бяла имая много други следи останали от римско време .В 

местността Каваккьои личат останки от старо селище, има и гробища наречени “Латински “. 

Открити са и надгробни могили с тракийски произход. 

В кратък регистър на джизието от Търновски вилает от 1618 година е отбелязано, че 

селището брои пет български къщи. 

В началото на ХVII век Бяла е малко селце с 20-30 души население. По-късно бързо 

нараства вследствие на миграционните процеси към равнината. След Чипровското въстание от 

1688 година тук се преселват турци, които заемат западната част на селото. Идват и много 

българи от балканските и задбалканските селища. През XVIII век приижда българско население 

от Свищов и Арбанаси. Бяла става най-многолюдното селище в района между Русе и Търново, 

Свищов и Попово и негов естествен център, причина за което е освен благоприятното 

географско положение, и каменният мост над река Янтра, построен през 1865-1867 година от 

самоукия възрожденски майстор Колю Фичето. След построяването му възникват прочутите 

Беленски ханища. Разположени по средата на пътя Русе - Търново, по важната вътрешна 

магистрала на Турската империя Русе - Цариград, ханищата превръщат Бяла във важна 

крайпътна станция. С уникалното за времето си съоръжение Мидхат паша свързва Русчук с 

най-отдалечения град на своя вилает - Ниш (през Плевен и София), а също и с Цариград (през 

Търново и Одрин). По-сетне каменният мост е заменен от железен, а днес е кръстовище на две 

международни магистрали - Русе - Велико Търново - Свиленград и Драгоман - София - Плевен - 

Варна. 

След Освобождението Бяла е най-голямото селище в околността с добре развито 

скотовъдство, земеделие, кожухарство, мутафчийство, лозарство и пчеларство. На мястото, 

където сега се издига училище "Петко Р. Славейков", е построена голяма салхана (кланица). 

Приготвените в нея балпастърма и лой се извозват с биволски кервани до Цариград и Одрин. 

Един французин построява парна мелница, а Кирил Рускович от Арбанаси - спиртна фабрика. 

С икономическия подем в Бяла се пробужда и националното съзнание на населението. 

През 1836 година тук е открито първото училище, през 1843 година е построена църква. Георги 

Сава Раковски в своя "Горски пътник" сочи Бяла за родно място на легендарния Радой войвода. 

В горите източно от града през есента на 1875 година, по време на Старозагорското въстание, се 

укрива Червеноводската чета на Върбан Йорданов. След разгрома на Априлското въстание в 

околностите на Бяла се укриват апостолите Панайот Волов и Георги Икономов и въстаникът 

Стоян Ангелов, които намират смъртта си при опит да преминат буйните води на Янтра. 

На 5 юли 1877 година в Бяла влизат руските освободители. На 20 юли, за около един 

месец, в бившата къща на турския управител Мехмед бей се установява Главната квартира на 

руския император Александър II. Тук се настаняват и две военновременни болници, в които 
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работят руски лекари и милосърдни сестри. Сред тях са баронеса Юлия Петровна Вревская и 

Мария Неелова, чиято саможертва признателното население е увековечило с паметник. 

През 1891 година Шестото обикновено народно събрание дава официално на Бяла статут 

на град. 

В Бяла съществуват следните културно-исторически обекти, които привличат много 

туристи: 

1. Мостът на „Колю 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 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. 

2. Музей „Освободителна война 1877-1878 г.” –  музеят е официално открит през1907 

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

освободителна война. Основният му фонд наброява 550 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. 

3. Градска часовникова кула - от 1906 г. 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. 

4. 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 тежи1500 килограма висока е 1,10 метра. Камбанарията, в която 

са камбаните е висока20 метра. 

5. Надгробен паметник на Баронеса Юлия Вревская в парка на музей 

“Освободителна война”. 

6. Руски паметник  на загиналите в Бяла руски офицери и войници, намиращ се в 

квартал „Ханищата“, близо до двата моста над Янтра, на пътя Русе-Велико Търново; 

7. Паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, и І-ва и ІІ-ра 

световни войни от Бяла и региона; 

8. Паметници на Панайот Волов и Николай Пирогов (построен през 1977 г. от 

Българския червен кръст); 

9. Паметни плочи на опълченци от Бяла; 

10. Барелеф на Васил левски; 

11. Паметник на богинята на лова - Диана, в Беленска гора; 

12. Паметна плоча на загиналите в войните в с. Босилковци; 

13. Паметник на убитите по време на войните от 1912-1913 год. в с. Дряновец; 

14. Руски паметник в с. Лом Черковна; 

15. Паметник на загиналите в Отечествената война в с. Полско Косово; 

16. Паметна плоча на Рачо Игнатов Яков и Петър Миланов Караиванов в село 

Стърмен; 

17. Паметник на загиналите в Руско-Турската война в с. Копривец; 

18. Войнишки паметник в с. Копривец. 

19. На 7 км от град Бяла в посока Попово се намира Лесопарк – обособена зона за отдих 

и почивка. 

  

1.4. Селищна система и урбанизация 

1.4.1. Селищна система  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/1977
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Урбанистичната структура на общината се характеризира с 11 населени места - град 

Бяла, който е административен център и 10 села, обединени в 5 кметства - Копривец, Полско 

Косово, Босилковци, Дряновец, Лом Черковна и 5 кметски наместничества - Пет Кладенци, 

Пейчиново, Бистренци, Ботров и Стърмен. 

Отстоянието в километри от административния център – гр. Бяла до отделните населени 

места в общината е следното: 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. 

Населението на община Бяла по постоянен адрес бележи тенденция на намаление с 537 

души през 2012 г. спрямо 2007 г. Жителите на общинския център  гр. Бяла намаляват с 5% през 

анализирания период.  

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана - един град, 1 голямо село – 

над 1000 жители, 3 средно големи села – от 500 до 1000 жители, 5 малки села от 200 до 500 

жители и 1 много малко село – Пет Кладенци – само 40 жители.  
 

Таблица 3: Население по постоянен адрес в община Бяла 2007 - 2012 г. 

Населени места 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

гр. Бяла 10610 10514 10450 10342 10192 10073 

с. Бистренци 324 308 302 296 284 287 

с. Босилковци 733 722 705 673 667 653 

с. Ботров 329 330 328 332 333 331 

с. Дряновец 786 775 751 741 721 707 

с. Копривец 1028 977 964 940 909 889 

с. Лом Черковна 376 375 371 359 358 355 

с. Пейчиново 367 358 345 334 326 306 

с. Полско Косово 1874 1825 1813 1766 1749 1736 

с. Стърмен 307 298 290 285 287 274 

с. Пет Кладенци 49 49 49 47 43 40 

Община Бяла 16783 16531 16368 16115 15868 15651 

Източник: Национална база данни „Население” - http://www.grao.bg  

Около 64% от населението на общината е съсредоточено в град Бяла. Наблюдава се 

подчертана тенденция към депопулация. (Таблица 3) 

Урбанизираността на територията на общината е 64% градско, спрямо 36% селско 

население /при 73% за страната в полза на градското/.  

Развитието на селищната мрежа в общината е довело до съсредоточаване на основните 

административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в гр. Бяла. Почти всички 

хора, живеещи на село, са постоянно пребиваващи там и се занимават със земеделие в лични 

стопанства. Като цяло икономическият потенциал на градското население в общината е по-

висок от този при селското население. Това се обуславя от различния начин на живот и 

възможностите за трудова реализация. Всички селища разполагат с изградена инфраструктура 

по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, транспортен достъп, но нямат изградена 

канализация.  

Като физическа структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана е върху 

цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се проявява при демографските, 

икономическите и функционалните характеристики на населените места. По тази причина 

общината има нужда от целево създаване на опорни центрове на град Бяла, които да гарантират 

балансираното развитие на района в бъдеще. 

Отчитайки географското разположение спрямо общинския център, броя на жителите на 

селата, осигуреността им с обществени и обслужващи функции и други фактори, като 

естествени вторични пунктове за развитие можем да определим следните 2 опорни центъра, 

към които са включени общо по 5 села: 

http://www.grao.bg/
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- Западен опорен център с водещо село Полско Косово, който включва селата: 

Пейчиново, Босилковци, Стърмен и Ботров. 

- Източен опорен център с водещо село Копривец, който включва селата: Лом 

Черковна, Дряновец, Бистренци и Пет Кладенци. 

За да се постигне балансирано териториално развитие на община Бяла, в селата – опорни 

центрове трябва да се инвестира за подобряване на инфраструктурата и развитие на 

обслужващите функции и услуги, разнообразяване на икономическите дейности, съживяване, 

създаване на работни места и задържане на младите хора. Те трябва да съдействат и за 

развитието на останалите села, които са включени към тях. 

 

1.4.2. Общи характеристики на малките населени места в общината 
Настоящата характеристика е направена в резултат на проведено анкетно проучване сред 

кметовете и кметски наместници на малките населени места в община Бяла и отразяват 

реалната ситуация в селата към 2013 г. 

с. Бистренци се намира на пътя Бяла-Попово на отклонение от два километра. 

Надморската височина е 252 м. Старото име на селото е Гьол Бунар.  Бистренци се 

характеризира с красива природа, чист въздух и постоянен прохладен вятър през лятото. 

По информация от кмета на селото към 2013 г. жителите по постоянен адрес са 276 

човека, а по настоящ с около 40 повече, но има и нерегистрирани, които живеят постоянно в 

селото – около 10 човека, децата под 18 години са 54.  

В Бистренци има сграда на кметство, покрива на която се нуждае от основен ремонт. 

Сградата на бившето училище е преустроена в Дом за стари хора. Читалищната сграда, е пред 

събаряне, покривът тече, в голямата зала таванът пада, прозорците са изпочупени. Църквата 

също е в лошо техническо състояние.  

На територията на селото има един смесен магазин, който е собственост на ПК ”Успех” 

с. Копривец. Магазинът работи четири дни в седмицата. Има едно кафене, което работи до 

обяд, но много често е затворено. 

Уличната мрежа се нуждае от ремонт. Стъмните улици са изронени от порои до основи и 

не са възстановявани изобщо. Тротоари в селото няма. Парковата площ се поддържа от 

местното население. Водопроводната система е стара и често възникват аварии. Няма 

канализация. Уличното осветление се нуждае от подмяна на старите осветителни тела, защото 

50% от лампите са неефективни. 

Основно населението на селото се състои от пенсионери. Хората в трудоспособна 

възраст събират билки, а някои са заети в селското стопанство и работят при арендатори. 

Предприятия на територията на селото няма. В Дома за стари хора работят няколко човека като 

обслужващ прерсонал.  

Два пъти в месеца от общинския град от Дирекция “СП” идва социален работник. 

Населението има лични лекари в гр. Бяла и два пъти в седмицата идва фелдшер, който е към 

единият личен лекар. 

За последните 5 години в селото няма санирани и обновени сгради. За празник на 

Бистренци от 2012 г. е обявен денят на св. Иван Рилски, на чието име е и църквата в селото, 

който се  очаква да стане традиция. 

Основните проблеми на Бистренци са застаряващо население, безработица, битова 

престъпност. За съживяването и развитието на селото има нужда от: ремонт на сградата на 

Кметството, ремонт на сградата на Читалището, ремонт на Църквата и детската площадка. 

Парковата площ трябва да бъде реконструирана с алеи, пейки, беседка. Селото се нуждае от 

цялостно изкърпване на улиците.  Необходимо е да се осигури достъп до интернет и покритие 

на мобилните оператори, защото към 2013 г. в селото няма покритие на нито един оператор или 

интернет доставчик и остава изолирано. 

с. Босилковци е разположено на 14 км северозападно от град Бяла и река Янтра в 

средната част на хълмистата Дунавска равнина. Селото съществува още по време на турското 

робство с името „Чатма” и е било разположено на 4 км от сегашното му място.  
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По време на турското робство върлува чума и хората се местят на юг. Една от най-

красивите местности на изток от селото е “Чантълъка”. Хълмиста, покрита с вековни круши и 

буйна растителност, тя е често посещавана от любителите на природата. 

Реалните жители на Босилковци към 2013 г. са 653 човека, децата до 18 години са 103. В 

селото има общинска сграда, в коята се помещават кметство, здравна  служба и библиотека, 

отделно има църква и целодневна детска градина. Двете училища - начално и сновно вече не 

функционират и сградата на едното е полуразрушена. Църквата е в добро състояние. ЦДГ 

разполага с много хубава база и редовно се посещава от около 20 деца.  

Селото разполага с три магазина за хранителни стоки и едно кафене. Уличната мрежа е в 

много лошо състояние, тротоари има само по централната улица. Босилковци е водоснабдено, 

но няма канализация. Уличното осветление е добро. В центъра на селото има детска площадка 

със зелени площи. Основен доход и поминък  на населението е земеделието. Няма 

функциониращи предприятия. В Босилковци има един социален работник, който отговаря за 

социалното обслужване на населението. Личен лекар посещава селото два пъти в седмицата. За 

последните 5 години в селото има само една санирана и обновена сграда. Празникът на 

Босилковци е на 9 ноември – събор на селото. 

с. Ботров е разположено в средната част на Дунавската равнина, на 107 м. надморска 

височина. Релефът е равнинно-хълмист, а климатът  умерено-континентален. Лятото е сухо и 

горещо, а зимата е ветровита и студена. В близост до селото минава река Янтра. В Ботров има 

подпочвени води и две столетни чешми -  едната е от 1856 г., а другата от 1909 г. 

Към 2013 г. реалните жители на Ботров са 329 човека, от които 67 деца под 18 години. 

Публичните сгради в селото са кметство в незавършен строеж и читалище. На територията има 

един смесен магазин. 

Улична мрежа в селото е неподдържана и в лошо състояние, улично осветление е в 

добро състояние, няма тротоари. Паркът се използва за пасище. Водопроводната мрежа е стара, 

няма канализация. В Ботров има добре поддържан и подреден площад.  

Основният поминък на селото е земеделие и животновъдство. В селото има фурна за 

производство на хляб. Здравното обслужване се извършва в гр. Бяла.  

Празникът на селото е на 21 септември.  

с. Копривец е разположено в подножието на Поповско-Самуиловските височини (220– 

296 м надморско ниво), на 16 км от град Бяла и на 34 км от град Попово, на пътя София-Варна. 

Надморската височина на Копривец e 119 м. Най-старите следи от поселищен живот в района са 

открити в местността Южека, където е разположена поселищна могила. Тя датира от късния 

неолит и от ранната бронзова епоха. Край местността Новите гробища също е открито селище 

от късния неолит. Край селото е намирана тракийска керамика, както и тракийско селище и 

надгробни могили. В местността Змей кале се намират останки от ранновизантийска крепост, 

изградена по времето на император Юстиниан I. Най-голямата културна забележителност в 

Копривец е манастира „Св. Петка”.  

Реалните жители на селото са 880 човека, от които 72 деца и младежи до 18 години. В 

Копривец има сграда на кметство, здравна  служба, читалище,  църква, целодневна детска 

градина и основно училище. Църквата е в добро състояние. ЦДГ разполага с много хубава база 

и редовно се посещава от около 20 деца. В селото има четири  магазина за хранителни стоки и 

едно кафене. Уличната мрежа в селото е в окаяно състояние, тротоари има само по централната 

улица. Село Копривец е водоснабдено, но липсва канализация. Улично осветление има в цялото 

село. В центъра има детска площадка със зелени площи. Основният източник на доходи е 

земеделието. На територията на селото работят още: шивашки цех, цех за опаковачни машини, 

цех за печене и опаковане на ядки, цех за опаковъчно фолио.  Здравното обслужване се 

осигурява от личен лекар, а социален работник отговаря за социалното обслужване на 

населението. През последните 5 години има няколко санирани и обновени сгради. Празникът на 

селото е на Свети дух. 

с. Пейчиново е разположено в централната част на Дунавската  равнина. В миналото 

селото е било известно с името Бурумлии и е било към Свищовска област, но по късно през 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BD_I
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1934 г.е преименувано на Пейчиново и след тая промяна, то принадлежи към Русенска област. 

В селото е открита част от каменна плоча от Римско време, върху която е изработен семеен 

барелеф на мъж, жена и двете им деца, инкрустирана по краищата  с надпис върху шлифовано 

поле. Тази плоча е поставена в близост до центъра на селото. В Пейчиново има построени две 

каменни чешми с корита. Една от чешмите e построена още през 1884 год. 

Към 2013 г. реалните жители на селото са 309 човека, в това число 34 деца под 18 

години. В центъра на селото е разположена административната сграда на кметството, в която се 

помещават: читалище с библиотека; пенсионерски клуб и пощенски клон.   

В близост до центъра на Пейчиново се намира православен храм ”Арахангел Михаил”.  

