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1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Общи постановки. Мотиви за изработване на но Общия 
устройствен план на Община Бяла 

1.1.1 Встъпителни бележки 
Изработването на Общ устройствен план на община Бяла  е възложено на ,  
ФОРУМ “АЛЕКСАНДРОВИ” ЕООД съгласно сключен договор № 
510/18.10.2016 г. Инвеститор е Община Бяла.  
Като основа за изработването на Общия устройствен план, авторският колектив 
е ползвал Планово задание за изработване на ОУПО, материали от Общинския 
план за развитие на община Бяла 2014-2020 г.,  Областна стратегия за развитие 
на област Русе за периода 2014-2020 г.,  Националната концепция за 
пространствено развитие за периода 2013 -2025, Регионален план за развитие на 
Северен  централен район от ниво 2 за периода 2014-2020, Национална стратегия 
за регионално развитие 2012 -2022, подробните устройствени планове на 
населените места от общината, КВС на землищата, които са допълнени с 
необходимите топографски елементи. 
За събиране на необходимите данни и информация съдействие оказаха 
Възложителят на ОУПО Бяла – ръководството и експертите от различните 
служби и отдели на Община Бяла, Териториално статистическо бюро- Север – 
отдел “Статистически изследвания – Русе”, Дирекция “Бюро по труда” – Бяла,  
Общинска служба “Земеделие” – Бяла, териториални подразделения на 
Електроснабдяванe и ВиК и др. .  
 

1.1.2 Основание за възлагане 
С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към 
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават 
инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на 
действащ общ устройствен план . 
Общият устройствен план ще създаде благоприятни условия за инвестиционно 
проектиране и строителство в селищата от община Бяла. Общият устройствен 
план ще допринесе за по-ефективното планиране на селищната територия, 
прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в 
перспектива. 
Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на община Бяла е също 
така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на 
оперативните програми на европейските структурни фондове. 
 

1.1.3 Териториален обхват на разработката 
Общия устройствен план се изготвя за територия с обхват на землищата на 
селищата от община Бяла, наричана за кратко ОУП на община Бяла. 
Нормативното основание за обхвата се съдържа в чл. 15, ал.1,  от Наредба № 8 за 
обема и съдържанието на устройствените планове (съгласно чл. 105 от ЗУТ). 
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1.1.4 Мотиви за изработване на Общия устройствен план 
Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след 
началото на прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени 
условията за пространствено планиране и развитие на община Бяла. С 
възстановяването на частната собственост върху земеделската земя и 
реституцията на отчуждените и одържавени парцели и сгради, частната 
строителна инициатива в общината получи значително развитие.  
Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на 
националната и в частност, икономиката на Бяла, доведоха до остър финансов 
дефицит в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои 
насоки и прекратяване на инвестициите в обществения сектор. 
За територията на община Бяла няма изработен Общ устройствен план. В същото 
време, застроителните и регулационни планове на отделни селища на община, 
правени при абсолютни права на държавата за разпореждане с недвижимите 
имоти и централизирано планиране на инвестициите, са неактуални и не 
спомагат (а в някои случаи направо пречат) за управлението на процесите, които 
протичат в селищната територия. 
За всички останали населени места е наложително изработване на кадастрални 
карти и кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на 
недвижимите имоти, след което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с 
действащата нормативна уредба. 
Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на 
планиране. С частични изменения на отделни застроителни и регулационни 
планове не би могла да се установи устройствена рамка за балансирано развитие 
на града в условията на преобладаваща частна собственост, противоречиви 
инвестиционни интереси и неадекватна наследена планова основа. Най-уязвими 
се оказаха социалната инфраструктура и зелената система. 
В близост до общината преминават две оси на урбанистично развитие от 
национално значение на област Русе, които се формират по транспортните 
направления на коридорите от трансевропейската транспортна мрежа и на други 
транспортни мрежи от национално значение. 
Освен  това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се 
свързват със свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. 
Консумирането на свободното време налага нови подходи в планирането на 
селищата и околоселищните им територии, променя решително тяхната 
структура и тяхната подредба, предизвиква създаването на нови структури 
(селищни образувания), в които се реализира свободното време.  Тази тенденция 
все още не е категорично изявена в община Бяла, но трябва да намери място в 
една нова устройствена рамка.  
Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, 
транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите 
проблеми, проблемите със събирането и третирането на твърдите битови 
отпадъци), се очертава една картина на криза в устройственото планиране, 
прогнозиране и управление на селищата от община Бяла.  

ВСИЧКО ТОВА НАЛАГА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА БЯЛА. 
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1.2 Съвременни изисквания към устройственото планиране  
Главните фактори и предизвикателства за развитието на българските селища в 
началото на 21 век са: 

• Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете и селата 
в конкурентни условия; 

• Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните 
връзки и възприемането на европейските критерии и изисквания за 
качеството на градската и селищна среда; 

• Развитието на информационните технологии и произтичащата от това 
глобализация и децентрализация на селищната мрежа, в резултат на 
промяната на начина на живот и устройството на жизнената среда; 

• Демократизацията на обществения живот, засилване на значението на 
гражданското общество, както и появата на нови “актьори” – фактори в 
градското и селищно  развитие; 

• Екологизацията и императивното изискване за устойчиво развитие на 
селищните общности; 

• Отчитане на значението и баланса между двете сфери на управление на 
развитието на града и селищата - бюджетна и пазарна; 

 

1.3 Цели и задачи на Общия устройствен план на Община 
Бяла 

Целта на настоящата разработка на Общ устройствен план на Бяла е да се 
формулират и обосноват основните изисквания към него. 
Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна 
икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на 
коренните промени в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, 
така и в други области на стопанството и обществения живот. 
Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху 
териториалното и селищно устройство и развитието на населените места1, както 
и едни съвсем различни от досегашните механизми за регулиране на процесите в 
територията. 
Устроиственият план в съответствие с изискванията на чл.7 и 10 от ЗУТ има за 
цел:  

• Да съдаде планова основа за дългосрочно, устойчиво развити ена 
територииите, обвързано с документи за стратегическо планиране и 
програмиране на регионалното развитие и с документите за 

                                              
1 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността 
върху някои магазини, работилници, складове и ателиета; Закон за 
възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за 
териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на 
населените места; Закон за държавната и общинска собственост; Закон за 
преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия; 
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стратегическо планиране на пространственото развитие, 
регламентиранив Закона за регионално радвитие (ЗРР); 

• Да създаде условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно 
социално- икономическо развитие; 

• Да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при 
реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена 
собственост, при гарантиране  на правата им;  

• Да определи границите на териториите, в зависимост от основното или 
конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените 
дейности в тях и изискванията при използването, опазването и 
застрояването им; 

• Да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните 
територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и 
защитените територии и зони с оглед постигане на оптимална 
териториална структура; 

• Да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и 
определяне на последващото им предназначение; 

• Да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура и 
обвързването на националните инфраструктурни коридори с 
европейските; 

• Да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното 
им предназначение и да осигури опазването на недвижимото културно 
наследство; 

• Да определи правила и нормативи за прилагане на устроиствения план 
съобразно местните и регионални характеристики на територията – 
предмет на ОУПО на община Бяла, както и специфичнои правила и 
норми към тях.  

Съгласно чл. 106 от ЗУТ с Общия устройствен план на община Бяла се 
определят: 

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.) общата структура на територията, предмет на 
плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните 
части - местоположението и границите на териториите за населени места и 
селищни образувания; земеделските територии; горските територии; 
териториите за природозащита; териториите за културно-историческа 
защита; нарушените територии за възстановяване и териториите със 
специално, с друго или със смесено предназначение; 

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със 
съответните правила и нормативи; 

3. разположението на мрежите и съоръженията на техническата 
инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите 
на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти 
от национално значение; 

4. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и 
режимът на тяхното устройство; 
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5. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) застрашените от бедствия територии, 
определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, 
ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при 
бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на 
устройство и защита; 

6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 
мероприятия и естетическо оформяне. 

Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на Община Бяла 
съдържа мотивирани проектни решения за: 

1. Структура на територията – устройствените зони за обитаване, 
производство,  рекреация, природозащита, природо-възстановяване, 
комуникация и инфраструктура. 

2. Строителните граници, в т.ч. и терените за ново селищно развитие, при 
отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за 
териториално развитие. 

3. Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни 
параметри на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.) 

4. Главната и обслужваща улична мрежа. 

5. Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура. 

6. Защитените архитектурни, културни и др.зони и обекти - паметници на 
културата. 

7. Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура", 
"здравеопазване", "спорт" и др., които се изграждат със средствата на общината 
и държавата и са от особена важност за общината. 

8. Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване 
стандарта и качествата на околната среда. 

9. Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на селищата, 
прилежащите квартали и крайселищната територия. 

10. Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и 
съпътствуващите ги устройствени условия. 

11. Разчети за баланса на територията и други важни териториални 
показатели. 

12. Зоните с висока концентрация на обекти от обслужващия сектор със 
стопанско предназначение. 

По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които 
произтичат определени изисквания за спешно решаване на възлови проблеми в 
настоящото развитие на селищата от общината. 

1.4 Информационно осигуряване  
Пълнотата на информацията по различните функционални и интегриращи 
системи, е гаранция за задълбочеността на анализа и правилността на 
определените за решаване проблеми. 
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Информационното осигуряване на проекта  се осигурява по две направления: 

1.4.1 Основна информация  

Събрана информация за община Бяла от данни на Националния статистически 
институт (НСИ) за: 

• Население – брой, полова структура, възрастова структура, естествен и 
механичен прираст,  и др; 

• Обитаване – жилищен и сграден фонд - брой, площи (кв.м.2), етажи и 
т.н.; 

• Икономика – брой фирми, фирми по брой на заетите, продукция, основни 
стопански показатели; 

•  Социална инфраструктура - образование - брой учебни заведения по 
вид, брой учащи се по вид учебни заведения; брой класни стаи и 
кабинети и др.; здравеопазване - брой лекари и стоматолози и др.; 
култура - брой обекти по вид, капацитет но обектите и др.; 

• Техническа инфраструктура : дължина на пътната/уличната мрежа (км); 
дължина и относителен дял на благоустроената улична мрежа (км. и   % 
от общата дължина); брой АТЦ и др.  

• Околна среда – емисии на вредни вещества в атмосферата и т.н.; 

• Заетост и безработица; заети/наети лица - безработни лица (бр.); 
коефициент (равнище) на заетост – (%); коефициент (равнище) на 
безработица – (%);  

• Териториални ресурси - размер (площ) на територията - (км2), баланс на 
територията - земи по вида на тяхното ползване (км2) и % от общата 
площ на територията; 

1.4.2 Допълнителна информация 
Информация по отрасли, функционални системи и планировъчни райони, е 
представена от съответните отдели и служби на общинската администрация, 
Териториалното статистическо бюро – град Русе (ТСБ), Общинска служба “ 
Земеделие” – гр. Бяла, Дирекция “Бюро по труда”, гр. Бяла, Басейнова дирекция 
Дунавски район - Плевен; РИОСВ - Русе и други служби и институции, 
разполагащи с информация, необходима за разработването на ОУПО. 

1.4.3 Източници на стратегическа, планова и  оперативна 
информация от по-високо ниво 

• На трансгранично ниво 
Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния - България 

2014-2020 

• На национално ниво: 
Национална концепция за пространствено развитие на Република България 

(2013-2025 г.) 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-

2022 г.) 

Национална програма за развитие: България 2020 
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Национални Оперативни програми и секторни стратегии: 
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в 

периода 2014-2020 г. 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, хоризонт 2030 и др. 
• На регионално ниво: 

Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 

г 

Областна стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г 

• На общинско ниво 
Общински план за развитие на Община Бяла за периода 2014-2020г 

• Планове, наредби и стратегии за управление и развитие на отделни 
сектори 

1.4.4 Специализирани източници 

• Национален институт за недвижимо културно наследство и Национален 
археологически институт с музей при БАН - информация за 
недвижимото културно наследство на територията на община Стрелча 

• „ВиК” ООД - Русе за ВК мрежите и съоръженията на територията на 
община Бяла, състоянието им, начина на пречистване на отпадните води 
и санитарно-охранителните зони на водоизточниците 

• Национална компания "Железопътна инфраструктура" за железопътната 
инфраструктура 

• "Енерго Про Мрежи" ЕАД за състоянието на електромрежите и 
осигуреността на населените места с електроенергия  

• Областно пътно управление - Русе за дължината и състоянието на 
третокласната републиканска мрежа на територията на община Бяла 

• Други 
Новата Атинска харта за развитие на европейските градове в ХХI век 

Списък на реките в България по водосборни басейни 

Концепцията за културните коридори на Югоизточна Европа 

Областна стратегия за интегриране на ромите в Област Русе - 2013-2020 

План за действие на община Бяла, обл. Русе в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на бълг. граждани в уязвимо социално положение, 

живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 

 

1.5 Планова осигуреност на урбанизираните територии 
За Община Бяла са в действие следните планове от по-високо ниво: 

• Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 
2014-2020 г. 

• Областна стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г 
• План за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 в 

Дунавски район - приет с Решение № 1110/29.12.2016 г на МС 
За повечето населени места от общината устройствените планове (регулационни 
и кадастрални) са изработени преди повече от 20 години. 
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За населените места тепърва трябва да се изработят и процедират кадастрални 
карти и регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите 
имоти и собствеността и да го поставят на съвременна информационна основа. 
 
 

2 РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВРЪЗКИ. 
СЕЛИЩНА МРЕЖА  

2.1 Място на Община Бяла в системите от по-високо ниво. 
Свързаност с републиканската инфраструктура 

2.1.1 Място на Община Бяла в системите от по-високо ниво 
Община Бяла е входната врата за област Русе от Западна и Централна България. 
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. 

През територията на общината преминават ж.п. линията Русе - Горна Оряховица 
и пътят Русе - Велико Търново – част от трансграничния транспортен коридор № 
9 

Град Бяла е почти равно отдалечен от областните центрове Русе (55 км) и 
Велико Търново (58 км) и общинските Свищов (48 км) и Попово (53 км), което 
го обособява като пресечна точка на транспортните връзки между тях. Тези 
транспортни връзки са благоприятен фактор за развитие на общината в 
средносрочно бъдеще. 

Местоположението на общината от географска гледна точка е стратегическо и 
определя мястото й в националната транспортна, енергийна и съобщителна 
инфраструктура. Освен че е граница на две области, през нейната територия 
минават важни пътища и комуникационни възли – първостепенните пътни 
артерии за София и южната граница, железопътната линия Русе – София, 
магистрален оптичен кабел, международни кабелни връзки и др. 

По новото териториално деление община Бяла е в състава на Северния 
централен  район. Новият териториален обхват на Северния централен район, 
определен в съответствие с изискванията  на Регламент на ЕС 1059 / 2003  се 
формира от областите велико Търново, Габрово, Разград, Русе  и Силистра (ниво 
NUTS 3) 2 с общо 36 общини. 

Северен централен район обхваща пет области в територията между Стара 
планина и река Дунав – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. 
Районът граничи на изток със Североизточния, за запад със Северозападния, а на 
юг с Югоизточния райони. В състава на СЦР влизат 36 общини, неговата площ е 
14974.0 км², а населението му, според данните НСИ към 31.12.2015 г.  е 815 441 
жители. 