На територията на селото има построено училище и детска градина, които са в една сграда, но и 

двете не функционират. Децата и учениците от Пейчиново се извозват до детската градина и 

училището на град Бяла. Закрита е и здравната служба. Медицинското обслужване се осигурява 

от лични лекари в гр.Бяла. В Пейчиново има  две големи сгради на “Наркооп ” гр. Бяла, от 

които едната е магазин за хранителни стоки и кафене, а другата е в добро състояние, но не 

функционира. Работят още два магазина за хранителни стоки, в единия има и кафене. Към 

кметството има самостоятелна сграда “Къща за специалисти”, която е  необитаема.  

Селото е електрифицирано и водоснабдено. Освен водопровода в много домове има 

кладенци, които хората използват предимно за напояване на градините си. Почти на  всяка 

улица има улично осветление и лампите светят целогодишно, но има нужда от подмяна на 

някой осветителни тела. Селото е малко и потънало в зеленина, през него минава дере, 

оформило се вследствие на дъждовете и снеготопенето, а през останалото време се стича водата 

от селските чешми, покрай дерето има много храсти и дървета. В единият край на селото има 

парк с алеи, люлки,беседка и катерушка, който се нуждае от обновяване. В центъра на 

Пейчиново също има кът за отдих. Запазена е и детската площадка в бившото училище и детска 

градина.  

В близост до търговските обекти има спортна площадка за волейбол, футбол и хандбал. 

Селото разполага с достатъчна и добре изградена база за игра и спорт на деца и младежи.  

Връзката с гр. Бяла се осъществява с междуградски автобус, който пътува само сутрин и 

вечер през работните  дни, а  всеки четвъртък и на обяд. До селото минава главен път Русе-

София и минаващите автобуси по тази линия обслужват пътници в двете посоки. В селото има 

изградени две приемо-предавателни клетки на М-Тел и Виваком, с което се улеснява и връзката 

с всички абонати. В Пейчиновци е осигурен и достъп до интернет.  

Населенито е застаряващо. Повече от половината са пенсионери, а хората в 

работоспособна възраст работят в селското стопанство, в търговските обекти или в гр. Бяла. В 

Пейчиново няма функциониращи предприятия. 

В селото няма медицинско лице, което да обслужва населението. Здравна помощ се 

ползва от лични лекари в гр. Бяла. Селото се посещава от социален работник един ден в 

седмицата, който обхваща всички сфери на социалното подпомагане. Има нужда от разнасяне 

на храна по домовете на самотни стари хора, но за момента тази социална услуга не се 

предоставя за селото от Домашен патронаж – Бяла. 

В Пейчиново има обновени и санирани къщи, които са закупени от англичани и поляци. 

Селото има два празника - през месец ноември е традиционният събор, свързан с 

църковния празник на Арахангел Михаил, чието име носи и църквата. Другият празник е в 

началото на лятото, който се празнува на полето в местността “Черковището” с курбан, готвен 

на полето, много музика и веселие. Този празник е известен още и с името “Пеперуда”- молебен 

за дъжд, здраве и плодородие. 

с. Пет Кладенци  намира се на 5 км от гр. Бяла по посока за Варна. Разположено е в 

ниско място защитено от ветрове. През зимата падат дебели снегове. Въпреки ниската 

надморска височина – 280 м., климатът в с. Пет Кладенци е планински. Въздухът е 

изключително чист, а лятото е прохладно. Липсва преминаващ път, което обяснява липсата на 

шум и прах в селото. Пет Кладенци е заобиколено от голямо количество широколистни и 

иглолистни гори, разполага и с микроязовир, който е на разположение за спортен риболов.  
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По информация от кмета на селото към 2013 г.  жителите по постоянен адрес са 50, но 

има и много, които нямат постоянен или настоящ адрес в населеното място, но пребивават 

целогодишно. Реално населението е около 180 жители, в това число 2 деца под 18 години, а 

през лятото – ваканции и почивни дни – децата стават около 20.  

В селото има кметство и поща  намиращи се в единственната сграда с ново строителство, 

останалите обществени сгради - училище, читалище, църква са в много лошо техническо 

състояние. В Пет Кладенци има един хранителен магазин и две къщи за  гости. Уличната мрежа 

е в много лошо състояне, тротоари и канализация липсват, съобщитителните мрежи са само 

аналогови без мобилна връзка, покритие и интернет. Уличното осветление е задоволително. На 

територията на селото има много зелени площи, но не са  обособени  в паркове и площадки, 

поради липса на средства.  

Основната част от населението са пенсионери и доходите им са от пенсии. В селото няма 

функциониращи предприятия. Населението има лични лекари в гр. Бяла. Празникът на Пет 

Кладенци е на Димитров ден, църквата носи името на св.Димитър. 

Село Пет  Кладенци има нужда от цялостно асфалтиране на улиците, от ремонт на 

обществените сгради, от здравна служба, редовен транспорт до град Бяла, площадки за децата, 

които гостуват в селото през ваканциите и почивните дни. Необходимо е да се осигури покрите 

на мобилните оператори и достъп до интернет.   

с. Лом Черковна е  разположено на второкласен път Е 51. Намира се на 30 км. от 

общинския център – Бяла и на 76 км. от областния – Русе. Селото се нарича Лом Черковна, 

защото в миналото е имало 7 черкви на река Лом. Преди много години това село се е казвало 

Бойка заради партизанката Кина-Бойка която има паметник в центъра на селото. Землището е 

29.224 кв. м., през него преминава газопровод и по същата линия ще се строи и „Набуко”. 

Районът е полупланински, което предполага естествено развитие на земеделие и 

животновъдство. На територията на селото има и паметник на Руските освободители – в 

околностите са се водили жестоки битки през Руско - Турската война. В околностите има 

четири язовира в много красиви месности. 

Реалните жители на селото са 417 човека, от които 95 деца и младежи до 18 години. 

Лом Черковна разполага с кметство и здравна служба, които се помещават в една сграда, 

която се  нуждае от основен ремонт. Детската градина, която по списък има 15 деца, а средната 

посещаемост е 9 деца също подлежи на основен ремонт. Читалището е основно ремонтирано, 

развива художествена самодейност и има богата библиотека. Църквата се нуждае от частичен 

ремонт /камбанария, дограма, ограда/.  

В селото има четири магазина и две кафенета. Всички улици, с изключение на 

централната „Васил Левски” са  изровени от дъждове и разбити от тежкотоварните камиони, 

извозващи дървесина от горите. Уличното осветление е в задоволително състояние - подменят 

се тела и ел. лампи. Една трета от тротоарите липсват, една трета са за ремонт и една трета са в 

задоволително състояние. Площадът има нужда от частично асфалтиране и подмяна на 

бордюри. Водопроводната мрежа е стара и подлежи на подмяна, няма канализация. Енергийна 

мрежа има чести аварии при лоши метеорологични условия.     

   На територията на Лом Черковна функционира цех за хамаци и въжета. Основният 

поминък на жителите на селото е събирането и сушенето на диворастящи билки. В цеха за 

хамаци и въжета са заети 5 работника, в земеделската кооперация  има постоянно заети 10 

работника и около 10 работника сезонно. В селото живеят 7 търговски работници и 7 държавни 

служители.  

Социалното обслужване в селото се осъществява като 3 пъти в месеца идва социален 

работник, който обслужва всички нуждаещи се. В селото за сега има медицински фелдшер, 

обслужващ здравно осигурените лица. Личният лекар е в с. Копривец и при нужда жителите на 

Лом Черковна го посещават там. Снабдяването с лекарства става много трудно поради това, че 

има автобусен превоз до гр. Бяла само 3 пъти в седмицата. 

Селото има два празника. Единият е на Свети Архангел Михаил - 8 ноември, а другият 

на 15 август /Голяма Богородица/  когато се прави Курбан за здраве и плодородие. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%29
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC


Общински план за развитие на община Бяла, област Русе 2014 – 2020 г. 

 

 18 

с. Полско Косово е разположено между два хълма и един дол с посока изток-запад, с 

надморска височина 109 м. Двата хълма и долът завършват до западния бряг на река Янтра. 

Същите водят началото си западно от селото от местността „Ени-чаир” в продължение на 

четири и половина километра. Южният хълм завършва на изток със скално образувание, в 

подножието на което е протичала реката. От проучванията на историци се установява че върху 

това скално образувание е съществувала стара римска крепост. 

Старата римска крепост, наричана от населението „Градището” се е намирала върху 

скалното образувание под името „Канарата”. Там са разкрити останки от средновековно 

селище. Градището се е състояло от две крепости, отделени помежду си с дълбок ров 

/дълбочина над 3 м., ширина 12 м., дължина над 60 м./. Двете крепости са заемали около 12 дка 

площ. Голямото градище е заемало три четвърти от цялата площ и имало многоъгълна форма. 

Малкото градище имало форма на неправилен петоъгълник и заемало една четвърт от цялата 

площ. Около 1930 година последните крепостни стени били съборени при експлоатацията на 

каменните кариери под стените. От двете страни на входа при изкопа са личали основите на две 

кули, без следи от самите входни врати. Преди години, от южната страна на малкото градище 

са били открити овъглено жито в две делви, метален кръст и други останки. Вън от стените на 

голямото градище е съществувало християнско гробище. Там са намерени два каменни кръста, 

като на единият е имало релефно изображение на чук –вероятно гроб на ковач или дърводелец. 

Намерени са и римски монети.  

През селото минава ж.п. линия Русе - Горна Оряховица и голямата пътна артерия - Русе-

Велико Търново, която е част от 9-ти транс-европейски коридор. 

През 1860 г. се поставя началото на образователното дело в с. Полско Косово, 

училището се е помещавало в една стая-зимник в частен дом. През 1915 г. е построено училище 

на един етаж с осем класни стаи, след което през 1962 г. се надстроява втори етаж на 

училището. Днес в училището учат 140 деца от І до VІІІ клас от трите етноса – роми, власи и 

българи. ЦДГ „Радост” е открита през 1973 г., с четири групи на обучение. Към момента има 

деца само в две групи. С доброволен труд през 1854 г. в селото е построена Църквата „Св.Св. 

Константин и Елена”. През 80-те години е построена библиотека към НЧ „Развитие”, което 

води началото си от 1899 г. 

Обществените сгради в Плоско Косово са: Кметството, чиято сграда е в съсобственост с 

БТК, детска градина, основно училище, църква, читалище със салон за културните 

мероприятия, като състоянието на сградния фонд е добро.  

Стадионът на селото и съблекалните, се нуждаят от основен ремонт. На територията  на 

Полско Косово има шест хранителни магазина, четири кафенета, един ресторант и къща за 

гости. Уличната мрежа се нуждае от основен ремонт, от пълно възстановяване се нуждаят 

тротоарите и площите пред основното училище, необходим е ремонт на канализацията и 

изграждане на подземна инфраструктура. За подобряване на благоустройството има нужда от 

изграждане на нова детска площадка в ЦДГ „Радост” и доизграждане на детската площадка в 

парка пред училището. 

 По информация от кмета на селото към 2013 г.  реално по постоянен адрес жителите са 

1725 човека, а по настоящ 1643, децата под 18 години са 348. 

В селото има изнесено работно място за социален работник, с което се осигурява 

социалното обслужване на населението, а здравното обслужване се осъществява от личен лекар 

и фелдшер. Традиционни празници са Цветница и Косовски събор в първата неделя от м. юни. 

Основен проблем на Полско Косово е безработицата. Няма функциониращи предприятия. 

с. Дряновец е разположено в средната част на Дунавската равнина в близост до селата 

Копривец и Бистренци, на 116 м. надморска височина. Релефът е равнинно хълмист, а 

климатът-умерено- континентален. През селото минава река Шипа. 

Към 2013 г. реалните жители на селото са 725 човека, в това число 200 деца под 18 

години.  
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Публичните сгради в Дряновец са кметство, детска градина, църква, читалище, 

действаща библиотека, здравна служба, новоизграден Център за социални услуги за деца до 7 

годишна възраст, клуб на пенсионера, клуб за развлекателни игри.  

В селото има два смесени магазина. Парка и площада в селото са в добро състояние. 

Водоснабдителната мрежа е стара, няма канализация. Липсва достъп до интернет и добро 

покритие на мобилните оператори. 

 Оновният поминък на хората в Дряновец е селското стопанство - животновъдство и 

земеделие. В селото функционира биволовъдна ферма. За последните пет години няма нови или 

санирани и обновени сгради. Празникът на Дряновец е на 7-ми ноември. Социалното 

обслужване се осъществява, чрез посещения от социални работници в изнесена приемна на 

дирекция „Бюро по труда” - гр. Бяла. Здравно обслужване се извършва чрез медицинско лице 

всяка сряда и един път месечно - мобилна лаборатория.  

 Основните проблеми на селото са  неподдържаната инфраструктура - непочистено 

корито на р. Шипа, с предпоставка за наводнение, спешна нужда от ремонт на отводнителен 

канал, който минава през центъра на селото, липса на детска площадка и спортни съоръжения, 

нужда от спешен ремот на сградите на  Кметството и Здравната служба, която е обществено 

опасна. Борбата с престъпността и насилието. 

 с. Стърмен се намира на десния бряг по поречието на река Янтра, ,на 4 км от град 

Бяла.Селото е малко, но носи духа на гордите си жители.Част от селото е построено на скала, а 

другата му част е равнинна. Стърмен е заобиколено от коритото на Янтра, окичено по бреговете 

с издигащи се високо каваци и увиснали над реката плачещи върби. Традиционният панаир в 

селото е през месец октомври. Населението е изцяло българско.  

Към 2013 г. в селото живеят 275 души, от които само 20 деца под 18 години.  

Публичните сгради в селото са: кметство - стара сграда, която се нуждае от ремонт; 

читалище и църква в много добро състояние и здравна служба, която е в много лошо 

техническо състояние. Уличната мрежа и тротоарите също са в лошо състояние.  

В Стърмен работят 2 магазина. Основният поминък на населението е земеделието. 

  

1.4.3. Жилищен фонд, домакинства и семейства 

По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. жилищните сгради в община Бяла 

са 6177, а общият брой жилища е 7265. Полезната жилищна площ в общината е 426 384 кв.м. 

Около 69% от жилищните сгради (4235 броя) са постоянно обитавани, 1050 са 

необитавани и/или се обитават сезонно, а 4 са за колективни домакинства. Обществено 

водоснабдени са 98% от жилищните сгради в Бяла. Собствен водоизточник ползват 0,3% от 

сградите, 1,3% имат и обществено водоснабдяване и собствен водоизточник, а 0,4% не са 

водоснабдени. 

С обществена канализация са свързани 54% от обитаваните жилища в Бяла, 2,2% са 

свързани с избени ями, 2,6% ползват септични ями, а 40% попивни ями. В 1,1% от жилищните 

сгради няма никакъв достъп до канализация и/или ями. 

По показателя на НСИ „Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, 

сателитна антена, компютър и достъп до интернет”, данните за община Бяла са следните: 

- Кабелна телевизия има в 2785 жилища и достъп имат 7822 лица; 

- Сателитна антена е поставена на 1172 жилища и достъп имат 3407 лица; 

- Компютри има в 1714 от жилищата и осигуреността е за 5713 лица; 

- Достъп до Интернет имат 1634 жилища и съответно 5419 лица. 
Таблица 4: Жилищни сгради по период на построяване в Бяла 

Общо До края на 

1949 г. 

1950 – 

1959 г 

1960 – 

1969 г. 

1970 – 

1979 г. 

1980 – 

1989 г. 

1990 – 

1999 г. 

2000 – 

2011 г. 

6177 2159 1211 1252 771 538 179 67 

Национален статистически институт 

Значителна част от сградния фонд (87%) е построен преди 1980 година. Около 88% от 

сградите в Бяла са масивни, 1,6% са стоманобетонни, а останалите са с друг вид конструкция.  
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По данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г., в 11-те населени 

места на общината има 5380 домакинства и 3949 семейства, като средният брой членове на 

едно домакинство е 2,5 човека, а на едно семейство е 2,6 човека. Едночленните домакинства 

са 1594. В 1039 домакинства живеят повече от едно семейства на родствени лица. 

Домакинствата-семейства в община Бяла са 2704. Около 45% от семействата са без деца, 36% 

имат само едно дете, 16% - две деца и едва 3% - три и повече деца. В 24 % от семействата, в 

които има деца те се отглеждат само от единия родител. 

1.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера 

1.5.1. Демографска характеристика  
Динамиката на населението в община Бяла през последните години показва трайна 

тенденция на намаление (с около 16% за последните 6 години) или с 2474 души през 2012 

спрямо 2007 г. По официални статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011 

г. населението на община Бяла е 13 467 души., а към края на 2011 г. намалява на 13 263 души.  
Таблица 5: Население в община Бяла по пол и местоживеене 2007 - 2012 г. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всичко 15 533 15213 14962 14661 13263 13059 

Мъже 7688 7529 7416 7274 6591 6470 

Жени 7845 7684 7546 7387 6672 6589 

В градовете 9282 9137 9015 8890 8342 8215 

В селата 6251 4626 5947 5771 4921 4844 

Източник: Национален статистически институт 

По признака пол структурата на населението е  балансирана. През 2012 г. в общината 

живеят 13 059 души. Мъжете през 2012 г. са със 119 по-малко от жените. 
Таблица 6: Население под, в и над трудоспособна възраст по пол към 01.02.2011 г. 

Показатели 
Общо 

Общо Мъже Жени 

Общо 13 467 6 715 6 752 

Под трудоспособна
1
 1 860 987 873 

В трудоспособна
2
 7 670 4 217 3 453 

Над трудоспособна
3
 3 937 1 511 2 426 

Източник: Национален статистически институт 

През 2011 г. под трудоспособна възраст е 14% от населението на община Бяла. 

Възрастните над трудоспособна възраст са 3 937 души или 29% от населението. Около 57% е 

делът на населението в трудоспособна възраст на 15 и повече години.  
Таблица 7: Население в община Бяла по възрастови групи към 01.02.2011 г.  (брой) 

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

Общо 13467 1148 1243 1452 1476 1783 2076 2161 2128 

Мъже 6715 613 645 812 768 930 1084 977 886 

Жени 6752 535 598 640 708 853 992 1184 1242 

Източник: Национален статистически институт 

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

активна трудова възраст между 30 и 59 години – 40%. Възрастните на 60 и повече години са 

32% от населението. Младите хора от 20 до 29 г. са 11% от жителите на общината. Децата и 

младежите до 19 г. са 18%. В община Бяла все още не се е проявила типичната за повечето 

български общини тенденция на застаряване на населението. 

                                                 
1
 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години. 

2
 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години. 

3
 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години. 



Общински план за развитие на община Бяла, област Русе 2014 – 2020 г. 

 

 21 

Икономически активните лица в община Бяла са 42% или 4 881 души от населението на 

15 и повече навършени години по данни от последното преброяване. От икономически 

активните заети са 4 256 лица, останалите са безработни, които активно търсят работа. 

Пенсионерите в община Бяла са 4 372 души или 37% от населението. 

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. 

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 9% от населението (1 160 души) живее в условия на 

съжителство без брак, като повече от половината от тях (64%) 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 12 668 1 571 5 046 3 773 1 458 672 126 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 

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 12%, 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.  
Таблица 9: Население по етнос в община Бяла към 01.02.2011 г. (брой) 

 

 

Община 

Бяла 

Лица, отговорили на 

въпроса за 

етническа 

принадлежност 

Етническа група 
Не се 

самоопре

делям българска турска ромска друга 

Общо: 13 467 13 025 10 480 731 1 669 35 110 

Източник: Национален статистически институт 

Преобладаваща част от населението на Бяла е от българския етнос. От 13 025 отговорили 

на този въпрос при преброяването към 01.02.2011 г., 10 480 са се определили като българи, 1 

669 като роми, 731 като турци и 35 са от други етноси. Останалите анкетирани не са се 

самоопределили. 
Таблица 10: Естествен прираст на населението на община Бяла 2007-2012 г. 

Година 

Живородени Умрели Естествен прираст 

Общо Момчета Момичета Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

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 

2011 119 57 62 265 147 118 -146 -90 -56 

2012 118 50 68 257 137 120 -139 -87 -52 

Източник: Национален статистически институт 

 Естественият прираст на населението на община Бяла за изследвания период е 

отрицателен, като през 2012 г. е минус 139 души. Средногодишният брой на живородените деца 

в общината за периода 2007-2012 г. е 130. Средната смъртност в община Бяла за изследваните 6 

години  е 274 човека годишно. 

Механичният прираст на населението в община Бяла през целия анализиран период е 

отрицателен. Най-висок отрицателен механичен прираст има през 2008 г. – минус 180 души, а 

през 2012 г е най-нисък – минус 65 души. В резултат на изселване населението на общината 

намалява с около 124,5 души средногодишно.  
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Таблица 11: Заселени, изселени и механичен прираст в община Бяла 2007-2012 г. 

Година 
Заселени Изселени Механичен прираст 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

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 

2011 139 66 73 210 106 104 -71 -40 -31 

2012 110 43 67 175 77 98 -65 -34 -31 

Източник: Национален статистически институт 

Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Бяла през 2012 

г. е намаляло с 204  души. 

 

1.5.2. Пазар на труда – 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%.  

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в община Бяла 

са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната 

квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането на икономиката. 

Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в райони 

намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, планинските райони) и на 

подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии).  

Несъответствието между предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно 

в следните групи: незавършилите училище, млади хора, завършващи средно образование и тези 

без или с много ниско ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се 

наблюдава също така в групите от хора с образование и професионални квалификации, но без 

стаж, както и в групата на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от 

квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени 

технологии, информационни и комуникационни технологии. В същото време младите 

квалифицирани кадри предпочитат да пътуват и да работят в Русе и по-големите градове. В 

голям процент от случаите те напускат родните места. 

Таблица 12: Равнище на безработица в община Бяла (2007-03.2013г.) 

Показател 2007 2008 2009 2010 2011 2012 03.2013 

Равнище на 

безработица 

(%) 

9,8 8,7 12,1 11,0 17,5 20,0 21,8 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

Равнището на безработица в община Бяла е сравнително високо за целия анализиран 

период, към месец март 2013 г. е 21,8% при средни равнища за област Русе 10,6% и за страната 

11,8%.  

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Бяла за периода 2007 г. – 2010 г. равнището на 

безработицата в Бяла има колебливи стойности, след което показателят нараства, съответно 

през 2011 г. - 17,5%, през  2012 г. - 20% и през месец март 2013 г. достига рекордните - 21,8% 

.(Таблица 12) 

Този проблем налага работа по много програми и мерки за насърчаване на заетостта и 

осигуряване на работни места за стабилизиране пазара на труда в общината.  

Броят на регистрираните безработни в общината е най-малък през 2008 г. – 671 лица. 
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Таблица 13: Брой на безработните лица в община Бяла (2007-2010г.) 

Показател 2007 2008 2009 2010 

Брой регистрирани 

безработни лица 
754 671 928 848 

Жени 351 312 457 401 

Мъже 403 359 471 447 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

 

През 2010 г. по официални данни безработните са 848. За целия анализиран период 

безработните мъже са повече от жените. Относителният им дял през 2010 г. е 53% или 447 

безработни мъже. (Виж Таблица 13 и Фиг.3) 
 

               Фиг. 3: Динамика на безработицата в община Бяла 2007-2010 г. 
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Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Бяла 

 

По данни на ДБТ - Бяла за периода 2010-03.2013 г. в община Бяла:  

 са разкрити 1279 свободни работни места в т. ч. младежи до 29 г. – 28, лица над 50 г. – 6, 

лица с намалена работоспособност 14; 

 регистрираните продължително безработни лица са 1443 лица; 

 са осигурени 186 места за квалификации на групи в неравностойно положение на пазара 

на труда по схема “Развитие”; 

 1757 безработни лица са включени по програми и мерки за заетост, в т. ч. по програми 

по ЗНЗ – 118 лица, по мерки по ЗНЗ – 1244 лица, по оперативни програми за заетост – 

395лица;  

 по регионални програми за заетост са устроени 32 безработни лица; 

 са открити 10 нови работни места чрез наемане на безработни за придобиване на 

квалификация, чрез стажуване и чиракуване. 

  Възможностите за намиране на работа в община Бяла са ограничени. Частният сектор 

наема много малък брой от свободната работна ръка и основно заетост се осигурява чрез 

различните национални програми. В публичния сектор трудно се освобождават места и там 

възможностите са изключително ограничени по отношение намиране на работа. В последните 

години общината участва активно в редица национални програми и мерки, целящи под 

различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост и доходи за 

населението. 

 

1.5.3. 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. 
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Училища  

През 2012-2013 г. училищната мрежа в общината се състои от 6 училища в т. ч. 2 

начални – НУ „Славейков” – гр.Бяла, НУ „Кирил и Методий” гр.Бяла (средищно училище), 3 

основни – ОУ “Н.Вапцаров” гр.Бяла (средищно училище), ОУ “Н.Рилски” с.Копривец 

(средищно училище), ОУ „Кирил и Методий” с.Полско Косово и 1 средно общообразователно 

училище СОУ “П.Волов” - гр. Бяла (средищно училище). В град Бяла функционира и 

Професионалната гимназия с държавно финансиране. 

През 2013 г. общият брой на учениците, които се обучават във всички училища в 

Община Бяла е 1 050.  

За периода 2008-2013 г. броят на учениците  в общината намаляват с 152 ученика или 

през учебната 2012/2013 г. има 1 050 ученика спрямо учебната  2008/2009 г., когато са 1 202 

ученика. Преподавателите също намаляват с 9, от 90 преподаватели през 2008/2009 г. на 81 през 

учебната 201/2013 г. (Таблица 14)   

 
Таблица 14: Училищна структура в община Бяла 2008-2013 г. (брой) 

Учебна 

година 

 

Брой училища Брой ученици Брой преподаватели 

Начални Основни Средни Начални Основни Средни Начални Основни Средни 

2008/2009 2 6 2 381 602 219 15 52 23 

2009/2010 2 6 2 316 587 242 12 56 20 

2010/2011 2 6 2 314 512 238 10 56 20 

2011/2012 2 3 1 282 485 221 9 58 19 

2012/2013 2 3 1 270 355 425 8 55 18 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе 

 

Детски градини 

На територията на община Бяла функционират 10 детски градини, от които едно ОДЗ с 

яслени  групи, една градинска група и три филиала, една ЦДГ с един филиал и една ЦДГ с три 

филиала. Броят на децата в детските заведения намалява с 14 деца и през 2012-2013 г. има 361 

деца, спрямо 2008/2009 г. когато са 375. За анализираният период броя на детските градини се 

запазва постоянен. Педагогическия персонал в детските градини също се запазва относително 

постоянен. 
Таблица 15: Детски градини в община Бяла  2008-2013 г. (брой) 

Година Брой деца Педагогически персонал 

2008/2009 375 38 

2009/2010 363 44 

2010/2011 371 42 

2011/2012 368 42 

2012/2013 361 39 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе 

 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. 

 

1.5.4. Здравеопазване, социални дейности и услуги 
В община Бяла има една многопрофилна болница и  Филиал на ЦСМП – гр.Русе.  

Двете здравни заведения обслужват и населението на съседните общини Борово, Ценово 

и част от Две Могили.  
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Таблица 16: Хоспитализирани лица през периода 2010-2013 г. в МБАЛ „Юлия Вревска – Бяла” ЕООД 

Населено място 2010 2011 2012 2013 
Борово 576 513 516 298 
Бяла 2532 2365 2811 1481 
Две могили 245 344 370 251 
Други 146 182 162 63 
Полски Тръмбеш 647 874 1046 534 
Ценово 595 621 700 408 
Общо 4741 4899 5605 3035 

Източник: МБАЛ „Юлия Вревская” 

 

МБАЛ „Юлия Вревска – Бяла” ЕООД 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. 

Здравното и медицинско обслужване на населението през 2012 г. се осигурява от 53 

лекари, в това число 7 общопрактикуващи и 9 стоматолози. По данни на РЗИ – Русе в 

извънболничната специализирана медицинска помощ са регистрирани 15 индивидуални и 1 

групова практика на лекари – специалисти. 

Броят на болничните заведения и медицинските кадри на територията на общината се 

запазва относително постоянен през последните години. 

Здравният статус на населението в община Бяла като цяло е добър. В регистрите на РЗИ 

преобладават заболявания на органите на кръвообращението, обмяната на веществата, 

дихателната и храносмилателната система. Броят на регистрираните заразни заболявания през 

последните години намалява и епидемичната обстановка е спокойна. Има редки случаи на 

ентероколит, варицела и морбили. 

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 135 места. 

 

1.5.5. Култура и културни дейности 
 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.  

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 114 256 тома -  библиотечен фонд от художествена и отраслова литература ( 

към 01.12 2013 г.).  

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

днес разполага с фонд от 44 814 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, 
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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. 

На територията на община Бяла функционира Исторически музей “Освободителна война 

– 1878 г.”, съхранил в залите си оригинални експонати  от Руско-турската освободителна  

война. Музеят е официално открит на 17.09.1907 година от Стоян Заимов. Основният  му  фонд  

наброява 1011 експоната  и богат етнографски фонд.  

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.  

В Община Бяла се провеждат следните културни прояви: 

 6 януари – празнуване на Йордановден по стар български обичай; 

 3 март – „Митинг – заря” – честване годишнината от Освобождението на 

България от турско робство; 

 28 май - Фестивал на етническото многообразие - БАТЕР; 

 месец май - Национален конкурс за поезия „Искри над Бяла”; 

 06 май – Празници на гр. Бяла; 

 29 юни – Традиционен фестивал „Бяла и приятели”; 

 01 юли - Джулай морнинг -  Младежки рок  концерт. 

 

1.5.6. Младежки дейности и 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. 

Ежегодно през месец май в Бяла се провежда Традиционен Мотокрос, който привлича 

участници и зрители от цялата страна. 

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 провеждане на различни спортни прояви и 

турнири.  

 

1.6. Икономическо развитие 

1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и 

предприемачество 
Структуроопределящи сектори за местната икономика са селското стопанство, 

индустрията и услугите, като водещо значение продължава да заема селското стопанство. 

Неговата структура на производство и специализация определят характера на цялата територия 

и облика на населените места. Земеделието е застъпено във всички селища на общината и има 

важна роля за цялостното й развитие. 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F487203254675593%2F&ei=uEMkUu6cMcfWswaq54HwCQ&usg=AFQjCNGg726l8BjgmJqYmsKEJEQLfSifIw
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През последните години, отрасълът остава основен източник на доходи в общината. 

Предпоставките за това са благоприятното географско положение на общината, природните 

дадености, с който тя разполага, почвено-климатичните условия, транспортната 

инфраструктура, човешките ресурси, традициите и др.  

Броят на предприятията в Бяла през 2011 г. е 521 или с 41 повече спрямо 2008 г. Най-

голям относителен дял имат фирмите, работещи в сектор услуги - 366 броя или 70% от всички 

предприятия на територията на община Бяла. Около 19% от предприятията работят в сектор 

„Селско стопанство”, а 11% са  фирмите в сферата на индустрията.  

За анализираният период нетните приходи от продажби се увеличават с 25 478 хил. 

лева и през 2011 г. достигат 159 917 хил. лв.  

Таблица 17: Основни показатели по групи предприятия за община Бяла /нефинансов сектор/  

за периода 2008-2011 г. 

Икономически сектори 
Предприятия 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

Заети 

лица 

Наети 

лица 

Брой 

Хиляди    

левове Б р о й 

2008         

Селско, горско и рибно 

стопанство 
52 30614 551 520 

Индустрия 68 54152 1500 1438 

Услуги 360 49673 1152 843 

Общо: 480 134439 3203 2801 

2009     

Селско, горско и рибно 

стопанство 
44 26948 348 322 

Индустрия 68 45041 1283 1235 

Услуги 359 50476 1182 889 

Общо: 471 122465 2813 2446 

2010     

Селско, горско и рибно 

стопанство 
99 40014 434 352 

Индустрия 62 53656 1307 1225 

Услуги 381 47781 1195 858 

Общо: 542 141451 2936 2435 

2011     

Селско, горско и рибно 

стопанство 
100 49461 354 275 

Индустрия 55 52118 1218 1161 

Услуги 366 58338 1217 892 

Общо: 521 159917 2789 2328 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе 

 

Броят на наетите по трудово и служебно правоотношение лица и броят на заетите лица в 

общината през 2011 г.  намаляват спямо 2008 г., съответно с 473 и 414 човека.  (Таблица 17) 

Таблица 18: Средна работна заплата в нефинансовите предприятия  

по икономически сектори в община Бяла за периода 2007-2011 г. (лв) 

Година Общо 

Сектори 

Селско 

стопанство Индустрия Услуги 

2007 3957 3765 3901 4038 

2008 4934 5642 4720 4900 

2009 5236 4518 5213 5386 

2010 5585 4909 5714 5632 

2011 5693 5755 5728 5657 



Общински план за развитие на община Бяла, област Русе 2014 – 2020 г. 

 

 28 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе 

 

Средната годишна работна заплата в община Бяла нараства от 3957 лева през 2007 г. на 

5693 лева през 2011 г. Тенденцията на повишаване на възнагражденията е постоянна. Въпреки 

това работната заплата в Бяла през 2011 г. е с 2 537 лева или с 31% по-малко от средната 

годишна заплата за страната – 8 230 лева. Възнагржданията в секторите на селското стопанство, 

индустрията и услугите са относително балансирани през 2011 г.  

 
Таблица 19: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях в община Бяла за 

периода 2007– 2011 година (брой) 

Предприятия 2007 2008 2009 2010 2011 

Микро - до 9 заети 392 425 424 492 474 

Малки - 10 - 49 50 42 35 39 40 

Средни - 50 - 249 9 13 12 11 7 

Общо: 451 480 471 542 521 

Източник: Териториално статистическо бюро – Русе 

 

Преобладаваща част от предприятията в община Бяла са микро с до 9 заети лица – 91%. 

Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека - 8% и средните предприятия с 50-249 заети лица – 

1 %. В общината през 2011 г. има 474 микропредприятия,  40 малки и 7 средни.  Липсват 

големи предприятия. 
 

Таблица 20: Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор в община Бяла  

за периода 2007-2011 г. ( Хил.евро ) 
Година 2007 2008 2009 2010 2011 

Община 

Бяла 
-3348.3 9250.4 2614.6 2152.1 2413.6 

 Източник: Териториално статистическо бюро – Русе 

  

 Чуждестранните инвестиции в община Бяла за анализирания период се променят 

колебливо през 2008 г. се увеличават с 5902.1 хил. евро и достигат 9250,4 хил. евро спрямо 2007 

г. когато са минус 3348,3. След което през 2009 и 2010 г. намаляват  съответно с  6638,8 и  462,5 

хил. евро, а през 2011 г. отново се увеличават и достигат 2413,6 хил. евро. (Таблица 19) 

 

1.6.2. Промишленост 
 На територията на община Бяла, промишлеността е представена от: 

 В областта на химическата промишленост функционират:  „Гама” ООД, „Ценко – 

Цветан Шишманов” ООД, ЕТ „Химпрес - Дамян Димитров”, „Б – Контакт” ООД и 

„Белсистемс” ООД. 

 „Модул” АД – гр. Бяла е единственото в страната предприятие за производство на 

редуктори. Запази своя предмет на дейност и с малки съкращения в персонала 

продължава да работи, след приключване на процедурата по приватизацията му. 

 На територията на село Копривец работи фирма „УНИОН – Кехлибар” за производство 

на пакетиращи машини. 

 В сферата на леката промишленост са обособени: „Янтра – Стил” АД, „Сървис център” 

ЕООД, „Примяна” ООД, „Фешко, фешън сървиз компания”ООД. 

 На територията на бившето ДЗС се обособява нова промишлена зона в която работят 

кланица, колбасарски цех – „Надежда-М” ООД, ЕТ „Камен Шишков” - износ на 

селскостопанска продукция и ЕТ „Декаданс-Димитър Шишков”- обработка на 

земеделски земи.  

 На територията на община Бяла има две обособени предприятия за производство на вина 

и спиртни напитки: „СФК-АГРО” ООД - изба гара Бяла и „Винпром Бяла 2002” ЕООД .  
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 В хранително-вкусовата промишленост на територията на общината, е добре развито 

млекопреработването – „Лактис” ЕООД и ЕТ „Иван Аръшев – Илиян Аръшев”, в областа 

на хлебопроизводството ЕТ „Кунст-Валентин Дочев”  ГПК „Наркооп” - гр.Бяла, ПК 

„Успех” с.Копривец,  ЕТ „Аси-М-Ружди Ахмедов” с.Ботров. Фирма „Алимет” ООД е с 

предмет на дейност производство на брашни и фуражи.  

 На територията на бившия химическия завод „Латекс”  са обособени „ЕКОН – 91” ООД, 

„Протекс” ООД, „Харъб” ЕООД, с предмет на дейност  съответно: производство на 

изделия от разпенен латекс, потопателни латексови изделия и технически каучукови 

изделия 

 Строителните фирми, които работят на територията на община Бяла са „Колю Фичето – 

инвест” АД, „БЕСКУ” ЕООД, „Бяластрой” ООД, „СФК СТРОЙКО” ЕООД.  

 

1.6.3. Селско стопанство  
 Селското стопанство е важен източник на доходи и заетост и ще играе важна роля за 

развитието на района и в бъдеще. Земеделието е основния поминък на населението от община 

Бяла, независимо от високия риск и ниската рентабилност.  

 По данни на ОСЗ – Бяла през 2012 г., на територията на община Бяла се обработват 

комасирано под формата на доброволни споразумения между ползвателита на земеделска земя 

около 167 730 дка, или 88% от обработваемата земя, която е  около 189 800 дка. 
 

       Таблица 21:  Земеделски производители и кооперации в община Бяла 2007-2010 г.            

Показател 2007 2008 2009 2010 

Брой земеделски производители 226 285 282 187 

Брой земеделски кооперации 4 4 4 4 

Източник: ОСЗ – Бяла 

 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.  

 По данни от ОСЗ-Бяла, през 2012 г.  броят на земеделските кооперации си остава 4, а 

земеделските производители са 201 или с 14 броя повече, спрямо 2010 г., когато са 187. 
 

Таблица 22: 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 
Пазарът на земеделски земи в община Бяла през последните години е динамичен. През 

2009 г. броят на сделките със земеделска земя намалява със 182 или 288 реализирани сделки 

спрямо 2008 г., когато има 470 сделки. През 2012 г. по данни от ОСЗ – Бяла, пазарът на земя е 

доста активен и се осъществяват 606 сделки. 

Причините за увеличеното предлагане са в това, че собствениците, 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. 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.  

В областта на селското стопанство в община Бяла работят фирмите: „Шишманови – 

Бяла” ООД с предмет на дейност - производството на лозов и посадъчен материал; „Агро сън” 

ЕООД с предмет на дейност – заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от 

всички звена на семепроизводствената схема и всички култури, сортове и хибриди със 
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специализация в зърножитните, зеленчуковите, маслодайните култури и люцерна; 

„Агрофактор” ЕООД с предмет на дейност - производство на семена, посеви и посадъчен 

материал и други.  

Зърносъхранението се осъществява в регистрирани зърнохранилища (към 31.01.2013 г.) 

от фирмите: „Зърнени храни България” АД – зърнобаза гара Бяла и „Протекс” ООД гр. Бяла, 

наемател на ЕТ „Нико – 64”. 

 

Растениевъдство 

 Растениевъдството в община Бяла има приоритетно направление, отглеждат се основно 

зърнено-житни и технически култури: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица.  

В структурата на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури, които 

заемат 64 %. 

Площите засети със пшеница през 2012 година възлизаха на 69 580 дка, което 

представлява 36 % от общата обработваема площ. Традиционно в община Бяла делът на 

ечемика е малък в сравнение със останалите  зърнени култури и той заема около  9 %. 

Производството на царевица за зърно през последните години бележи значителен ръст на 

увеличение и през 2012 година достигана 36 290 декара, което е  19 %  обработваемата земя. 

Маслодайните култури заемат относително голям дял от общото земеделско 

производство в общината .Те главно са представени от маслодаен слънчоглед, който през 

миналата година беше разположен върху 28 500 дка и маслодайната рапица  23 900 дка. През 

последните години, маслодайните култури и царевицата отбелязаха ръст в заеманите площи 

главно поради факта, че те станаха суровина за производството на био-горива. 

Овощарството също е много добре развито, защото почвено-климатичните условия са 

подходящи за развитието му. Засадени са кайсии, праскови, ябълки, череши, орехи и лешници.  

Трайните насаждения  са 2 274 дка, което представлява 1.20 % от общата обработваема 

земя. Най-много новосъздадени площи има със лешници - 509 дка. 

Природно климатичните условия в нашия регион са благоприятни за разви-                                    

тието на лозарството. През последните години макар и с бавни темпове започна създаването на 

нови лозя. Към настоящият момент винените сортове са 1 261 дка, а десертните 258 дка. 

 
Таблица 23: Растениевъдство в община Бяла - 2011 г. 

Култури 
Засети площи  

(дка) 

Среден добив 

(кг/дка) 

Производство 

(тона) 

І. Зърнено-житни 

култури 
96 335 - 47 071,6 

Пшеница 65 372 463 30 267,2 

Ечемик 6 749 393 2 652,4 

Царевица 27 214 520 14 152,0 

ІІ. Технически 

култури 
65 896 - 16 107,8 

Слънчоглед 47 288 257 10 972,0 

Рапица 18 608 276 5 135,8 

ІІІ. Фуражни култури 3 251 - 2 015,6 

Люцерна 3 251 620 2 015,6 

ІV. Пресни зеленчуци 10 - 219 

Домати - оранжерийни 1 12 000 12 

Краставици -

оранжерийни 
9 23 000 207 

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 - - 
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VІ. Лозя 1 537 - 314,8 

Винени сортове 1279 220 237,4 

Десертни сортове 258 300 77,4 

Източник: ОСЗ – Бяла 

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., което е с 207 дка по-малко, спрямо 2011 г., когато са овощните насаждения са 810,5 дка 

(Таблица 23). 

От зърнено-житните култури през 2011 г., най-големи са масивите от пшеница - 65 372 

дка, следвани от царевица – 27 214 дка и ечемик - 6 749 дка. Насажденията с технически 

култури през 2011 г. се състоят от 47 288 дка - слънчоглед и 18 608 дка -рапица.  

По данни от ОСЗ-Бяла, средните добиви през 2012 г. от зърнено-житните и техническите 

култури, са както следва: 

 от пшеница са 460 кг/дка;  

 от ечемик – 380 кг/дка; 

 от царевица 398 кг/дка;  

 от слънчоглед 219 кг/дка;  

 от рапица 209 кг/дка. 

 От Таблица 23, се вижда, че средните добиви от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед 

и рапица са по-високи спрямо средните добиви от същите през 2012 г. 

В община Бяла от зеленчукопроизводството се отглеждат 1 дка домати и 9 дка 

краставици. (Таблица 23) 

В земеделските стопанства преобладава семейна работна ръка. Основен недостатък, 

които е препятствие за развитие на модерен и ефективен аграрен сектор е разпокъсаността на 

земята установила се след възстановяване на земеделските земи. Ограничените икономически 

ресурси за модерно земеделие, полупазарния тип на стопанствата, възрастовата структура на  

заетите лица и загубата на пазарни позиции също е основен недостатък. Решение на проблема 

трябва да се търси в приоритетни направления, програми и проекти с добра инвестиция. 

 Животновъдство 

  Животновъдството е другия застъпен подотрасъл. Структурните изменения в 

животновъдството и свиването на този сектор е под влияние на трудностите при осигуряване на 

храна за животните. Въпреки, че при стопанствата се отглеждат фуражни култури, средните 

добиви са много ниски, липсва напояване и високопроизводителна техника. 

 Ветеринарното обслужване, се осъществява от двама регистрирани ветеринарни лекари. 

Животновъдството в Бяла е представен предимно от биволовъдство, говедовъдство, 

овцевъдство, козевъдство и птицевъдство. В общината функционират 2 големи биволовъдни 

ферми. 

 Говедовъдството се осъществява във частни ферми, които са още далеч от водещите 

европейски стандарти. За разлика от земеделието тук навлизането на науката е оставено на по-

заден план. Във фермите все още липсват високо образовани специалисти, които да поставят 

говедовъдството на научни основи. 

Овцевъдството и козевъдството бележи тенденция на застой през последните години, 

като се забелязва тенденция на намаляване на дребните животновъди отглеждащи до 10 овце и 

кози и увеличаване на стопанствата отглеждащи по-вече от 49 животни.  

Свиневъдството също е много слабо развито към настоящият момент. Свинефермите са 

малко на брой, намалява и броя на свинете отглеждани в личните стопанства на гражданите. 

По-голяма част от птицевъдството се осъществява в личните стопанства и по-малко 

птици се отглеждат в специализирани птицеферми. Относителният дял на кокошките носачки е 

около 30 % в сравнение с птиците отглеждани за месо. 

Производството на мед е благоприятствано от богатото видово разнообразие на 

растителност, релефа и климатичните условия. Тук задължително трябва да отбележим, че 

голяма част от пчеларите се ориентират към производството на биологично чисти продукти. 
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Другата добра тенденция е, че все повече млади хора се ориентират към практикуване на 

пчеларството. 

Данните в Таблица 24 показват, че  към май 2013 г., броят на говедата е намалял на 1422 

или с 13% по-малко от 2007 г., когато са 1640. Овцете също намаляват с 2253, спрямо 2007 г. и 

през май 2013 г. са 4547. Козевъдството бележи намаление с около 54%. Еднокопитните, 

отглеждани в общината намаляват с 32 броя на 368, спрамо 2007 г., когато са 400. За 

анализирания период най-голям упадък с 92% бележи свиневъдството, през 2007 г. са били 

2150 свине, а към май 2013 г. в Бяла има само 174 свине.  
 

Таблица 24: Брой животни по видови в община Бяла за периода 2007- 05.2013 г. 

 

Животни в брой 

 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 05.2013 г. 

Говеда  1640 1590 1295 1582 1596 1445 1422 

Биволи  61 70 79 121 131 124 141 

Овце  6800 6600 5010 4400 4176 4279 4547 

Кози  2760 2660 1290 1330 1268 1260 1257 

Свине  2150 1350 295 470 451 540 174 

Еднокопитни 400 390 237 420 460 497 368 

Птици 9750 7400 5802 19800 17580 22500 19700 

Източник: ОСЗ – Бяла 

За периода 2007 – 05.2013 г. в община Бяла биволите и птиците се увеличават повече от 

два пъти и към май 2013 г. в общината има съответно 141 биволи и 19 700 птици, а през 2007 г. 

те са били само 61 биволи и 9750 птици.      

 

1.6.4. Горско стопанство  
 Общата площ на горските територии с възстановено право на собственост на Община 

Бяла възлиза на 464,9 ха.  

 По данни от ТП ДГС – Бяла за периода 2007-2012 г. в община Бяла общото добито 

количество от държавни и недържавни горски територии възлиза на 104 774 куб. м. стояща 

маса на площ от 1964.6 ха. 

 Към 2011 г. в ДГС-Бяла са регистрирани 5 броя юридически лица, занимаващи се с 

дървесина и 11 броя за продажба на дърва за огрев. 

 За периода 2007-2012 г. по данни от ТП Държавно горско стопанство – Бяла е извършено 

залесяване в държавни горски териториина площ 520 дка. 

 Лесоустройственият проект на ДГС осигурява добри предпоставки за стопанисване и 

ползване на горския фонд, като основните насоки на организация на горското стопанство в 

общината са съобразени с поставената цел по групи гори и земи съобразно функциите им. 

 Дървесната растителност, макар и малко в района на общината, има своето място като 

източник на дървесина като защита на земеделските земи от ерозия, като производител на 

кислород и като основен елемент на ландшафта, поради което и в бъдеще е необходимо да се 

полагат грижи за нейното опазване и обогатяване. 

 

1.6.5. 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. Туристическа забележителност са построеният на река 

Янтра през 1865 – 1867 г. от майстор Колю Фичето каменен мост, Музеят на “Освободителна 

война”.  

В района на общината има семейни хотели: „Мери - ДК” – 10 легла, „Одеса” – 13 легла, 

къща „Полином” – 8 легла, самостоятелни стаи „Калинов” – 4 легла, и осем туристически хижи, 

от които хижа „Янтра” – 40  легла, хижа „Латекс” – 34 легла, хижата на  „Бяла лес” разполага с 

26 легла и осигурява отлични условия за прием на чуждестранни гости.  
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 Таблица 25: Средства за подслон и места за настаняване, легла и реализирани нощувки 

в община Бяла  2007-2012 г.(брой) 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Средства за подслон и места 

за настаняване 
3 3 3 6 8 5 

в т.ч.хотели 2 2 2 1 2 2 

Легла 50 51 65 66 89 89 

в т.ч. в хотелите 24 25 25 16 50 50 

Реализирани нощувки 2099 1693 1896 776 3319 2953 

в т.ч от чужденци 121 64 9 26 879 565 

Териториално статистическо бюро – Русе 

  

В Бяла работят мотел „Магнолия” и мотел „Формула”. В района на Беленска гора има 8 

броя ведомствени хижи. 

Туристическата база и дейността на Сдружение ”Ловно-рибарско дружество – Сокол”- 

гр. Бяла предполага развитие на ловния туризъм. На територията на общината има множество 

заведения за обществено хранене, които могат да посрещнат изискванията на  туристите.  

Средствата за подслон и местата за настаняване в община Бяла за периода 2007-2012 г. 

се променя колебливо от 2007 до 2009 г., броят им се запазва постоянен, след това през 2010 г. 

се увеличава двойно, през 2011 г. броят им отново расте с 2 и стават 8, но през 2012 г. 

намаляват с 3 на 5 броя спрямо 2011 г. Броят на леглата през целия анализиран период расте и 

през 2012 г те са 89, т.е. те са се увеличили двойно, спрямо 2007 г.,когато са само 50 броя. Броят 

на реализираните нощувки за периода 2007 – 2012 година расте от 2099 броя нощувки през 

2007 г. до 2953 броя нощувки през 2012 г. Нощувките от чуждестранни туристи през 2012 г са 

565 или те са се увеличили повече от четири пъти и половина спрямо 2007 г., когато са само 

121.(Таблица 25) 

  Природните дадености, богатото културно и историческо наследство, живописните 

места, само на няколко километра от град Бяла са предпоставка за развитието на туризма. От 

една страна, това ще доведе до нови възможности за развитие на малкия и средния бизнес в 

общината, създаване на нови работни места, промоциране и използване на местните природни 

ресурси. От друга са необходими значителни инвестиции, за да се подобри прилежащата 

инфраструктура. В общината има  възможности за  развитие на селския туризъм  и екотуризма и 

други форми на  алтернативен  туризъм.. 