                                              
2 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г. 
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Той е важен транспортен кръстопът – пресичане на два от основните 
Паневропейски  транспортни коридори – ТК № 7 (река Дунав) и ТК № 9.  

Районът граничи с Румъния, като четири от петте области попадат в обхвата на 
Дунавския трансграничен регион – Силистра, Разград, Русе и Велико Търново. 
Основните оси на урбанизация са паралелните Плевен – Русе и Плевен – Велико 
Търново и меридионалната Русе – Велико Търново – Габрово – Казанлък – Стара 
Загора – Хасково – Кърджали – Маказа. Тази ос продължава на север по 
направлението Русе – Гюргево – Букурещ и се очаква нейното транснационално 
значение непрекъснато да расте. В района са развити всички видове транспорт – 
автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През територията на района 
преминават коридор № 7 – транс европейският воден път Рейн – Майн – Дунав 
от Ротердам до Сулина и коридор № 9, който свързва северна, средна и източна 
Европа с Егейско море. Районът разполага с 5 университета и специализирани 
висши училища. В района много добре е развита мрежата от професионални 
училища след 8 клас и професионални колежи, което е предпоставка за 
повишаване на квалификацията на работната сила в производствените сектори 
на индустрията и услугите и за модерно развитие на аграрния сектор. 
Според постановките на НСРР, през територията на СЦР  преминават три оси на 
урбанистично развитие от национално значение. Тава са: Средната 
меридионална (ОЕТК 9) Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – 
Хасково – Кърджали – Маказа, Северната паралелна ос – София – Плевен – Русе, 
оста Ябланица – Велико Търново – Шумен – Варна и оста Русе – Разград – 
Шумен – Варна. 

Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите 
Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра (ниво NUTS 3) попада в 
териториалния обхват на Северен централен район (СЦР) (ниво NUTS 2), в 
съответствие с Регламент 1059/2003 на ЕС.  
Сред основните конкурентни предимства на Област Русе е нейното 
стратегическо транспортно-географско разположение. На територията й се 
пресичат два от деветте европейски транспортни коридора -№7 (Дунавската 
водна магистрала) и №9 Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с 
Егейско море). През областта преминават жп линиите Русе-Подкова (главна жп 
линия №4) и Русе- Каспичан (главна жп линия №9), осъществяващи връзката на 
българска територия между р. Дунав и Черно море (продължавайки по главна жп 
линия №2 до Варна), както и път I-5 (E-85) Русе-Велико Търново, път 1-2 Русе-
Варна (Е-70) и път I-21 Русе- Силистра. 
Северната граница на Област Русе преминава по поречието на р. Дунав и 
съвпада с държавната граница с Р Румъния, където областта граничи с 
префектура Гюргево. Принадлежността на Област Русе както към Дунавския 
макрорегион, така и към Черноморския регион съществено благоприятства 
нейното социално- икономическо развитие. 
В област Русе е важното мостово съоръжение през р. Дунав – Дунав мост. По 
него минават железопътен и автомобилен транспорт и разстоянието от град Русе 
до румънската столица Букурещ е само 72 км. 
Разстоянието от град Русе до другите големи градове в България е, както следва: 
София - 324 км, Пловдив - 300 км, Варна - 200 км, Бургас - 294 км, Плевен - 148 
км, Велико Търново - 110 км. 
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Областта е с изгодното транспортно-географско положение, което е фактор 
за отвореността й към съседните области в страната. Принадлежността й към 
Българското Дунавско крайбрежие също е благоприятен фактор за 
осъществяване на трансграничното сътрудничество с крайдунавските региони от 
поречието на р. Дунав. Област Русе  обхваща 83 населени места (9 града и 74 
села), които са включени в 8 общини. 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 община 
Русе – 71.5 % от общия брой жители на областта. Най-малка по територия е 
община Борово, а по население община Ценово. Община Русе е с най-голяма 
територия в областта. Средната гъстота на населението в община Бяла (35,5 
души на кв. км.) е по-ниска от средните стойности за област Русе (81,2), за СЦР 
(54.5) и за страната (65,0). 

Табл.1. Основни данни за общините от област Русе 2015 г. 
Район, област, 
община 

Територи
я – кв. км.  

Населени
е към 
31.12.201
5 г. – 
(брой) 

Гъстота 
за 2015 г. 
–(души 
на кв.км) 

Населени 
места  
2015 г. 
(брой) 

Градове 
2015 г. 
(брой) 

България 111001.9 7153784 64.4 5258 257 
СЦР 14974.0 815441 54.5 996 39 
Област Русе 2803.4 227674 81.2 83 9 
Община Бяла 352.2 12492 35.5 11 1 
Община Борово 252.2 5591 22.2 7 1 
Община Ветово 448.7 11745 26.2 7 3 
Община Две могили 342.2 8655 25.3 12 1 
Община Иваново 425.3 8756 20.6 13 - 
Община Русе 469.2 162869 347.1 13 2 
Община Сливо поле 255.0 10241 40.2 11 1 
Община Ценово 258.2 5325 20.6 9 - 
 Източник: НСИ, обработка Консултанта 
В най голямата община за областта – Русе са концентрирани преобладаващата 
част от икономическите дейности, квалифицираната работна сила 
структуриращи обекти на социалната и техническата инфраструктура. Към нея 
са ориентирани и основната част от инвестициите. Русе е и университетски 
център с национални функции в сферата на висшето образование. 

2.1.2 Транспортна инфраструктура 
 
I Автомобилен транспорт  
Основните пътни артерии от републиканската пътна мрежа в Област Русе са 
ветрилообразно разположени и концентрирани в и около гр. Русе. Най-важните 
от тях са първокласен път I-5 (Е-85 Русе-В.Търново), първокласен път I-2 (Е-70 
Русе-Варна), второкласен път II-21 (Русе-Силистра), второкласен път II-23 (Русе-
Кубрат) и третокласен път III-501 (Русе-Две могили-Бяла). Всички те се явяват 
вход и изход в Република България през ГКПП Дунав-мост. 
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По данни на ТСБ – Русе към 31.12.2014 г.  общата дължина на републиканската 
пътна мрежа в Област Русе е 512 км, като 110 км от тях са пътища І-ви клас, 155 
км са пътища ІІ-ри клас, а останалите 247 км- пътища ІІІ-ти клас. Относителният 
дял на първокласните пътища в областта е 21.5 %. 
 
II Железопътен транспорт 
На територията на Област Русе съществува изградена и добре развита 
железопътна инфраструктура. Текущият железен път по данни на НКЖИ е с 
дължина 162 100 км. Най-важно стопанско значение имат жп линиите Русе-
Горна Оряховица и Русе-Варна. Русенската жп гара има важно стратегическо 
значение за осъществяване на комбинирани превози по европейските 
транспортни коридори №7 и №9. 
Наличният железен път е част от IV-та и IX-та жп линии. Средната скорост на 
движение на влаковете по жп участъците от IV-та жп линия между отделните 
гари е 65 км/ч., а по жп участъците от IX-та жп линия е 70 км/ч.  
 
III Воден транспорт 
Безспорно един от най-важните фактори за бъдещото развитие на Област Русе е 
стратегическото географско положение на областта и наличието на всякакъв вид 
транспорт. Широкият излаз на областта към река Дунав благоприятства 
развитието й чрез транспортната функция на реката и значението и за 
отключване потенциала на индустрията, земеделието, транспорта и 
транснационалното сътрудничество.   
Пристанище Русе е най-голямото пристанище в българския участък на р. Дунав. 
То е и най-голямото пристанище в пристанищния комплекс и заема ключова 
позиция в Пан-Европейските транспортни коридори: 

• Коридор VII - Рейн-Майн-Дунав; 
• Коридор IX - Хелзинки - С. Петербург - Москва - Киев - Букурещ - Русе - 

Александруполис; 
• Пътят на коприната - комбиниран транспорт на транзитни товари по 

линията Варна-Русе; 
• Коридор ТРАСЕКА - Узбекистан-Азербайджан-Грузия-България-Европа. 

 
Пристанището е развит мултимодален център, в който се осъществява връзка 
между три основни вида транспорт - воден, автомобилен и железопътен. На 
територията му са разположени пътни връзки с централната пътна мрежа на 
България и жп коловози, които го свързват с жп мрежата на страната. 
Пристанище Русе е обособено като два терминала - Русе-изток и Русе-запад, 
както и централен пътнически кей. 

Въздушен транспорт 

Летище Русе е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт. 
Разположено e на 17 км от гр. Русе, в близост до с. Щръклево. Целта през 
последните години е да бъде отдадено на концесия, като ще обслужва полети на 
товарни самолети, но ще притежава и пътнически терминал. 
Летището практически не функционира от 2000 г., като гражданските полети са 
прекратени през 1991 г., а военните - през 2000 г. 
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От предоставената карта на пътната мрежа и транспортни коридори, 
публикувана в НСРР 2014 -2020 за Република България, ясно се вижда значимото, 
стратегическо положение на област Русе в национален мащаб.  

Карта: Пътна мрежа и транспортни коридори 

 

От общия размер на територията с най големи площи са земеделските 
територии (70.0 %), следвани от горските (16.8 %) и урбанизираните територии.  

Областен център e град Русе, които е важен опорен център в Северна България и 
първи по големина град в Северния централен район и пети в страната.  

Община Бяла  е една от средните по територия общини в областта. Територията 
й е 302.2 км2 и е четвърта по големина община в Русенска област. Община Бяла 
граничи с област Велико Търново и област Търговище. Съседни общини са: 
Ценово, Борово, Две могили, Попово, Стражица и Полски Тръмбеш. 
Граничното положение на общината се оценява като благоприятно от гледна 
точка на възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще 
зависят от възможностите за интегриране на община Бяла със съседните области 
и общини и създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и 
потенциали за развитие. 
Постоянното население към 31.12. 2015 г. наброява 12 492 души, което е 5.5 % 
от населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината 
през последните години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с 
чувствително влошаване на режима на демографско възпроизводство и 
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постепенно намаляване броя на населението. Този процес се продължава да се 
задълбочава с всяка изминала година.  

Община Бяла обхваща 11 населени места, 1 град и 11 села. В структурата й 
главно място заема общинският център (град Бяла), който изпълнява функции на 
икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на общинския 
център в миналото и сега, е формирала територия, в която неговото влияние и 
връзки с населените места, се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в 
границите на общината и постепенно намаляват в границите на областта. Принос 
за това има и транспортно-комуникационната система в тази част на страната, 
която улеснява достъпа до селището и обслужването на населението.  

Община Бяла е разположена в Северна централна България между големите 
областни центрове Русе и Велико Търново.  

Местоположението на общината предлага удобен достъп до Русе, Велико 
Търново, София, голямото черноморско пристанища Варна, черноморските 
пристанища и курорти, пазарите на Румъния.   

Град Бяла е общински център, което определя редица предимства за развитието 
на селището по линия на представена местна администрация и деконцентирани 
държавни служби. Те са свързани с възможности за по-бързо обслужване на 
бизнеса и по-добър достъп до информационно и проектно обслужване, свързано 
с европейски програми и фондове 

Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи 
фактори, а именно: 

- Икономически фактори – потенциалите за развитие на селищата от 
общината е земеделието и хранително-вкусовата промишленост, развито 
зърнопроизводство и големи потенциали за овощарство и лозарство. 
Важно предимство е, че град Бяла има обособена Индустриална зона;  

- Важни импулси за развитието на общинския център и съставните селища 
ще даде валоризирането на туристическия потенциал и културно-
историческото наследство. Общината има съхранена природно среда и 
наличие на много язовири; 

- Социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и 
епизодичното обслужване в рамките на общината, са изградени в 
общинския център. В най-голяма степен това се отнася до подсистемите 
образование, административно и правно обслужване, култура и др. От 
особено значение са двете училища в гр. Бяла - Професионална гимназия  
и  СУ “Панайот Волов” гр. Бяла. 

- Технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на 
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта. 

- Демографски потенциал – общинският център попада в категорията много 
малки градове с население около 8000 души.  
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При съвременните условия регионалните връзки на общината придобиват нов 
характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините, 
липса на централизирано планиране и нови пазарно-икономически отношения.  

Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на 
единната техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.  

ОУПО определя най-общо номенклатурата на тези обекти от селищното 
стопанство, които ще бъдат локализирани извън регулацията на селищата от 
общината и тяхното приблизително местоположение, а така също и развитие на 
транспортно-комуникационната система, която ще осигури регионалните и 
локални връзки.. 

Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от 
Европейските фондове за развитието на селищата от общината. Концепцията на 
новия устройствен план на общината се базира на варианти на социално-
икономическо развитие, които отчитат предизвикателствата на членството на 
България в ЕС и възможността за ползване на средства по различните 
оперативни програми, включително Националната оперативна програма за 
регионално развитие и Националната концепция за пространствено развитие за 
периода 2013 -2025. Възможностите за ползване на Европейските фондове и 
тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи отношение към развитието на 
града и селищата от общината, ще бъдат важен елемент на градоустройствената 
концепция. 

 

2.2 Селищна мрежа 
Община Бяла е създадена с Указ № 2295 от 22.12. 1978 г. за определяне 
седалищата и състава на общините в Република България в тогавашния Русенски 
окръг се основава община Бяла със седалище град Бяла.  Селищната мрежа в 
територията на общината се е формирала в зависимост от природните и теренни 
условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от 11 
селища, 1 град и 10 села. Териториалният обхват на общината е променен през 
1981 г. когато с. Лом черковна (тогава с. Бойка) от община Стражица от (бившия 
окръг Велико Търново) е присъединено към община Бяла с Указ № 583, ДВ, бр. 
30/1981 г. 
Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана. Съгласно Наредба 
№ 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство на отделните 
видови територии и устройствени зони селищата от община Бяла попадат в 
следните категории:  

• в категорията “ много малки градове” - гр. Бяла 7 831 жители; 

• средни села (с население от 1000 до  2000 жители) - 1 село (с. Полско 
Косово ); 

• малки села (с население от 250 до  1000 жители)  - 6 села (с. Бистренци, 
с. Босилковци, с. Ботрово, с. Дряновец, с. Копривец и с. Лом черковна); 

• много малки села (с население  до  250 жители) - 3 села ( с. Пейчиново, 
с.Пет кладенци и с. Стърмен).  
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Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло 
селищната мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в 
територията.  

Средната селищна гъстота (3.1 селища на 100 км2)  e по-малка от тази за 
страната (около 4.8) и почти съвпада с тази на област Русе (около 3.0). 
Равнинните условия и земеделската култура на бита е обусловило появата на 
множество селски населени места в общината. Средното отстояние между 
населените места е около 6 км, което е добра предпоставка за формиране и 
функциониране на единна жизнена териториална-селищна среда. 

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  Пет Кладенци-10 км. 

По степен на урбанизация, община Бяла е на трето място в областта с 62.2 
% градско население (на първо е община Русе 91.6 %) и по- ниска от средната 
стойност за страната – 73.1 %  средната стойност за областта – 77.4 %. Това 
определя урбанистичната структура на общината като моноцентрична. 
Останалата демографска маса 37.8 % е разпределена в сравнително равномерна 
мрежа от села. Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 
самозадоволяващ се производствен характер.  Преобладава производство върху 
лична земя и дребни стопанство за лична консумаци. Като цяло, в селата липсват 
възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената кариера на младите 
хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително 
в гр. Бяла.  

Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази 
категория селища и възрастовия профил на населението им. Само в 2 от общо 10 
села има функциониращи училища. В повечето села няма лекарски практики. 
Центърът компенсира с пълен набор от добре развити услуги на селищно, 
общинско ниво. 

В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на 
селищните си функции се откроява общинския център гр. Бяла. Интегриращите 
му възможности са основно по линия на административните и някои от социално 
обслужващите му функции - здравеопазване и социални дейности. По 
отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и влиянието 
им върху останалите селища в общината гр. Бяла изпитва силното конкурентно 
влияние на гр. Русе.   

По-големи градски центрове, които предоставят услуги от по-високо ниво 
(периодични и епизодични) в сферата най-вече на образованието и културата са 
Русе и Велико Търново.   

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 
електрифицирани и водоснабдени, но само в общинския център – гр. Бяла има 
изградена почти цялостна канализационна смесена система за събиране и 
отвеждане на отпадните води.  
Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана  
върху цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на 
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демографските и функционални характеристики. 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 2 опорни центъра. 

- 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. 

Със Заповед № РД -02-14-2021 от 2012 г. на МРРБ общината е трета категория, 
съгласно определените критерии.  
На територията на общината са разположени 11 населени  места. В приложената 
таблица са представени данни за тяхната територия, население и  категоризация  
 
Табл. 2: Населени места по категории в община Бяла 

ЕКАТТЕ Населено място Площ на 

землището– 

кв.м. 

Население – 

брой 2015 г. 

Категория 

07603 гр. Бяла 
86,862 

7831 3 

04162 с. Бистренци 
23,012 

302 7 

05743 с. Босилковци 
32,825 

556 7 

05877 с. Ботров 
16,470 

307 7 

23916 с. Дряновец 
27,488 

661 7 

38529 с. Копривец 
41,907 

735 5 

05133 с. Лом Черковна 
29,224 

398 7 

55720 с. Пейчиново 
22,178 

238 7 

55988 с. Пет кладенци 
14,149 

52 8 

57368 с. Полко Косово 
42,314 

1174 5 

70130 с. Стърмен 
15,603 

238 7 

Източник: МРРБ, Заповед № РД -02-14-2021 от 2012 г.  
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Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., 
определя йерархичната система от градове-центрове в Република България. Град 
Бяла попада в 4-то ниво от избрания модел за урбанистично развитие – умерен 
полицентризъм. Четвърто йерархично ниво – малки градове с микрорегионално 
значение за територията на групи общини (околии) -  в Северен централен район  
са 11 бр.: Бяла, Дряново, Севлиево (4+), Трявна, Елена, Лясковец, Павликени, 
Исперих, Кубрат, Дулово, Тутракан. Град Бяла е естествен обслужващ център за  
населените места от общините Борово, Две могили и Ценово.  

Карта 2. Урбанистичен модел- нива 

 
 

2.3 Историческо развитие 

2.3.1 Бяла 
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 
1544/45 г. 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 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 22 

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. 
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 
с.Раданово и една при с.Крушето. 
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. e направен първия план на Градището. Тогава още ясно личат 
останките от трите крепостни стени, като зидовете са високи 50-60 см.Северната 
стена е дълга 308 м., а източната – 208 м., южната – 198 м., от западната няма 
запазени следи. На южната и източната стена има слаба чупка. През 1949 г. 
Градището е почти унищожено от каменоломните. 
Освен Градището в Бяла има и 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. 
С икономическия подем в Бяла се пробужда и националното съзнание на 
населението. През 1836 година тук е открито първото училище, през 1843 година 
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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. 
Феликс Каниц описва града през 1871 г. като средище на разнообразни занаяти 
— абаджийство, мутафчийство, кожухарство и др., с чаршия и много дюкяни 
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 работят руски лекари и милосърдни сестри. 
Сред тях са баронеса Юлия Петровна Вревская и Мария Неелова, чиято 
саможертва признателното население е увековечило с паметник. 
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. 
През 1891 година Шестото обикновено народно събрание дава официално на 
Бяла статут на град. 
След Освобождението е най-голямото селище в околността с добре развито 
скотовъдство, земеделие, кожухарство, мутафчийство, лозарство и пчеларство. 
Географското положение на Бяла спомага за утвърждаването й като център на 
околия с 34 села и богато селскостопанско и културно средище. 
За икономиката на града след Освобождението важна роля играят Беленските 
ханове. Това е квартал, намиращ се западно от Беленския мост, в който са 
построени 9 хана и една гостилница. С изграждането на железопътната линия 
Русе - Търново значението им постепенно намалява. 
Местният пазар в началото се е правел в неделя, след това в четвъртък, което е 
запазeно и досега. 
Направена е казарма извън града (сега там се намира психоболница), изградени 
са сиропиталищно училище и ветеринарна лечебница (която съществува и до 
наши дни). 
Градът се променя след 1944 година. Построени са сградите на пощата, 
универсалния магазин, болницата, читалището, хотел-ресторант „Янтра", 
Държавна спестовна каса, Автогарата, МВР, административната сграда на 
Градския народен съвет. Надграждат се съществуващите сгради на Българска 
народна банка и Народния съд. За кратко време градът е електрифициран и е 
изградена навсякъде водопроводна мрежа. 
Прокарва се нов главен път край Беленската река. Улиците са асфалтирани. 
Открита е градска автобусна линия между града и ж. п. гарата. 
Изградени са бетонни стълби до високите квартали Банка махала, Турската 
махала, Катараето и Освобождение. 
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Бяла е център на обширна плодородна селскостопанска област. Градът е с 
удобно географско разположение на пътищата Москва - Букурещ - Русе - Велико 
Търново - Истанбул и София - Плевен - Шумен - Варна. До 1990 г. е с много 
добре развита лека промишленост, най-вече по отношение на хранително-
вкусовата, шивашката и дървопреработвателната, както и електрониката - завод 
за печатни платки. Химическото производство и машиностроенето са 
осигурявали работа на голяма част от населението в региона. 

2.3.2 с. Бистренци  
Селото е разположено в средната част на Дунавската равнина, намира на пътя 
Бяла-Попово на отклонение от два километра. Землището му заема площ от 
23.012 km², средната надморска височина е 252 m. До 1934 година името на 
селото е Гьол бунар.  
Бистренци се характеризира с красива природа, чист въздух и постоянен 
прохладен вятър през лятото. 
Основно населението на селото се състои от лица над 64 годишна възраст 
(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 селото функционира Дом за стари хора с капацитет 35 души в който работят 
няколко човека от селото като обслужващ персонал. 

2.3.3 с. Босилковци 
Селото е разположено на 14 км северозападно от град Бяла и река Янтра в 
средната част на хълмистата Дунавска равнина. Землището му заема площ от 
32.825 km², средната надморска височина е 99 m.  
Предполага се, че с. Босилковци е образувано в началния период на османската 
власти първите заселници в района били турци. След това от Балкана се 
преселват и български семейства, като причините за това били плодородието на 
земята и горите (орманите), които съществували тогава.  
До 1934 година името на селото е Чатма, което значи “събрано, чактисано, 
докарал се, излязъл на чело”. След това селото е преименувано Босилковци – на 
зеления цвят на босилека, които широко навлязъл в бита на хората, използва се 
във всички сезони на годината и при всички случаи и обреди: кръщене, сватба, 
смърт, задушница и др. През този период селото имало две махали – горна и 
долна.  
В архитектурно отношение в селото се наложил полубалкански стил, тъй като 
хълмистият терен не позволявал друго планиране и регулация. Независимо от 
големите дворове, то е било винаги съвкупно. Къщите били построени на един 
етаж в земята, иззидани от кирпичи и камъни, покрити с керемиди. 
През 1959 г., съгласно административното преустройство на страната, с. 
Босилковци става централна община, със съставно село Пейчиново.  
 