 

1.6.6. Търговия и услуги 
 Търговската дейност е насочена предимно към продажба на стоки от първа 

необходимост. Преобладава броя на хранителните магазини. Търговската мрежа е добре 

развита, тъй като общината е с добра инфраструктура позволяваща снабдяване със стока  от 

различни доставчици.  

  

В община Бяла има: 

 9 бензиностанции;  

 5 газстанции;   

 8 автосервиза.  

 

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията 

на община Бяла  

1.7.1. Транспортно-комуникационна система 
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 Състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа, които преминават през 

територията на община Бяла е сравнително добро  и се поддържат от Областно пътно 

управление. Общо IV-класната пътна мрежа на територията на общината е с дължина 42 400 

метра. Вътрешната улична  мрежа в гр. Бяла е с дължина 48 км, почти изцяло благоустроена – 

изпълнена с трайна асфалтова и бетонова настилка. За останалите населени места, с дължина на 

уличната мрежа  от 170 км  е благоустроена 130 км. Основният проблем е дългогодишният срок 

на експлоатация без извършване на текущи ремонти за поддържането и  и недостигът на 

средства за извършване на необходимите ремонти. Пътните настилки на улиците от 

първостепенната улична мрежа са изградени преди повече от 20 години. На много участъци от 

тези улици настилките се нуждаят от цялостна реконструкция. Наличният финансов ресурс на 

този етап позволява да се извършват само  дейности  по  изкърпване на  особено  

компрометираните  участъци пътна настилка. 

Подобно е състоянието и на тротоарните настилки, които са изграждани заедно с 

улиците. Независимо от това община Бяла ремонтира и рехабилитира около 20 км. от 

тротоарите по основни улици от градската мрежа през 2013 година. 

Община Бяла е изготвила инвестиционен проект за рехабилитиране на пътните настилки 

по някои от основните улици от град Бяла , село Полско Косово , село Ботров и квартал гара 

Бяла, за изпълнението на който ще се кандидатства за финансиране по към подходяща 

оперативна програма. 

Транспортно обслужване на населението 
Автомобилните и автобусните транспортни услуги на територията на общината се 

извършват от общинска фирма „Беску” ЕООД. В транспортната схема на община Бяла са 

включени градски и междуселищни автобусни линии. Градска автобусна линия осигурява 

връзката с ж.п.гара Бяла. С междуселищните автобусни линии са осигурени връзки на 

населението с общините: Ценово, Борово, Две Могили и Русе. Автобусни линии минаващи през 

града осигуряват връзката на пътуващите с други градове и общини в страната.  

 

1.7.2. Водоснабдяване и канализация  
 Всички села на територията на Община Бяла са водоснабдени.  Водоснабдяването се 

осъществява от: 

 Водопровод от Батинската водоснабдителна група; 

 Водопровод от с. Баниска, община Две могили;  

 Собствени водоизточници.  

Водоснабдителната  и водопреносната мрежа се стопанисва и поддържа от 

“Водоснабдяване и канализация” – ООД  гр. Русе, чрез ПЕР( производствено-експлоатационен 

район ) в гр. Бяла. Водопроводната мрежа от водоизточниците до облекчителните резервоари е 

в сравнително добро техническо състояние и е изградена основно през 1982 - 1991 г. 

Поддържането и рехабилитацията и са елементи от инвестиционната програма на 

експлоатационното дружество. По-лошо е състоянието на водоснабдителната  и  

водопреносната 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. През периода 1990 - 2000 год. се изпълняваше от стоманени тръби ø 80 и ø 100, а 

последните години и от ПЕВП ø 80 и ø 100.    

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

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. 
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В квартал гара Бяла делът на изградените главни профили и довеждащият колектор е 

100%. Същите са изградени от елипсовиден профил 200/150 и бетонови тръби ø 300 до ø 500. 

Последните пет години отделни второстепенни профили са изграждани с PVC тръби ø 315 и ø 

250. Общата дължина на изградената канализационна мрежа е над 5 500 метра. 

През 2009-2011 г. е изготвен технически проект, финансиран по програма за техническа 

помощ на ОПОС с наименование: „Подготовка на проект за подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Бяла, област Русе”. През 2013 г. е в ход 

изпълнението на проект за изграждане на воден цикъл – ПСОВ, подмяна на водопроводи и 

изграждане на канализация в гр.Бяла и гара Бяла. Проектът предвижда изграждане на ПСОВ за 

12000 екв.жители в град Бяла , рехабилитация и доизграждане на уличната водоснабдителна и 

водопреносна мрежа по улиците на град Бяла , доизграждане на канализационната мрежа в град 

Бяла , изграждане на довеждащ колектор за отпадни води от гара Бяла с прилежащи към него 

помпени станции , преминаване на същия през река Янтра чрез окачване по мостовата 

конструкция и довеждането му до ПСОВ. 

 

1.7.3. Енергийна инфраструктура и ВЕИ 

Електроснабдяването на община Бяла и цялостното стопанисване на 

електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от “Енерго-Про 

Мрежи” АД.  

“Енерго-Про Мрежи” АД, електроенергийният системен оператор, осъществява единното 

оперативно планиране, координиране и управление, осигурява експлоатацията, поддръжката и 

надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателните 

мрежи, както и ремонтните дейности и услуги и поддържа електропроводи високо напрежение 

на територията на община Бяла.  

Всички 11 населени места на територията на община Бяла са електрифицирани и нуждите 

на населението от електропотребление са задоволени. 

Всички бъдещи инвестиции на “Енерго-Про Мрежи” АД, ще са насочени към постигане на 

висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и клиентското обслужване, както и 

към утвърждаване на култура на взаимно доверие и лоялност.  

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. 

В Община Бяла съществуват благоприятни условия за използване на енергия от 

възобновяеми източници, най-вече слънчева енергия.  

 

1.7.4. Телекомуникации  
 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. 

 

1.8. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове 

1.8.1. Състояние на води, въздух, почви и шум 
  

Води  

На територията на община Бяла има малко предприятия, изхвърлящи вредни вещества в 

река Янтра.За решаването на проблема с чистотата на водите на реката е наложително 

доизграждане на канализационната мрежа, изграждане на основен обединяващ колектор. 
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Предстоящото построяване на ГПСОВ ще гарантира  запазването на реката чиста и след 

бщина Бяла.  

В общината съществува добре организирана система на мониторинг за качеството на 

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

В процес на изпълнение е проект № DIR-51011116-19-58 „Интегрирано управление на 

водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I” . Местоположение на обекта: гр. Бяла, 

област Русе. 

Главна цел на проекта е повишаване на качеството на съществуващите ВИК услуги и 

намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие  с 

практиките и политиките на ЕС, за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО и в 

контекста на Приоритетна ос 1 на „ОПОС 2007-2013г”, чрез изграждане на устойчива система за 

отвеждане на отпадъчните води в гр.Бяла, община Бяла, обл. Русе.  

Настоящото проектно предложение има за цел да постигне и финансирането на 

конкретни инвестиционни мерки за изграждане на: 

 ГПСОВ за 14 100 ЕЖ на територията на гр. Бяла – 1 бр.; 

 Довеждащ колектор с ПСТ от Гара Бяла до ПСОВ – 4 210 м; 

 Довеждащ колектор от гр.Бяла до ПСОВ, пресичане на р.Белинска – 130 м; 

 Доизграждане на канализационната мрежа на гр.Бяла – 17 007 м; 

 Реконструкция на водопроводите по съвпадащите улични трасета – 16 711 м. 

 

Общата стойност на проекта: 41 410 156,58  лв. Начална дата: 28.08.2012 г. Крайна дата: 

28.08.2015 г. 

       Начини на финансиране и реализация:      
Допустими разходи по проекта: 23 214 948,12 лв. 

- Финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” общо: 22 054 200,71 лв., от които:  

- европейско съфинансиране в размер на 18 746 070,60 лв. 

- национално съфинансиране в размер на 3 308 130,11 лв. 
- собствен финансов принос от общините – партньори по проекта: 1 160 747,41 лв. 

Недопустим разход по проекта: 8 713,93лв. съфинасиран от бюджета на Община Бяла за 

рехабилитация на част от общински път, част от довеждащата инфраструктура. 

Общо разходи по проекта: 41 410 156,58  лв 

 

Общ размер на допустимите разходи по ОПОС: 39 141 869,24 лв.  

КФ: 32 124 343,07 лева  

Национално съфинансиране: 8 031 085,77 лева 

Финансиране от бюджета на община Бяла: 1 254 727,74 лева 

 

Въздух 

От метеорологичните фактори, влияещи върху нивото на замърсяване на приземния 

атмосферен слой с вредни вещества, особено голяма роля имат: температура на въздуха, 

влажността му, скорост и посока на вятъра и др. Обезпечеността с валежи – един от основните 

климатични фактори, влияещи върху самоочистването на атмосферния въздух. Наличието на 

средна скорост на вятъра над 1 м/сек и валежните суми осигуряват добро разсейване и 

самоочистване на атмосферния въздух. 

Почви 

Запазването чистотата на почвата има важно значение за развитието на растениевъдството, 

животновъдството и суровинно свързаната с тях преработваща промишленост. На територията на 

Общината не работят фирми, които замърсяват почвата с тежки метали и устойчиви органични 

замърсители, което предопределя производството на екологично чиста продукция. 

Шум 

Няма констатирани нарушения на шумовите нива в общината. 
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Община Бяла се отличава с относително чиста околна среда – незамърсени води, 

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

 

1.8.2. Дейности по управление на отпадъците 
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.  

За екологосъоразното управление на отпадъците община Бяла, съвместно останалите пет 

общини от региона е предприела действия за изграждане на регионална система за  управление 

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.  

В процес на изпълнение е проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“. Местоположението на обекта е площадка № 5 

„Бяла-север І“, поземлен имот № 000960, местност „Трапито” по КВС на гр. Бяла, Община 

Бяла, Област Русе. Проектът се финансира от ОПОС. Общата стойност на проекта: 

23 223 662,05 лв. Начална дата:14.12.2012 г. Крайна дата: 31.03.2015 г. 

Целта на проекта е изграждането на необходимата инфраструктура за 

екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на 

територията на  регион Борово (Бяла, област Русе), обхващащ общините Борово, Бяла, Две 

Могили, Опака, Полски Тръмбеш и Ценово с обща площ на проектния регион е 1 800,7 км
2
 и 

население 56 048 жители (по данни на НСИ, Преброяване 2011), чрез : 

 оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и 

осигуряване на разделно събиране на специфични отпадъчни потоци; 

 оптимизиране транспорта на дълги разстояния чрез претоварване в превозно средство за 

дълги разстояния;  

 изграждане на съоръжения за предварително третиране на генерираните количества 

отпадъци преди депониране; 

 компостиране и сепариране на рециклируеми отпадъци ; 

 екологосъобразно депониране с възможност за оползотворяване на биогаза; 

 преустановяване използването на нерегламентираните сметища. 

Предвижда се изграждане на: 

- регионално депо – І-ви етап; 

- инсталация за сепариране на отпадъците; 

- инсталация  за компостиране; 

- Център за рециклиране. 

 

Начини на финансиране и реализация на проекта: 

Допустими разходи по проекта: 23 214 948,12 лв. 

- Финансиране по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” общо: 22 054 

200,71 лв., от които:  

- европейско съфинансиране в размер на 18 746 070,60 лв. 

- национално съфинансиране в размер на 3 308 130,11 лв. 

- собствен финансов принос от общините – партньори по проекта: 1 160 747,41 лв. 

Недопустим разход по проекта: 8 713,93лв. съфинасиран от бюджета на Община Бяла 

за рехабилитация на част от общински път, часто от довеждащата инфраструктура 
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На територията на Община Бяла се осъществява организирана система на 

сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци обхващаща  100% от населението на 

общината.. Организирано се събират битовите отпадъци от жилищните домове, сградите с 

обществено предназначение и промишлените предприятия. Периодично се закупуват съдове за 

ТБО, необходими за подмяна на амортизираните съдове за отпадъци. 

Събирането и транспортирането на отпадъците, стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на 1 (един) брой депо за неопасни отпадъци на територията на Общината се 

извършва от общинска фирма “БЕСКУ” ЕООД – гр. 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.  

 

На територията на Община Бяла се експлоатира единствено общинското депо за 

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

общинско депо се експлоатира без разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 35 

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 РСУО регион Борово (Бяла, област Русе)  

 

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. 

 
Таблица 26: Разходи за закупуване на съдове за битови отпадъци през годините 2007 ÷ 2013  г. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Разходи за закупуване на съдове за 

БО (лв.с ДДС) 
41 206 29 962 4 999 7 716 17 947 59 895 75 240 

Източник: Община Бяла 

Таблица 27: Налични съдове за събиране на битови отпадъци на територията на община Бяла, към 

31.12.2012 г. 

№ Вид на контейнерите 

 

Материал Собственост Обем 

(m3) 

Брой 

1 Контейнери тип „Бобър” Метални, двустранно 

поцинковани 

Община Бяла 

Фирми 

1,1 

1,1 

289 

7 

2 Контейнери тип „Бобър” Пластмасови Община Бяла 1,1 21 

3 Контейнери тип „Бобър” Пластмасови Физ. лице 1,1 30 

4 Кофи на колела Пластмасови Община Бяла 0,12 2181 

5 Кофи на колела Пластмасови Физ. лице 0,12 150 

6 Кофи Метални, поцинковани Община Бяла 0,11 832 

7 Контейнери метални Община Бяла 4,00 61 

Източник: Община Бяла 

 

Общински бюджетни приходи  за управление на отпадъците 
 

Таблица 28: Приходи от такса - битови отпадъци по групи потребители  

 2009 2010 2011 2012 

Общо приходи от такса битови 

отпадъци (лв.): 356 000 441 963 559 230 458 703 

В т.ч. от:     

Домакинствата 211 000 210 056 223 924 211 181 

Юридически лица 145 000 231 907 335 306 247 522 

Източник: Община Бяла 
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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. 

 

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 м
3
 – за  хартия, пластмаса, метал – 67 бр; 

 Пластмасови контейнери (тип  „Иглу”) с обем 1,180 м
3
  – за стъкло – 36 бр.  

* Към настоящия момент, съдовете са съответно: 50 бр и 25 бр. 

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. 67 от ЗУО. 

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

(с общата площ 54 дка), които не са в експлоатация, считано от 16.07.2009 г. и предстои да 

бъдат закрити. Изготвени са  проекти 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. 

 

1.9. Административен и финансов капацитет на Община Бяла 
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1.9.1 Административен капацитет и структура на общинската администрация 
 Община Бяла разполага с добре изградена административна структура и има нужния 

човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за развитие за 2014-2020 г.  

 Общинската администрация е разделена на Обща и Специализирана администрация, 

които подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, извършващи дейности по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата администрация се 

състои Дирекция “Обща администрация”, а Специализираната администрация от Дирекция 

“Специализирана администрация”. 

От 01.07.2012 г. общата численост на Общинска администрация – Бяла е 70 щатни 

бройки, в това число: 

 Кмет на община  - 1 

 Кметове на кметство  - 5 

 Кметски наместници  - 5 

 Заместник-кметове на община  - 2 

 Секретар на община  - 1 

 Финансов контрольор - 1 

 Старши вътрешен одитор - 1 

 Служител по сигурността на информацията - 1 

 Дирекция “Обща администрация” - 19 души, в т. ч.  1 директор 

 Дирекция “Специализирана администрация” - 34 души, в т. ч. 1 директор 

 Обща численост на персонала намалена с изборните длъжности и органи на власт по 

чл.19 от Закона за администрацията, техните заместници, а за общинските администрации - и 

кметските наместници е 57 щатни бройки. Общата администрация - 19 щатни бройки. 

Специализираната администрация – 34 щатни бройки. Служителите заемащи ръководни 

длъжности са 8 , а служители заемащи експертни длъжности с аналитични и /или контролни 

функции 24 щатни бройки. 

 Наличните човешки ресурси и структура са предпоставка за качественото изпълнение на 

проектите в ОПР 2014-2020 г. добре подготвените професионално общински  кадри  имат опит  

в работата по европейски програми.  

 

1.9.2. Общински бюджет и финансов  капацитет 
Бяла е малка община и финансовият й капацитет и възможности за съ-финансиране на 

проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в ОПР 2014-2020  г. са доста 

ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи в общинския бюджет.  

За 2013 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на 7 075 341 

лева, в това число: 

 Приходи с държавен характер в размер на 3 919 730 лева  

 Приходи с местен характер в размер на 3 155 611 лева 

От собствените приходи на Общината, данъчните приходи са в размер на  413 000 лева, а 

неданъчни приходи - 1 469 560 лева. 