2.3.4 с. Ботров 
Селото е разположено в средната част на Дунавската равнина.  Землището му 
заема площ от 16.47 km², средната надморска височина е 107 m. Релефът е 
равнинно-хълмист, а климатът - умерено-континентален. Лятото е сухо и 
горещо, а зимата е ветровита и студена. 
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Останки от тракийско, антично, късноантично и средновековно укрепено селище 
се намира на 3,1 km на югозапад по права линия от центъра на село Ботров, на 
десния бряг на река Янтра, в местността „Калето“ върху равен терен. 
През 18 век, под ръководството на богат турчин на име „Бодур бей“ (от което 
име носи и името Ботров) от Анадола (по-точно от област Караман) са 
привлечени много семейства към новото село, и са ангажирани в обработване на 
земи и отглеждане на животни. От тогава до днес турското население живее в 
селото. 
През 1989 г. по време на т. нар. „Възродителен процес“ голяма част от 
населението се изселва в Турция. След 10 ноември 1989 година в резултат на 
настъпилите демократични промени, заради преживяната носталгия по родните 
места или неспособни да се приспособят бързо към пазарната икономика, част от 
хората се връщат. 
В селото има подпочвени води и две столетни чешми. Една та е от 1856 г., а 
другата е от 1909 г. През началото на 20 век населението на селото надминава 
1500 души и с течение на времето бързо намалява, през 1946 г. е 829 д., а през 
2015 г. е 307 д.  
 В Ботров се отглеждат основно житни култури (пшеница, царевица, 
слънчоглед), овощни култури, както и домашни животни. 
Основният поминък на селото е земеделие и животновъдство. В селото има 
фурна за производство на хляб. . 
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. 
Празник на селото на 19 септември. Празнуват се още Бабин ден, 1 май, 
Хъдрелез, Рамазан Байрам, Курбан Байрам. 
 

2.3.5 с Дряновец 
 
Разположено е в средната част на Дунавската равнина  в близост до селата 
Копривец и Бистренци. Отстои на 60 км от областния град Русе и на 17 км от 
общинския център Бяла. Землището му заема площ от 27.488 km², средната 
надморска височина е 116 m. Релефът е равнинно хълмист, а климатът-умерено- 
континентален. През селото минава река Шипа, която е приток на река Русенски 
Лом.  
В селото има два смесени магазина. Парка и площада в селото са в добро 
състояние. Водоснабдителната мрежа е стара, няма канализация.  
Оновният поминък на хората в Дряновец е селското стопанство - 
животновъдство и земеделие. В селото функционира биволовъдна ферма.  
Празникът на Дряновец е на 7-ми ноември.  
 

2.3.6 с. Копривец 
Разположено е в средната част на  Дунавската ранина  в подножието на 
Поповско-Самуиловските височини (220– 296 м надморско ниво). Намира се на 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 26 

16 км от град Бяла и на 34 км от град Попово, на пътя София-Варна. Землището 
му заема площ от 41.907 km², средната надморска височина е 119 m 
 
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.  
Районът на селото е бил обитаван и по време на Първото и Второто българско 
царство. 
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. 
Основният източник на доходи е земеделието. На територията на селото работят 
още: шивашки цех, цех за опаковъчни машини, цех за печене и опаковане на 
ядки, цех за опаковъчно фолио. В близкото минало в селото е работила 
консервна фабрика. 
Най-голямата културна забележителност е манастирът „Св. Петка“. Макар и 
сравнително нов – изграден през 1988 – 1989 г., той е пазител на християнския 
морал и ценности.  
 

2.3.7 с. Лом Черковна  
Разположено на второкласен път Е 51. Намира се на 30 км. от общинския център 
– Бяла и на 76 км. от областния – Русе. Землището му заема площ от 29.224 km², 
средната надморска височина е 271 m. Селото се нарича Лом черковна, защото в 
миналото е имало 7 черкви на река Лом. От 1951 до 1991 г. съгласно 
тогавашната държавна политика името на селото е Бойка, кръстено на 
партизанката Кина Василева, която има издигнат паметник в центъра на селото. 
На територията на селото има и паметник на Руските освободители – в 
околностите са се водили жестоки битки през Руско - Турската война.  
Районът е полупланински, което предполага естествено развитие на земеделие и 
животновъдство. В околностите има четири язовира в много красиви местности. 
Лом Черковна разполага с кметство и здравна служба, които се помещават в 
една сграда, която се нуждае от основен ремонт.  Читалището е основно 
ремонтирано, развива художествена самодейност и има богата библиотека. 
Водопроводната мрежа е стара и подлежи на подмяна, няма канализация. Всички 
улици, с изключение на централната „Васил Левски” са изровени от дъждове и 
разбити от тежкотоварните камиони, извозващи дървесина от горите. 
Основният поминък на жителите на селото е събирането и сушенето на 
диворастящи билки.  На територията на Лом черковна функционира цех за 
хамаци и въжета в който са заети 5 работника.  



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 27 

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. 
 

2.3.8 с. Пейчиново  
Разположено в централната част на Дунавската равнина и отстои на 60 км от гр. 
Русе. Землището му заема площ от 22.178 km², средната надморска височина е 
68 m. Старото име на селото е Бурумлий и е било към Свищовска област, но по 
късно през 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. 
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”. 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. 
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.  
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 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.  
 

2.3.9 с. Пет Кладенци.  
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Разположено е в централната част на Дунавската равнина и се намира на 9 км 
източно от гр. Бяла по посока за Варна. Името на селото идва от турски - Беш 
пънар, което означава пет кладенци. Според легендата в селото е имало пет 
кладенеца за вода. В днешно време видими са само три от тях.  
Землището му заема площ от 14.149 km², средната надморска височина е 279 m. 
Разположено е в ниско място защитено от ветрове. През зимата падат дебели 
снегове. Въпреки ниската надморска височина, климатът в с. Пет Кладенци е 
планински. Въздухът е кристално чист и прохладен и през лятото. Благодарение 
на въздушните течения той се сменя над 400 пъти в денонощие. Липсва 
преминаващ път, което оправдава неналичието на шум и прах в самото село. Пет 
Кладенци е заобиколено от голямо количество широколистни и иглолистни 
гори, разполага и с микроязовир, който е на разположение за спортен риболов. 
Това представлява интерес на чужденци и българи.  Вече се развива и селския 
туризъм. В селото има две къщи за гости.   
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. Уличната мрежа е в много лошо състояне, 
тротоари и канализация липсват. Уличното осветление е задоволително. На 
територията на селото има много зелени площи, но не са обособени в паркове и 
площадки, поради липса на средства. 
В селото няма функциониращи предприятия. Основната част от населението са 
пенсионери и доходите им са от пенсии.  
Празникът на селото е на Димитров ден, църквата носи името на св.Димитър. 
 

2.3.10 с. Полско Косово 
Разположено е в централната част на Дунавската равнина на 63 км южно от гр. 
Русе, по поречието на река Янтра. Землището му заема площ от 42.314 km², 
средната надморска височина е 49 m В настоящия момент селото е разположено 
върху два хълма и един дол с посока изток-запад. Двата хълма и долът 
завършват до западния бряг на река Янтра. Същите водят началото си западно от 
селото от местността „Еничаир” в продължение на четири и половина 
километра. Южният хълм завършва на изток със скално образование, в 
подножието на което е протичала реката. От проучванията на историци се 
установява че върху това скално образование е съществувала стара римска 
крепост.  
Началото на обособяването на селото не може да се определи с точност, но е 
установено, че то е изградено в непосредствена близост северно от старата 
римска крепост и до реката, там където се е намирала някога така наречената 
селска бахча /зеленчукова градина/. Селото е било често заливано от водите на 
река Янтра и затова постепенно се е изнасяло нагоре в западна посока, там 
където е тунела /Гириза/ по ЖП линията. Предполага се дори, че в това си 
разположение е заварено от настъплението на турците и установяването на 
османската власт. 
 