Общинският бюджет за 2013 г. е формиран по следния начин: 

По прихода –  7 075 341 лева   

1.Приходи с държавен характер в размер на 3 919 730 лева в т.ч.: 

1.1. Обща субсидия за финансиране  на  делегираните от държавата дейности в размер на 

3 709 570 лева.; 

1.2. Преходен остатък в размер на 210 160 лева.; 

2. Приходи с местен характер в размер на 3 155 611 лева в т.ч.: 
2.1. Данъчни приходи в размер на  413 000 лева; 
2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 469 560 лева; 

2.3. Обща изравнителна субсидия  в размер на 863 600 лева; 

2.4. За финансиране на капиталовите разходи в местните общински  дейности в размер на 

119 100 лева; 
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2.5. За зимно поддържане на пътищата 43 700 лева; 

2.6. За общински пътища 149 000 лева; 

2.7. Остатък в края на периода 97 651 лева. 

По разхода в размер на  7 075 341 лева  разпределени по функции, групи, дейности, 

параграфи и под параграфи, както следва: 

1. За делегирани от държавата дейности в размер на 3 919 730 лева; 

2. За местни дейности в размер на 3 155 611 лева.  

Най-много средства в общинския бюджет (около 42%) са заделени за функция 

„Образование” – 2 943 250 лева, следвана от функция „Общи държавни служби” (18 %) или 1 

304 721 лева в т. ч.: „Общинска администрация” – 1 228 721 лева и „Общински съвет” – 76 000 

лева, функция “Жилищно строителство, БКС”  - 1 052 060 лева (15%) и функция “Социално 

подпомагане” – 671 897 лева (9%). 

От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че Община 

Бяла няма финансов капацитет за самостоятелно финансиране на проекти и дейности от 

Общинския план за развитие. В бюджета няма заделени средства за разработване, управление, 

изпълнение и съ-финансиране на проекти и дейности от ОПР. Единствените възможности са от 

заделения резерв в размер на 104 491 лева за непредвидени разходи за проекти. 

За изпълнението на Общинския план за развитие за 2014-2020 г. следва да се търсят 

източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни програми, финансирани от 

фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Програма за рибарство, Програми 

за трансгранично сътрудничество, Програми на българските министерства и други. Като 

алтернативи за съ-финансиране на проекти могат да се ползват кредити от фонд „ФЛАГ”, 

краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет.  

Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските общини 

начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е публично-частното 

партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и механизми вече са нормативно уредени 

със Закона за публично-частното партньорство в сила от 01.01.2013 г. 

ПЧП едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и достъпни услуги 

от обществен интерес и насърчаване на частните инвестици в строителството, поддържането и 

управлението на обекти на техническата и социална инфраструктура и в извършването на 

публични функции и дейности. ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор – 

Община и частния партньор – Инвеститор. ПЧП дава гаранции за защита на публичните активи 

и ефективно управление на публичните средства, като същевременно се създават работни 

места, генерират доходи и насърчава предприемачеството. 

Политиката за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на ОПР, в 

която в самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и сроковете за 

изпълнението им. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 години.  

За изпълнението на ОПР 2014-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции на 

местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и съживяване 

на района. 

 

2. Обобщен SWOT анализ 

SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя 

изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като акцентира на силните, 

слабите страни, възможностите и заплахите за развитие. 

SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират 

силните и слабите страни на община Бяла, оценка на външните фактори на обкръжаващата 

среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за развитието на 

общината. 
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Силни страни Слаби страни 

1. Важен комуникационен и транспортен 

център на границата на три области – 

Русе, Търговище и Велико Търново. 

2. През общината преминава 

трансевропейски транспортен коридор 

№9 Русе–Бяла-Велико Търново и ж.п. 

линията Русе - Горна Оряховица. 

3. Благоприятни климатични условия, 

богати водни ресурси – р.Янтра и 

плодородна земя. 

4. Традиции в земеделието и 

животновъдството. 

5. Изградена техническа и социална 

инфраструктура и добре развита 

селищна система. 

6. Богато културно-историческо 

наследство. 

7. Богата флора и фауна, защитени видове, 

територии и местообитания. 

8. Наличине на газификация. 

1. Демографска криза, намаляване и 

застаряване на населението.  

2. Висока безработица, ниски доходи и 

жизнен стандарт. 

3. Лошо състояние на елементите на 

техническата инфраструктура. 

4. Липса на канализация в малките 

населени места и ПСОВ. 

5. Неблагоприятна инвестиционна среда, 

ниска конкурентоспособност и слаба 

икономическа активност на 

населението. 

6. Устойчива тенденция към 

монокултурно растениевъдство – 

интензивно зърнопроизводство, малък 

дял на зеленчукопроизводство, 

овощарство и лозарство. 

7. Ограничени възможности на общинския 

бюджет. 

8. Ниско ниво на планова обезпеченост по 

отношение на устройство на 

територията. 

9.  

Възможности Заплахи 

1. Развитие на нови територии за 

икономическа активност и логистика с 

оглед близостта на пристанище Русе и 

ЖП гара Бяла.   

2. Потенциал за развитие на поливно 

земеделие, зеленчукопроизводство, 

овощарство и лозарство. 

3. Развитие на животновъдство, излизащо 

от рамките на домакинствата и малките 

стопанства към средноголеми и големи 

ферми.  

4. Съпътстваща селскостопанското 

производство преработвателна 

промишленост с висока добавена 

стойност. 

5. Потенциал за развитие на интегриран 

културно-исторически, селски, еко -

туризъм, лов и риболов. 

6. Привличане на български и 

чуждестранни инвеститори, използване 

фондовете на ЕС.  

7. Усъвършенстване на партньорството с 

НПО, бизнеса и други общини при 

подготовка и реализиране на съвместни 

проекти. 

8. Стимулиране на публично-частните 

партньорства.  

1. Икономически упадък, увеличаване на 

безработицата, нисък жизнен стандарт. 

2. Задълбочаване на демографските 

проблеми, миграция и застаряване на 

населението. 

3. Влошаване качеството на техническата 

инфраструктура и транспортните 

връзки до степен на невъзможност за 

изпълнение на функциите им. 

4. Увеличаваща се зависимост на 

общинския бюджет от централната 

власт поради липса на собствени 

приходи.  

5. Опасност от посегателства върху 

природните и културно-исторически 

дадености. 

6. Риск от замърсяване на речните ресурси 

от промишлени и други източници. 

7. Риск от засушаване и възникване на 

ерозионни процеси. 
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ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

1. Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на община Бяла за 

периода 2014 – 2020 г.  
Общинският план за развитие на община Бяла обвързва сравнителните предимства и 

потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на 

стратегически цели, обединени от стремежа към по-висок жизнен стандарт и устойчивост.  

Съхранените местни ресурси – богатото културно-историческо наследство, хората, 

земята, горите и природата са символи на местната идентичност и основа за бъдещото развитие 

на Бяла. 

При разработването на стратегическата част на ОПР е търсена хармонизация и 

съответствие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателстното на ЕС в 

областта на регионалната и кохезионната политики. Това съответствие  се отнася до това в 

каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия 

европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и 

местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са насочени към 

намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на 

жизнения стандарт.  

От особено важно значение е ОПР да бъде разработен и прилаган като част от общата 

система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със 

законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие. 

Този подход не трябва да се разглежда като нарушаване на самостоятелността на общината 

сама да определя стратегията си за развитие и средствата за нейното изпълнение. Чрез 

прилагането на единен поход и стандарти на планиране и програмиране на развитието, 

взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива, 

използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и 

институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово 

подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното 

развитие.  

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в ОПР на 

община Бяла, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-общи 

стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните специфични 

цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения пакет от мерки и 

дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти. 

Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на община Бяла 2014-2020 г. е 

съобразена с изискванията на европейското и националното законодателство за регионално 

развитие и се основава на следното:  

- Стратегическата рамка отчита резултатите от проведените социално-икономически 

анализ и SWOT-анализ, където са синтезирани основните проблеми, текущото състояние, 

тенденциите и бъдещия потенциал и възможности за развитие на района. 

- Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните целите на Общинския 

план за развитие на Бяла за периода 2014-2020 г. са формулирани в резултат на проведена 

широка обществена дискусия и обсъждания, като в същото време са отчетени и съгласувани 

целите и приоритетите, дефинирани в стратегическите документи от по-високо ниво.  
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- Стратегическата рамка за развитие на ОПР отчита целите на европейската кохезионна 

политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със Стратегията „Европа 

2020” и с други общоевропейски документи на политиката за сближаване като Стратегическите 

насоки за развитие на Общността и стратегиите от Лисабон и Гьотеборг. 

- Стратегическата част на ОПР е обвързана с националните цели и приоритети на 

основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия програмен 

период, като: Националната програма за развитие „България 2020”, Националната програма за 

реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България 

за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-

2025 г., както и различни секторни стратегии и политики. 

- ОПР е съгласуван със стратегическата рамка на новия Регионален план за развитие на 

Северен централен район и с Областната стратегия за развитие на област Русе за периода 2014-

2020 г. 

- Мерките и дейностите заложени в ОПР отразяват желанията и вижданията на местната 

власт, обществени организации, гражданите и бизнеса, относно приоритетите за развитие на 

общината и в същото време са съгласувани с мерките и дейностите, които ще се финансират от 

Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско 

дело и рибарство и др. 

- Заложените проекти за изпълнение в Програмата за реализацията на ОПР на община 

Бяла за 2014-2020 г. са изцяло съобразени с приоритетите за развитие на общината и 

бюджетните й възможности за съфинансиране. 

Общинският план за развитие тряба да допринесе за постигане целите на ЕС в 

областта на регионалната политика и приоритетите на Стратегия „Европа 2020” за 

интелигентен , устойчив и приобщаващ растеж: 

 - ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации;  

- УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  

- ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, 

която да доведе до социално и териториално сближаване.  

ОПР трябва да се обвърже и с целите на Стратегия „Европа 2020” за: 

1. Трудова заетост - работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години 

2. НИРД и иновации - инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети 

заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации 

3. Климатични промени и енергия - намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % 

(или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от 

енергията от възобновяеми енергийни източници увеличаване на ЕЕ с 20 %  

4. Образование - намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до 

под 10 % и поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование  

5. Бедност и социално изключване - поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от 

бедност и социално изключване хора  

Общинският план за развитие може да се разглежда като интегрален елемент от 

националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в 

България, като адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните 

направления: 

Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната програма за 

реформи 2011-2015 г. 

В Националната програма за реформи като национален ангажимент по Стратегия 

„Европа 2020” са заложени следните цели: 

- Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 

2020 г.” 

- Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП” 
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- Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика” – „Достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване 

на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.” 

- Национална цел 4:  „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 

11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” 

- Национална цел 5:  „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” 

Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия 

за регионално развитие 2012-2022 г. 

Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на Националната 

стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и 

местното развитие, свързани с икономическо, социално и териториално сближаване и 

балансирано развитие. Стратегическите цели на НСРР са насочени към: повишаване на 

конкурентоспособността и заетостта; инфраструктурно развитие и достъпност, устойчивост и 

социалното включване. 

Съгласуваност с Националната програма за развитие „България 2020” 

Общинският план за развитие е съобразен с целите и приоритетите на НПР. 

Цели на НПР: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, 

създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 

качествено здравеопазване.  

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие 

на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.  

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 

повишаване на ресурсната ефективност. 

В НПР са заложени 8 приоритета, формулирани както следва:  

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и 

качествените характеристики на работната сила.  

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.  

З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал.  

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 

природните ресурси.  

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката.  

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 

услуги за гражданите и бизнеса.  

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.  

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

Обвързаност с Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 

Важен момент е ОПР да отразява пространствените перспективи на територията на 

общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат 

възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и се 

създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който 

играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и 

устойчивото развитие на общината. В същото време трябва да се постигне балансираност в 

развитието, чрез инвестици в определените селища – опорни центрове на административния 

център – град Бяла. 

В НКПР са заложени следните стратегически цели за развитие: 

Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство” 
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Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, 

културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност, 

сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство. 

Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие” 

Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество 

на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и 

намаляване на неравенствата между централните градски и периферните селски райони. 

Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги” 

Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на 

пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до 

образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство” 

Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни 

ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна 

идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот. 

Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 

Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични 

характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и 

периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, икономически, 

социален и културен потенциал за развитие. 

Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации” 

Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно 

подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на 

полицентричния модел. 

Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на 

Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. 

В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и 

приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на 

района. На ниво общински план за развитие следва да се гарантира връзката между 

регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират 

плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”. 

РПР на СЦР поставя следните стратегически цели за периода 2014-2020 г.: 

Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване - достигане на средните нива на 

заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни 

за районите от Дунавското пространство; 

Стратегическа цел 2: Социално сближаване - преодоляване на междурегионалните и 

вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална 

изолация и бедност; 

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, 

интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места; 

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на 

климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване 

на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране развитието на добив на енергия от ВЕИ. 

Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Русе за 2014-2020 г. 
Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и 

приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат 

стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в 

Областната стратегия за развитие на област Русе. Това съответствие осигурява допълнителни 

ефекти и потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови схеми и развитие 

на териториалното сътрудничество между общини и региони. 

Областната стратегия за развитие на област Русе дефинира следните четири 

стратегически цели: 
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Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване във вътрешнорегионален, национален 

и европейски план чрез развитие на собствения потенциал на Област Русе и използването на 

европейски механизми. 

Стратегическа цел 2: Социално сближаване чрез преодоляване на междурегионалните 

и вътрешнорегионални различия в социалната сфера, ограничаване на риска от социална 

изолация и създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал. 

Стратегическа цел 3: Териториално сближаване чрез балансирано, интегрирано и  

устойчиво развитие на транспортната и комуникационна инфраструктура в областта, 

подобряване на селищната среда и интензифициране на междурегионалното, 

трансграничното и транснационално сътрудничество. 

Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда и енергийна ефективност. 

 

Основните източници на средства за финансиране изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Бяла за 2014-2020 г. са: Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ), общинския бюджет, централния бюджет на РБ и други фондове и програми.  

ЕСИФ е общо понятие, обединяващо в новия програмен период Кохезионния фонд, 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и финансирането по 

линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за 

морско дело и рибарство. Помощта за България от ЕСИФ е регламентирана в Споразумението 

за партньорство между България и ЕС за 2014-2020 г., наследник на Националната 

стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. 

В Споразумението за партньорство са формулирани четири основни приоритета за 

ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както следва: 

Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който 

обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включване и Образование, 

учене през целия живот. 

Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща 

подприоритетите: Повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови икономически 

сектори, НИРД и иновации, и достъп до и използване на ИКТ. 

Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща 

подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към ниско-въглеродна 

икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и климатични промени и Околна среда 

и опазване на природното богатство. 

Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който 

обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро 

управление, качествена и независима съдебна система и Достъп до качествени обществени 

услуги и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на провеждането на 

реформи. 

Допълнителен механизъм за финансиране се осигурява чрез предлаганите мерки и 

средства от централния бюджет за реализация на дейности в „районите за целенасочена 

подкрепа” (общини с влошено социално-икономическо състояние), съгласно действащото 

национално законодателство за регионалното развитие (ЗРР). Териториалният обхват на 

районите за целенасочена подкрепа на общинско ниво се определя в Областната стратегия за 

развитие и на тази база следва да се търсят възможности за допълнително финансиране на 

конкретни общински проекти, насочени както към интегрираното развитие на общината, така и 

към преодоляване на социално-икономическите различия между общините и 

вътрешнорегионалните диспропорции. 

В ОСР на Русе 2014-2020 г., община Бяла е определена като район за целенасочена 

подкрепа от държавата, който отговаря на 6 критерия от 8-те, регламентирани в чл. 6 на ЗРР, а 

именно: 

1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за 

страната за последните три години; 
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2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за 

последните три години;  

3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за страната за 

последните три години;  

4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за страната 

за последните три години; 

5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;  

6. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа. 

За да финансира инвестиционните си разходи за развитие, местната власт трябва да има 

достъп и до националния и регионалния пазар на капитали, както и да развива форми на 

публично-частни партньорства. 

Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Бяла и през новия 

програмен период  ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори:  

• стимулиращи развитието;  

• задържащи развитието.  

Програмно-целевата част на Общинския план за развитие е базирана основно на 

очакваното въздействие на система от условия и фактори, които ще имат положително, 

позитивно въздействие върху комплексното развитие на общината.  

В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите измерения на 

факторите със стимулиращо влияние, засягащи:  

• Възобновяване на традициите в развитието на високотехнологични, интелигентни 

производства и осигуряване на работни места за млади квалифицирани кадри; 

• Повишаване броя и подобряване конкурентоспособността на МСП, като гръбнак на 

местното икономическо развитие; 

• Развитие на селското стопанство, чрез използване на разполагаемите в общината богати 

и плодородни земеделски земи и развитие на съпътстваща лека и преработвателна 

промишленост;  

• Развитие на туризма, чрез пълноценно използване на наличните туристически ресурси 

и развитие на съпътстващи туризма дейности и услуги;  

• Балансираност и всеобхватност на функциите в общината и в административния й 

център, които увеличават икономическия, административния и обслужващия им потенциал.  

Развитието на община Бяла ще изпитва и съпътстващото влияние на някой фактори със 

задържащ характер.  

Такива са:  

• Намаляващия брой млади хора и липсата на достатъчно човешки ресурси с високо 

образование, ценз, опитност  и професионални умения;  

• Липсата на привлекателна и устойчива бизнес и инвестиционна среда в общината;  

• Наличието на диспропорция между потребността от публични инвестиции и 

очакваните възможности за бюджетно осигуряване на средства; 

• Ограничени бюджетни възможности и недостатъчен административен капацитет.  

 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. 

Общината следва да мобилизира целия си потенциал и така да насочи развитието си, че в 

максимална степен да оползотвори възможностите за финансиране - национални и европейски, 

за да се подобри текущото й състояние. Необходимо е прилагане на интегриран подход и 

подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху икономическия, 

природно-културния, инфраструктурния и човешкия 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 целите и приоритетите на 

ОПР 2014-2020 г. На тази основа, стратегията за развитие на общината до 2020 г. следва да бъде 
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агресивна по отношение привличането на инвестиции и развитие на икономиката,  подкрепяща 

по отношение на желания териториален баланс и протичането на демографските процеси и 

стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

 Същевременно трябва да се отчете факта, че идентифицираните в социално-

икономическия анализ проблеми и нужди на територията на общината не могат да бъдат 

решени в рамките на програмния период до 2020 г. Финансовите ресурси и възможности следва 

да бъдат обвързани и насочени към решаването на най-приоритетните проблеми на общината, 

така че да доведат до значителен социално-икономически ефект.  

1.1. Визия и стратегически цели за развитие на общината 
 

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на  развитие на община Бяла. Тя  

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

качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.  

Жителите на Бяла искат да имат „работа и по-висок жизнен стандарт”,  да обитават „добре 

устроена жизнена среда” и да чувстват „сигурност” за живота си и за бъдещето на децата  си. 

На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината. 

Визия 

„Община Бяла – утвърден промишлен и транспортно - логистичен 

център в Северна България, привлекателен за инвестиции с плодородна 

земя, съхранено природно и културно богатство и развит интегриран 

туризъм.” 

Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и развит специфичния потенциал 

на общината, заложен най-вече в нейното предимство на транспортно-логистичен и промишлен 

център, ще бъде повишена степента на икономическо развитие, ще бъдат подобрени условията 

за живот и ще бъде преодолян демографския проблем. 

За достигане на визията, е необходимо да се работи за: 

- създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на инвестиционната 

активност за създаване на нови работни места и допълнителни източници на доходи за 

жителите на община Бяла; 

- технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на нейната 

ефективност; 

- възстановяване и развитие на традиционните селскостопански производства; 

- развитието на техническата и социалната инфраструктура; 

- създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, безопасността и 

удобството на всички граждани и гости на общината.  

За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни, 

икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие и 

хармония между човека и природата. За реализирането на визията ще се разчита на местните 

ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в 

конкурентни предимства.  

Желаният резултат, формулиран във визията на ОПР на Бяла ще спомогне за постигане 

на визиите за развитие на област Русе и СЦР, които най-общо целят сближаване – 

икономическо, социално, териториално и екологично. 

Постигането на желаната визия следва да се осъществи чрез определените главна и 

стратегическа цели, подкрепени от адекватни приоритети, специфични цели и мерки. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 
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Устойчиво местно развитие с икономически растеж и заетост, основани на 

потенциала и ресурсите на общината, подобряване на техническата 

инфраструктура и преодоляване на демографската криза и бедността.  
 

Устойчивото местно развитие е свързано най-вече с насърчаване на инвестициите, 

предприемачествато и оползотворяване на местния потенциал. Необходимо е целенасочено 

отваряне на пазара за стоки и услуги, като се използват възможностите за логистика и 

предимствата на гео-стратегическото положение на община Бяла в близост до главни пътни 

артерии. 

Осигуряването на достъп до нови пазари, финансови ресурси, европейски фондове, 

рисков капитал и схеми на финансов инженеринг е решаващ фактор за развитието на 

предприемачеството, генерирането на растеж и работни места в общината. 

Необходимо е да се насърчава разкриването на нови предприятия, повишаването на 

адаптивността на работниците и фирмите и интензифицирането на процеса на създаване на 

работни места. Тук важно значение ще има балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на 

труда – гъвкавите форми на заетост не трябва да се въвеждат за сметка на ограничаване правата 

на заетите и сигурността на работното място. 

Високото равнище на заетост е важно условие за постигане на по-бърз и траен растеж, 

социално сближаване и повишаване на доходите. Увеличаването на броя на хората, участващи в 

пазара на труда, е най-добрият начин за съхраняване на икономическата, социалната и 

териториалната устойчивост на общината и ще допринесе за преодоляване на демографската 

криза и бедността. 

Реализирането на Главната цел следва да стане в условията на тясно  взаимодействие и 

партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват всички 

възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и 

трансгранично сътрудничество. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

 

ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и 

привличане на инвестиции в селското стопанство, промишлеността, туризма и 

съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на 

доходите. 

ЦЕЛ 2: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието 

на техническата и социална инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и опазване 

на природното богатство и културно-историческо наследство. 

Цел 3: Повишаване и развитие на човешките ресурси,  подобряване качеството и 

стандарта на живот, насърчаване на образованието и социалното включване. 

 

Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите цели 

ще бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва: 

- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на 

инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт. 

- Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между населените 

места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и 

утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство. 

- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със 

специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите училище, 

увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и 

работа в общината. 

На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени към постигането на 

специфични цели в различни сфери на развитието на общината.  
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Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупрост от мерки и дейности, които ще 

бъдат обобщени в Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. под формата на приоритетни 

проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с капацитета и 

възможностите на Общината. 

1.2. Приоритети, специфични цели и мерки 

Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на 

предприемачеството и инвестициите с приоритети промишленост, селско 

стопанство, логистика и туризъм. 

Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите 

Мярка1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество  

Дейности: 

- Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в промишлеността, 

търговията, услугите и туризма; 

- Повишаване конкурентоспособността на МСП чрез подобряване качеството на 

продукцията, производителността на технологиите и управлението в предприятията;  

- Изграждане на логистични центрове; 

- Помощ при стартиране за неселскостопански дейности  в селските райони; 

- Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги и производства; 

- Насърчаване на иновативни и творчески индустрии; 

- Подобряване информираността на бизнеса; 

- Повишаване на предприемаческите умения; 

- Ремонт на кооперативен пазар в град Бяла. 

Мярка 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо 

развитие 

Дейности: 

- Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на публично-

частни партньорства; 

- Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, сгради и услуги, за 

които се търсят инвеститори и частни партньори; 

- Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината; 

- Развитие на (ПЧП); 

- Подобряване на достъпа и инфраструктурата, развитие на рибовъдство и риболовен 

туризъм на язовир Дряновец и язовир Босилковци (ПЧП); 

- Провеждане на ежегодни празници на строителя „Колю Фичето” със строително 

изложение; 

- Създаване на благоприятни условия и подпомагане на инвеститорите. 

Мярка 1.1.3: Стимулиране на  сътрудничеството и партньорството 

Дейности: 

- Развитие на международното сътрудничество и връзки с побратимени градове; 

- Развитие на междуобщинско сътрудничество и дейности; 

- Съвместни проекти в партньорство с НПО. 

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство  

Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури 

Дейности: 

- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини); 

- Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна инфраструктура;  

- Увеличаване на площите за  поливното земеделие; 

- Развитие на зеленчукопроизводство. 
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Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството 

Дейности: 

- Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните обекти; 

- Внедряване на стандарти за качество и изиквания за хуманно отглеждане на животните. 

Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско стопанство 

Дейности: 

- Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери; 

- Технологично обновяване на земеделските стопанства; 

- Инвестиции в преработка на селскостопанска продукция; 

- Подобряване на научно-техническото, информационното, организационното и 

пазарното обслужване на местните селскостопански производители; 

- Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във 

веригата за реализация на земеделски продукти и храни. 

Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловно стопанство 

Дейности: 

- Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи; 

- Подобряване превенцията срещу горски пожари и др.; 

- Подобряване стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните сечи; 

- Създаване на ловни бази за развитие на ловното стопанство; 

- Развитие на събирането на билки, гъби и други съпътстващи дейности. 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 

популяризиране и развитие на културното и природно наследство 

Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на 

дестинациите 

Дейности: 

- Създаване на общинска стратегия и програма за развитие на туризма; 

- Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за 

съвместни туристически дейности; 

- Развитие на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни 

дадености и ресурси; 

- Организиране на културни събития за привличане на туристи; 

- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и 

панаири, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти; 

- Маркетингови и рекламни дейности. 

Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции  

Дейности: 

- Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически 

атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;  

- Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в общината 

включена в общинска концепция за пространствено развитие; 

- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и 

подобряване на транспортния достъп; 

- Изграждане на екопътеки и велоалеи. 

 

Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство.  

Специфична цел 2.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  инфраструктура и 

подобряване качествата на средата 
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Мярка 2.1.1:  Ремонт и поддръжка на републикански, общински пътища и улични мрежи 

 

Дейности: 

- Ремонт на общински път Босилковци - гара Бяла (10 км); 

- Ремонт на общински път Босилковци – Пейчиново (4,4 км); 

- Ремонт на общински път Бистренци-Дряновец-Копривец (12 км); 

- Ремонт и рехабилитация на ІV-класен път Стърмен-Ботров (4,5 км); 

- Ремонт и поддръжка на пътища от републиканска пътна мрежа на територията на 

община Бяла; 

- Рехабилитация на част от уличната мрежа в град Бяла; 

- Ремонт и поддръжка на улична мрежа в селата Полско Косово, Копривец, Дряновец и 

Босилковци. 

 

Мярка 2.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура 

Дейности: 

- Интегрирано управление на водите на територията на гр.Бяла, област Русе - етап I;  

- Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Босилковци; 

- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Копривец; 

- Реконструкция на водопроводната мрежа в Гара Бяла; 

- Саниране на съществуваща канализационна мрежа; 

- Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Бяла. 
 

Мярка 2.1.3: Предотвратяване и ограничаване на последиците от природни бедствия и аварии 

Дейности: 

- Разработване на План за действие при природни бедствия и аварии; 

- Брегоукрепване и корекция на речните корита на реките Янтра, Беленска и Шипа; 

- Покриване на част от Беленска река. 
 

Мярка 2.1.4: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите 

Дейности: 

- Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация”; 

- Подобряване качетвото и обхвата на мобилните комуникационни услуги. 

 

Мярка 2.1.5:  Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ 

Дейности: 

- Повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради; 

- Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура; 

- Усвояване потенциала на територията за използване на слънчева енергия. 

Мярка 2.1.6:   Комплексно планиране и устройство на територията 

Дейности: 

- Разработване на Общ устройствен план на община Бяла; 

- Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Бяла, акцентираща 

на приоритетните зони на територията на общината; 

- Разработване на Програма за опазване на околната среда, включваща и управлението на 

отпадъци на територията на общината; 

- Паспортизация на всички общински сгради – описание на сградния фонд, 

съоръженията и въвеждане на система за наблюдение. 
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Мярка 2.1.7:  Благоустрояване и обновяване на населените места 

Дейности: 

- Ремонт и обновяване на площади; 

- Ремонт и обновяване на сгради на кметства; 

- Рехабилитация на обществени зелени площи-паркове, градини и детски площадки за 

населените места в Община Бяла; 

- Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда; 

- Изграждане на площи за широко обществено ползване в град Бяла, област Русе, кв. 35, 

по плана на гара Бяла; 

- Реконструкция и изграждане на площи за широкообществено ползване в с. Босилковци, 

Община Бяла, област Русе, в с. Копривец, Община Бяла, област Русе, част от УПИ І – 845 – 

площад с площ 1053 м2 и УПИ ІІ – 845 – градина с площ 1312  м2, кв. 84 и в с. Лом 

Черковна, Община Бяла, област Русе, кв. 38. 

 

Специфична цел 2.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на природните 

ресурси 

 

Мярка 2.2.1: Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии  

Дейности: 

- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите; 

- Насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена инфраструктура; 

- Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината; 

- Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата. 

 

Мярка 2.2.2: Подобряване управлението на отпадъците 

Дейности: 

- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, 

депониране обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци; 

- Рекултивация на замърсени територии; 

- Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, 

област Русе); 

- Изграждане на две площадки за компостиране на биоразградими отпадъци; 

- Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината;  

- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната 

култура на населението. 

 

Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на 

живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района. 

Специфична цел 3.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови работни места 

Мярка 3.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите 

Дейности: 

- Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в предприятията; 

- Повишаване производителността на труда и доходите. 

Мярка 3.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 години 

Дейности:  

- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване; 
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- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование. 

Мярка 3.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на нови 

предприятия 

Дейности: 

- Стартиране на самостоятелна стопанска дейност; 

- Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес. 

Мярка 3.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на заетостта 

и доходите 

Дейности:  

- Осигуряване на редовен обществен транспорт за насърчаване на трудовата мобилност в 

общината; 

- Преферерции за транспорт до работното място. 

 

Специфична цел 3.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане на 

съответствие с изискванията на пазара на труда 

Мярка 3.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила 

Дейности: 

- Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица; 

- Повишаване относителния дял на лицата с висше образование. 

Мярка 3.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда 

Дейности: 

- Насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта; 

- Стимули за повишаване на пригодността за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над 

50-годишна възраст.  

 

Специфична цел 3.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на 

групи в неравностойно положение 

Мярка 3.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване равнището на 

безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на труда 

Дейности: 

- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия; 

- Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания; 

- Курсове за професионална квалификация и повишаване икономическата активност на 

лица в неравностойно положение. 

Мярка 3.3.2:  Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот 

Дейности: 

- Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара на 

труда; 

- Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в обществения 

живот. 

 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

образователни, здравни, социални и културни услуги. 

Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет 

Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет 
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Дейности: 

- Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за   

управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи; 

      -    Предоставяне на услуги на „едно гише” и електронни административни услуги. 

 

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в 

администрацията 

Дейности: 

-    Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове; 

-   Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за подобряване 

на ефективността в работата на служителите. 

 

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите от 

работата на администрацията 

Дейности: 

- Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, прозрачността, отчетността и 

утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг; 

- Изграждането на нова административна култура, ориентирана към нуждите на 

обществото, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги. 

 

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование  

 

Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование  

Дейности: 

- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси - 

използване на информационни и комуникационни технологии; 

- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен отдих и 

извънкласни форми на обучение; 

- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците; 

- Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху 

децата в риск и деца от малцинствени групи; 

-  Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и 

ученици. 

 

Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните 

институции 

Дейности: 

- Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда; 

- Ремонт и саниране на НУ „Св. Св. Кирил и методий” – гр. Бяла, ОДЗ „Стадиона” – Бяла 

и ЦДГ „1-ви юни” - Бяла; 

- Доизграждане на новото крило на СОУ „П. Волов”- град Бяла; 

- Основен ремонт на училище в с. Полско Косово; 

- Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории и 

работилници; 

- Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и 

училищата към изискванията за безопасност и функционалност. 
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Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги 

 

Мярка 4.3.1: Подобряване на материално - техническата база в здравеопазването 

Дейности: 

- Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети; 

- Осигуряване на нови линейки и оборудване за ФЦСМП – гр. Бяла. 

 

Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги 

Дейности: 

- Повишаване броя на медицинския персонал; 

- Осигуряване на мобилност на медицинските услуги. 

 

Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги 

Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

Дейности: 

- Доизграждане на Дом за стари хора в град Бяла; 

- Ремонт на Дом за стари хора – с. Бистренци; 

- Изграждане на Ресурсен център за деца със специални образователни нужди (ПЧП); 

- Изграждане и оборудване на Защитено жилище; 

- Създаване на Хоспис в община Бяла (ПЧП); 

- Създаване на Център за настаняване от семейн тип за деца. 

- „Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в Център за социални 

дейности” в  УПИ № ІV в кв. 141А, по регулационния план на град Бяла, област Русе”.   

 

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността 

Дейности: 

- Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж; 

- Предоставяне на услугата „Личен асистент”; 

- Предоставяне на услугата Обществена трапезария; 

- Изграждане на Звено „Майка и бебе”. 

 

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 

 

Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на културното 

наследство  

Дейности: 

- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-историческото 

наследство; 

- Реставрация, консервация и експониране на Моста на Колю Фичето на р. Янтра, 

изграждане на прилежаща инфраструктура около моста и обновяване на музей 

„Освободителна война” 

- Професионално обучение на експерти по маркетинг на културно-историческото и 

природното наследство. 