Старото турско име на селото е КОСОВА. По регистрите на населението от 1618 
година е имало 72 къщи. По същите регистри от онова време КОСОВА е било в 
Никополски санджак /окръг/ и Търновски вилает. Било е войнигарско селище.  
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Съгласно турски документи, съхранявани в Народната библиотека "Св. св. 
Кирил и Методий” в София, турците наричали селото отначало "КОСОВАЙ 
ХИСАЙРЕ КОЙРЕС". 
 
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.  
Традиционни празници са Цветница и Косовски събор в първата неделя от м. 
юни. Основен проблем на Полско Косово е безработицата. Няма 
функциониращи предприятия. 
 

2.3.11 с. Стърмен 
Разположено е в средната част на Дунавската равнина  на десния бряг по 
поречието на река Янтра, на 4 км северозападно от град Бяла. Землището му 
заема площ от 15.603 km², средната надморска височина е 51 m. Селото е малко, 
но носи духа на гордите си жители.Част от селото е построено на скала, а 
другата му част е равнинна.  Заобиколено е от коритото на Янтра, окичено по 
бреговете с издигащи се високо каваци и увиснали над реката плачещи върби.  
В западната част на селото има спирка на ж. п. линията Русе - Горна Оряховица. 
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. Основният поминък на населението е земеделието. 
Традиционният събор в селото е през месец октомври.  
 

2.4 Административно –териториални промени 
• През 1981 г. с. Бойка от община Стражица (от бившия окръг Велико 

Търново) е присъединено към община Бяла (окръг Русе)  с Указ № 583, 
ДВ, бр. 30/1981 г.; 

• През 1991 г. с. Бойка се преименува на с. Лом Черковна с Указ № 
307/обн. 4.10. 1991 г.  
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Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските  
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на 
населението и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в 
териториалното разпределение на населението в страната. Община Бяла е на 2 
място на ниво LAU 1 в област Русе по брой на населението – 12 492 души към 
31.12.2015 г., което представлява 5.5 % от населението на областта. В 
разпределението на населението на общинско ниво съществува дисбаланс между 
гр. Бяла и останалите населени места. Населението на общинския център към 
31.12. 2015 г. е 7 831 д. (62.7 % от населението на общината). Сред другите 
населени места в общината с относително по-голям брой население е с. Полско 
Косово 1 174 д., с. Копривец 735 д., с. Дряновец 661 д. и с. Босилковци 556 д. 
По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на 
общината  продължава да намалява и към 31.12. 2015 г. населението наброява 12 
492 души, или за  4 година намалява с 771 д.(5.8 %).  

Табл.5. Население в община Бяла към 31.12.  

 Населени места 2011 2012 2013 2014 2015 
Общо  13263 13066 12863 12677 12492 
с.Бистренци 301 301 298 298 302 
с.Босилковци 595 581 577 567 556 
с.Ботров 307 307 308 309 307 
гр.Бяла 8342 8218 8093 7959 7831 
с.Дряновец 659 655 666 661 661 
с.Копривец 797 780 753 749 735 
с.Лом Черковна 391 387 394 398 398 
с.Пейчиново 287 269 250 244 238 
с.Пет кладенци 51 48 48 50 52 
с.Полско Косово 1228 1232 1213 1194 1174 
с.Стърмен 305 288 263 248 238 
 

3 ПРИРОДНА СРЕДА И ПОЗЕМЛЕНИ РЕСУРСИ 

3.1 Релеф 
Община Бяла се намира на границата между източната част на Средната 
Дунавска равнина и западната част на Източната Дунавска равнина, Територията 
на общината е с разнообразен релеф - равнинен на запад и широки, заоблени 
ниски хълмове в централната и източната част.  
По протежение на река Янтра от двете страни се редуват ниски и високи брегове, 
а покрай Беленска река има ниски заравнени тераси. По-голяма част от 
хълмовете са заоблени, терасирани и залесени. 
Надморската височина на гр. Бяла е 35 м, северно от с. Босилковци е 30 м, а на 
хълмовете източно от с. Дряновец – 376 м.  В крайните югоизточни райони на 
общината се намират най-западните разклонения на Поповските височини, 
където е разположена и най-високата точка в общината и в цялата Русенска 
област - 430.4 м. Най-ниската точка е 28 м н.в., разположена в коритото на р. 
Янтра, западно от с. Богров. 
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Речната долина на р. Янтра има много живописни меандри. Почвата в речната 
долина е плодородна, предимно черноземна и наносни почви. Подпочвените 
води са високи и често се наводняват ливадите. 
Въпреки наклоненият терен, релефът е благоприятен за развитие на 
селскостопанските култури. 

3.2 Климат  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

България се дели на пет климатични области - планинска, континентална, 
преходно континентална, преходно средиземноморска и черноморска. 
Теритторията на община Бяла попада в умерено-континенталната климатична 
област, която представлява продължение на Средноевропейската 
умереноконтинентална климатична зона.  
Климатът се формира под влияние на различно трансформираните от локалния 
релеф влажни океански въздушни маси, а през студеното полугодие и от 
нахлуващи от североизток континентални въздушни маси. Значително влияние 
върху климата оказва близостта на река Дунав. Сравнително по-слабо е 
влиянието на студените арктични въздушни маси, идващи от север и на 
тропични въздушни маси от юг.  
- Температура на въздуха –  Средната годишна температура на въздуха за Бяла е 
11.6°С, средната минимална температура е 5.4°С, а средната максимална 17.3°С . 
- Влажност на въздуха. Средногодишната относителна влажност за Бяла е 75% с 
максимум през зимните месеци. В района на обекта относителната влажност е 
по-висока. Високата относителна влажност спомага за задържане на фино 
диспергираните прахови частички в приземния слой на атмосферния въздух.  
- Мъгли. Максимумите на относителната влажност и облачността през зимния 
период корелират в максимумите на мъглите. Броят на дни с мъгли за Бяла е 
нисък 12 - 13 дни годишно. Максимумът на мъглите е през зимата (около 28 - 29 
дни от ноември до март), като през летните месеци пада до 1 - 2 дни. Мъглата 
благоприятства за повишаване концентрацията на замърсителите в атмосферния 
въздух, но благоприятсвува за омокрянето на газо-праховите смеси. 
- Режим на валежите. Валежите имат подчертано очистващо действие за 
атмосферния въздух. По данни от станция Бяла, годишната сума на валежите е 
595 мм. Разпределението й по сезони е следното: максимум на валежите през 
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лятото 211 мм и пролетта 154 мм, средни през есента 118 мм и минимум през 
зимата 111 мм. Валежите са чести и краткотрайни и ефективно намаляват нивото 
на замърсителите в атмосферния въздух. 
- Вятърът и тихото време влияят върху степента на хоризонтално разсейване 
на атмосферните замърсители. Преобладаващите ветрове за района са от 
север/северозапад/запад на изток. Районът се характеризира със сравнително 
ниска честота на тихо време – 35.9%. 
Вятърът в Гара Бяла е предимно в направлението север/северозапад/ запад - 
изток, разпределен основно по посоките N (17.8%) и E (12.9%), със скорост по 
съответните посоки от 2.6 до 3.3 м/сек. „Тихото” време в района през годината е 
със сравнително висок за страната процент (35.9%). 
 