 

Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции 
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Дейности: 

- Насърчаване развитието на културните институции, чрез обновяване на сградния фонд 

и доставка на необходимото специализирано оборудване; 

- Ремонт и оборудване на читалища в община Бяла; 

- Ремонт на ритуална зала в град Бяла; 

- Изграждане на общоселски културен дом в с. Ботров; 

- Възстановяване и опазване на религиозните храмове на територията на община  Бяла; 

- Изграждане на църква „Свети Пантелеймон” в квартал гара Бяла; 

- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда; 

- „Изграждане на сграда за културни дейности в УПИ № ІІІ-142, зона за обществено 

обслужване, кв. 35, гара Бяла, обл. Русе“ 

 

Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития 

Дейности:  

- Създаване и популяризиране на иновативни културни събития; 

- Фестивал „Бяло в Бяла”; 

- Фолклорен фестивал „Бяла и приятели”; 

- Янтра рок фест на Джулай Морнинг; 

- Насърчаване дейността на самодейните художествени състави;  

- Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина. 

 

Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура 

Дейности:  

- Изграждане на многофункционална спортна зала в град Бяла (ПЧП); 

- Възстановяване на градски басейн в Бяла (ПЧП); 

- Ремонт и обновяване на стадион в с. Полско Косово (ПЧП); 

- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски и спортни 

площадки в община Бяла. 

 

Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове 

Дейности: 

-Създаване на ефективна и систематизирана програма за развитие на физическото възпитание и 

спорта; 

- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти; 

- Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора; 

- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора. 
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ІІІ. Индикативна финансова таблица 
Период 2014-2020 Местно 

публично финансиране 

 Външно публично финансиране Частно финансиране  

ПРИОРИТЕТИ/ 

Специфични цели 

Общински 

бюджет 

Местни 

публични 

фондове 

 Общ 

дял (%) 

Централен 

бюджет 

Общ 

дял (%) 

Фондове 

на ЕС 

Общ 

дял (%) 

Други 

източници 
Общ 

дял (%) 

Фондове, 

фирми 

Общ 

дял (%) 

ОБЩО 

Приоритет 1 

Икономическо 

развитие на района, 

насърчаване на 

предприемачеството 

и инвестициите с 

приоритети 

промишленост, 

селско стопанство, 

логистика и туризъм 227000   1,01 327500 1,46 10933000 48,81     10912500 48,72 22400000 

Специфична цел 1.1: 
Насърчаване на 

предприемачеството, 

инвестициите и 

иновациите 62000   0,80     2143000 27,51     5585000 71,69 7790000 

Специфична цел 1.2: 
Развитие на селското 

и горското 

стопанство        327500 2,90 5655000 50,00     5327500 47,10 11310000 

Специфична цел 1.3: 
Насърчаване 

развитието на 

интегриран туризъм, 

чрез опазване, 

популяризиране и 

развитие на 

културното и 

природно наследство 165000   5,00     3135000 95,00         3300000 

Приоритет 2 

Подобряване и 

възстановяване на 

техническата 

инфраструктура, 4522600   3,25 90000 0,06 121923400 87,60     12650000 9,09 139186000 
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опазване на 

околната среда и 

природното 

богатство 

Специфична цел 2.1: 

Доизграждане и 

модернизиране  на 

техническата  

инфраструктура и 

подобряване 

качествата на средата 4256600   3,72 80000 0,07 97565400 85,17     12650000 11,04 114552000 

Специфична цел 2.2: 
Опазване на околната 

среда и пълноценно 

използване на 

природните ресурси  266000   1,05 10000 0,04 24958000 98,91         25234000 

Приоритет 3 

Преодоляване на 

демографската 

криза, подобряване 

качеството на 

живот, повишаване 

на заетостта, 

доходите и 

задържане на 

младите хора в 

района 42000   2,56 570000 34,76 963000 58,72     65000 3,96 1640000 

Специфична цел 3.1: 
Подобряване достъпа 

до заетост и 

създаване на нови 

работни места 25000   2,38 250000 23,81 720000 68,57     55000 5,24 1050000 

Специфична цел 3.2: 
Повишаване 

качеството на 

човешките ресурси и 

постигане на 

съответствие с 

изискванията на 

пазара на труда       320000 100,00             320000 
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Специфична цел 3.3: 

Насърчаване на 

трудовата активност 

и социалното 

включване на групи в 

неравностойно 

положение  17000   6,30     243000 90,00     10000 3,70 270000 

Приоритет 4 

Подобряване на 

качеството и 

достъпа до 

административни, 

образователни, 

здравни, социални и 

културни услуги 1187250   4,46 36000 0,14 15946750 59,88 65000 0,24 9395000 35,28 26630000 

Специфична цел 4.1: 
Подобряване на 

административните 

услуги и повишаване 

на институционалния 

капацитет 44500   11,13     355500 88,88         400000 

Специфична цел 4.2: 
Осигуряване на 

качествено 

образование   215000   5,05 36000 0,85 4009000 94,11         4260000 

Специфична цел 4.3: 
Повишаване достъпа 

до устойчиви и 

качествени здравни 

услуги  160000   10,00     1440000 90,00         1600000 

Специфична цел 4.4: 

Разширяване обхвата 

и вида на социалните 

услуги 253500   3,23     3906500 49,70     3700000 47,07 7860000 

Специфична цел 4.5: 

Развитие на 

културата, спорта и 

младежките дейности 514250   3,72     7535750 54.57 65000 0,47 5695000 41.24 13810000 

ОБЩО: 5978850   3,12 1023500 0,53 151666150 79,10 65000 0,03 33022500 17,22 191756000 
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ІV. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка 
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие има за крайна цел да повиши ефективността и ефикасността на използваните материални, 

финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Бяла 2014-2020 г. са съпоставими с текущите макроикономически и секторни процеси и с 

основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по оперативните програми, а също така 

отразяват и спецификата на района. Те отговарят на изискванията на “Методическите указания за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие 

(2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020). 

Избраните индикатори са: 

 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;  

 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им, налични са и  

в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и количествени данни; 

 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата периодичност 

и качество и са достъпни на приемлива цена; 

 Адекватни - обосновани  и подходящи по отношение на целите и приоритетите за развитие; 

 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща сравнения между 

базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на напредъка и постигането на 

целите. 

За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове индикатори: 

 Общи индикатори 

 Специфични индикатори: 

- индикатори за въздействие; 

- индикатори за резултат. 

Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община Бяла 2014-

2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и Националната програма за реформи. Те 

включват и индикатори в областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез 

структурната помощ на ЕС през периода 2014 - 2020 г.  

 

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ 

 

- Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) – Източник: Агенция по заетостта и НСИ 

- Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията: 

А) Съкращаване на емисиите на СО2 (%) – Източник: РИОСВ 

Б) Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община Бяла и 

електроразпределително дружество 

В) Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Бяла 

- Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник: Училища в 

община Бяла 

- Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ 

- Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник:ИСУН и ДФЗ 

- Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община Бяла 

- Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ 

 

Специфичните индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата по-долу 

„Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие”. 
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
Стратегическа цел (СЦ) 

Приоритет (П) 

Индикатор Мярка Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

СЦ-3 Население на община Бяла Брой НСИ 1 г. 15651 15800 

СЦ-3 Деца в детските градини  Брой Община Бяла 1 г. 361 375 

СЦ-3 Ученици в училищата  Брой Община Бяла 1 г. 1050 1120 

СЦ-1 Намаляване равнището на безработица  ( %) АЗ 1 г. 21,8 16 

СЦ-1 Коефициент на заетост  ( %) НСИ 1 г. 36 38 

СЦ-1 Коефициент на икономическа активност ( %) НСИ 1 г. 42 45 

СЦ-1 Равнище на средната годишна работна 

заплата в общината  

(лева) НСИ 
1 г. 5693 9150 

СЦ-2 Население (жители) с подобрено 

третиране на отпадъчните води 

Брой Община Бяла 
4 г. 0 10073 

СЦ-2 Население с подобрено водоснабдяване Брой Община Бяла 4 г. 0 11615 

СЦ-2 Население с осигурен широколентов 

достъп  

Брой Община Бяла 
4 г. 0 12520 

СЦ-2 Икономии от внедрени общински мерки за 

енергийна ефективност  

(мW) Община Бяла 
4 г. 0 135021 

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

П-3 Наети на работа безработни лица след 

курсове за квалификация 

Брой АЗ 1 г. 0 25 

П-3 Осигурени работни места за лица в 

неравностойно положение  

Брой АЗ 1 г. 0 15 

 П-1 Стопански единици (предприятия) в 

община Бяла 

Брой НСИ 1 г. 521 635 

П-1 Нетни приходи от продажби на 

предприятията 

Хил.лв. НСИ 1 г. 159917 39564 

П-1 Договори за реализиране на ПЧП Брой Община Бяла 4 г. 0 5 

П-1 Реализирани проекти за междуобщинско 

сътрудничество 

Брой Община Бяла 4 г. 2 4 

П-1 Съвместни проекти реализирани в Брой Община Бяла 4 г. 1 3 
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партньорство с НПО 

П-1 Леглова база в места за настаняване и/или 

средства за подслон 

Брой Община Бяла 1 г. 89 175 

П-1 Реализирани нощувки в местата за 

подслон и настаняване 

Брой Община Бяла 1 г. 2953 6540 

П-2 Ремонтирани пътища Км. Община Бяла 4 г. 0 26 

П-2 Подобрена улична мрежа в лошо 

състояние 

Км. Община Бяла 4 г. 0 30 

П-2 Изградена нова канализационна мрежа Км. Община Бяла 4 г. 0 20 

П-2 Изградени нови ПСОВ  Брой Община Бяла 4 г. 0 1 

П-2 Обновени водопроводни мрежи Км. Община Бяла 4 г. 0 30 

П-2 Отпадни води, подложени на пречистване  % Община Бяла 4 г. 0 64 

П-2 Премахнати нерегламентираните сметища Брой Община Бяла 4 г. 5 8 

П-1 Обработваеми земеделски земи Дка. ОСЗ 1 г. 233194 248330 

П-1 Размер поливни площи Дка. ОСЗ и ДФЗ 1 г. 0 15 000 

П-1 Залесени горски територии Дка ДГС 1 г. 65907 73500 

П-4 Създадените "онлайн" административни 

услуги 

Брой Община Бяла 4 г. 0 2 

П-4 Общински служители преминали курсове 

и обучения 

Брой Община Бяла 4 г. 0 25 

П-4 Културни събития Брой Община Бяла 1 г. 4 6 

П-4 Предоставяни социални услуги Брой 

 

Община Бяла 1 г. 3 6 

П-4 Новосъздадени или благоустроени зелени 

площи 

Брой 

 

Община Бяла 4 г. 5 10 

П-4 Подобрен общински сграден фонд Брой сгради Община Бяла 4 г. 2 6 

П-4 Подобрено състояние на релизиозни 

храмове  

Брой обекти Община Бяла 4 г. 0 3 

П-2, П-4 Новосъздадени или обновени детски 

площадки 

Брой Община Бяла 4 г. 0 4 

П-2, П-4 Новосъздадени или обновени спортни 

площадки 

Брой Община Бяла 4 г. 0 6 
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Специфичните индикатори за въздействие отчитат изпълнението на 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната 

стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие. Степента на въздействие се 

отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с 

качествени оценки относно достигнатото социално, икономическо и инфраструктурно 

развитие на общината. 

Специфичните индикатори за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от 

мерките или приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни 

проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните 

индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност на 

оценките и изводите. 

Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени 

в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес 

структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа. 

Орган на наблюдение на ОПР е Общинския съвет. 

Функциите по наблюдението на ОПР включват: 

 Наблюдение на изпълнението на ОПР въз основа на определените макроикономически 

индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия „Европа 2020”, 

глобалните екологични индикатори и другите специфични количествени индикатори 

по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за регионално 

развитие ;  

 Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица; 

 Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за 

изпълнението на ОПР; 

 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване 

на конкретни указания за преодоляването им; 

 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност 

при изпълнението на ОПР. 

Системата за наблюдение на ОПР включва следните основни компоненти:  

 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи 

специфичния характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-

икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната 

среда в контекста на устойчивото регионално развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на 

данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции, 

Агенция за енергийна ефективност, Агенцията по заетостта, както и на основата на 

данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. 

При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и 

резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо 

в общините на района.  

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се 

осигурява от бюджета на Община Бяла. 

 Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на  

общински планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за 

развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират 

такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в 

техните планови документи.  
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 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния 

сектор активно участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдение 

изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за 

изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в 

реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за 

живот и развитие.   

Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.  
За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката 

предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на 

управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, 

подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на 

регионалния план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и 

приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от 

планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане 

на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката 

общественост. 

Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни 

доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност 

промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, 

регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите 

на ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт 

с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват  информация за 

изготвяне на междинната и последващата оценка.   

По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет,  или по искане на Кмета 

могат да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по 

определена тема или специфичен проблем.  

Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на 

действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на 

ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация 

на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира 

актуализация на ОПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се 

предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се 

отговори на нуждите на района.  

Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на 

периода на действие на регионалния план за развитие и дава представа за степента на 

цялостното изпълнение на плана. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след 

предприетите мерки в резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са 

изпълнени и е достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят 

основни изводи и констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в съответния 

район.  

Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и 

устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на 

политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид 

при разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.  

 Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за 

обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.  
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 През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват 

допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за 

управление на регионалното развитие. 

Актуализация  

Настоящият план е отворена система и може да се актуализира. Веднъж приет, той би 

трябвало да остане относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и 

гъвкав – по отношение на мерките, дейностите и проектите, които ще се изпълняват. 

V. 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. В съответствие със закона, и за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за 

ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на 

партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира 

неговия успех и широка обществена подкрепа. 
Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за 

регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната 

изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на 

решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация. 

Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и 

изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното 

устойчиво местно развитие също така биха могли да се използват ефективно. 

Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол, 

наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа 

за партньорство на всички етапи на изпълнение. 

В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро 

управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на 

управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на 

конкретните дейности. 

Основната цел на прилагането на нформираност и публичност във връзка с ОПР е да се 

повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно прилагането на мерките 

за регионално развитие.  

Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на 

разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР има Кмета на община Бяла.  

Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация 

може да се разгледа в следните аспекти: 

 В  процеса на изготвянето на ОПР: 

ОПР се разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи 

информиране на всички заинтересовани страни. Даде се 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 обществено 

обсъждане, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и 

мониторинг със състав, основан на принципа на партньорството – местна власт, социални и 

икономически партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация се 

състоя и чрез провеждане на анкети, попълване на въпросник и др.  

Проведоха се консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и активно 

участие на представители на заинтересуваните страни. 

    По време на изпълнението на ОПР: 

В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на 
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информация и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и последващата 

оценка след края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при 

спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на 

партньорства и осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с 

активно участие на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на страницата на 

Община Бяла в интернет.  

В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат предвидени 

мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни 

кампании сред целевите групи. 

Поддържането на изграданите вече ефективни партньорства ще даде възможност в 

процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се 

укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и 

допълнителни финансови средства.  

Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните 

продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпено в процеса на изпълнение 

на ОПР за периода 2014-2020. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно 

партньорство при изпълнението на общински план за развитие следва да са в посока на: 

 използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище 

като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване на 

разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и данъчни 

стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране, инвестиции в 

инфраструктура, облекчаване на условията за кредитиране на малки и средни 

предприятия, насърчаване на институциите за микрокредитиране и др.; 

 привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности като 

филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми, запазване 

и разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни фирми при 

разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за научно-

изследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа развитието 

на нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на 

среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и 

осигуряване на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес /бизнес 

инкубатори, рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др. 

 подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики, 

свързани с използването на ПЧП. 

 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 
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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; 

 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. 

 За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър 

информационен поток могат да бъдат използвани следните инструменти::  

 интерактивна електронна страница;  

 съвещаване чрез електронни пощи;  

 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ОПР, източници на 

информация и полезни контакти при прилагането на плана;  

 провеждане на информационни срещи, за да се представи процесът на изпълнение на 

ОПР на партньорите и др. 

 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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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

АЗ – Агенция по заетостта 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници 

ДМА – дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ЕО – екологична оценка 

ЕС – Европейски съюз 

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕСФ – Европейски социален фонд 

ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ЗТ – защитени територии 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МО – Междинна оценка 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – малки и средни предприятия 

НИРД – научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – неправителствени организации 

НПР – Национална програма за развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегия за регионално развитие 

NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие” 

ОП – Оперативна/и програма/и 

ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет” 

ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 
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ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации” 

ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж” 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОУ – основно училище 

ОУП – общ/и устройствен/и план/ове 

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води 

ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води 

ПЧИ – преки чужди инвестиции 

ПЧП – публично-частно парньорство 

РБ – Република България 

РЗИ – Регионален център по здравеопазване 

РПРСИР –Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020 

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

РПР – Регионален план за развитие 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – средно общообразователно училище 

СЦР –  Северен централен район 

ТБО – твърди битови отпадъци  

ТГС – трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

ЦДГ – целодневна детска градина 
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