 РОЗА НА ВЕТРОВЕТЕ 
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3.3 Води. Повърхностни и минерални води  
Повърхностните води на територията на община Бяла са представени основно от 
средното поречие на р. Янтра – основна дренираща артерия за региона и от леви 
притоци на р. Русенски Лом – р. Баниски Лом. 
Река Янтра е най-големият старопланински дунавски приток. Дълга е 285 км, с 
водосборната област с площ от 7 869 км2. Води началото си от подножието на 
връх Х. Димитър при кота 1 340 м.  Реките, които образуват хидрографската 
мрежа на р. Янтра са къси, маловодни и с непостоянен воден режим. Средния 
многогодишен отток на р. Янтра при устието й възлиза на 49.9 м3/сек. Модулът 
на оттока е 6.35 л/сек/км2, а екстремалните количества се изменят от 15.83 
(минимален отток) до 96.02 м3/сек (максимално отточно количество). 
Територията на община Бяла почти изцяло попада в поречието на река Янтра – 
повърхностен воден обект „Река Янтра от вливане на р. Елийска при Полски 
Тръмбеш до устие“. 
Малка част от землището на общината – с. Копривец, Дряновец и Лом Черковна  
(югозападно) попада в поречието на река Русенски Лом – повърхностно водно 
тяло „Река Баниски Лом до яз. Баниска, вкл. притоци Дюлгердере и Каяджик 
след яз. Бойка“ с код  BG1RL200R003.  
Язовирите и езерата на територията на Община Бяла са общо 10 бр., като от тях 
няма самостоятелни водни тела.  
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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 м3 ; 
- яз. „Кенеза” – с. Бистренци – 32 дка; полезен обем 10000 м3 ;  
- яз. „Тифчева гора” – с. Бистренци – 36,7 дка; полезен обем 34000 м3 ;  
- яз. „Пет кладенци” – с. „Пет Кладенци” – 14 дка; полезен обем 16900 м3 ;  
- яз. „Радева чешма” – с. Лом Черковна – 45,9 дка; полезен обем 47000 м3 ;  
- яз. „Пазвантска чешма” – с. Лом Черковна – 19,5 дка; полезен обем 22000 м3 ;  
- яз. „Бахчите” – с. Босилковци -163,4 дка; полезен обем 154000 м3 ;  
- яз. „Карашлъка” – с. Пейчиново – 203 дка; полезен обем 205000 м3 .  
По отношение на управление на риска  от наводнения  по смисъла на 
ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕС, изменение в националното законодателство чрез 
Закона за водите от м. август 2010 г., е извършена предварителна оценка на 
риска. 
Със Заповед № РД-744/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите са 
утвърдени районите със значителен потенциален риск от наводнения по смисъла 
на чл. 146г от Закона за водите. На територията на община Бяла попада район с 
код BG1_APSFR_YN_011 р. Янтра между градовете Полски Тръмбеш и Бяла. В 
района попадат землищата на гр. Бяла и с. Стърмен. Определен е като район с 
висок риск.  
Територията на община Бяла, както и почти целия Дунавски басейн попада в 
т.нар. „уязвима зона” и „чувствителна зона“. На територията на община Бяла 
няма зони за защита на питейни води от повърхностни водни обекти. 
Община Бяла попада в района на разпространение на следните подземни водни 
тела: 

• код BG1G0000QPl026 - порови води в Кватернера – между реките Осъм 
и Янтра 

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: льосови 
отложения. Водите са с безнапорен характер. Водното тяло е класифицирано 
като тяло без риск по количество и в риск по отношение на химичен състав.  

• код BG1G000QАL020 – порови води в кватернера на р. Янтра.  
Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: 
песъчливо-глинести отложения. Водите са с безнапорен характер. Водното тяло 
е класифицирано като тяло без риск по количество и в риск по отношение на 
химичен състав.  

• код BG1G000K1hb050 - Карстови води в Разградската формация 
Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: почвен 
слой. Водите са с безнапорен характер. Водното тяло е класифицирано като тяло 
без риск, както по количество така и по отношение на химичен състав.  

• код BG1G0000J3K051 - Карстови води в Малм - Валанжския басейн. 
Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване: льосови 
отложения в разкритие части. Водите са с напорен характер. Водното тяло е 
класифицирано като тяло без риск, както по количество така и по отношение на 
химичен състав.  
И четирите водни тела са обявени за зони за защита на подземните води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване.  



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 34 

На територията на община Бяла няма определени мониторингови пунктове за 
наблюдение на количественото и качествено състояние на подземните води. 
Основните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води  
на територията на Община  Бяла с издадени разрешителни  за водовземане на 
"ВиК" Русе са : 

• с. Полско Косово - поречие Янтра 
Др. Бабун геран ВиК Русе – Полско Косово 
Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект 
BG1G0000QPL026 – Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра. 
Подземният воден обект е обявен за зона за защита на питейни води от подземни 
водни тела. 

• с. Пейчиниво – поречие Янтра 
ШК Пейчиново - ВиК Русе 
ТК Пейчиново- ВиК Русе 
Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект 
BG1G0000QPL026 – Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра.  

• с. Копривец - поречие Русенски Лом 
ШК 1 Копривец - ВиК Русе  
Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект 
BG1G0000K1B050 - Карстови води в Разградска формация.  

• с. Босилковци - поречие Янтра 
Др 1 Голям Тетарлък - ВиК - Русе – Босилковци 
Др 2 Голям Тетарлък - ВиК - Русе - Босилковци 
Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект 
BG1G0000QPL026 – Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра. 

• с. Лом Черковна -  поречие Русенски Лом 
ТК-ВиК Русе-ВС Острица-Острица 
Др Дорука-ВиК Русе-Лом черковна 
Водоизточниците разкриват подземни води от подземен воден обект 
BG1G0000K1B050 - Карстови води в Разградска формация. 

• гр. Бяла – поречие Янтра 
Др Напоя - ВиК Русе - Бяла 
Водоизточникът разкрива подземни води от подземен воден обект 
BG1G0000K1B050 - Карстови води в Разградска формация.  
Освен посочените каптирани извори и сондажни кладенци  на територията на 
общината  частни стопани ползват множество местни водоизточници. Дебитът 
им е променлив. 
Основните водоизточници на подземни води се подхранват от порови води в 
Кватернера между реките Осъм и Янтра и Карстови води в Разградската 
формация. Оценките за химичното, количественото и това в зоната на защита 
състояние  са негативни за първите  и добри  за последните карстови води.  

3.4 Почви  
Според схемата за почвено - географско райониране на страната, община Бяла 
попада в Севернобългарска лесостепна почвена зона. Тя заема платовидна, 
дълбоко нарязана част от Лудогорието.  
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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.  
Почвообразуващите материали са представени предимно от глинест льос и 
льосовидни глинести материали. Най-разпространени почви са сивите горски 
почви, които по свойства и особености са сходни с аналозите си от съседните 
райони. Известна част от тях са засегнати от средна степен на ерозия. В 
североизточната част на района се срещат доста обширни площи деградирани 
черноземи и тъмносиви горски почви.  
Почвената покривка дава идеални възможности за отглеждане на земеделски 
култури, лозя, овощни дървета, зеленчуци и някои фуражни и технически 
култури. 
Прилагането на добрите земеделски практики, правилното залесяване и 
обработки са гаранция за предотвратяването на ветрова и водна ерозия на 
почвата. 
 

3.5 Полезни изкопаеми 
В Община Бяла няма открити рудни полезни изкопаеми. На територията на 
община Бяла има естествени строителни материали -  глина в с. Бистренци, 
ломен камък край гр. Бяла и с. Копривец и баластра и пясък по поречието на р. 
Янтра 
Според данните в Националния концесионен регистър единствената държавна 
концесия е за находище „Копривец“. Находището е предоставено на „Теракс и 
ко" АД за срок от 35 години, считано от 04.12.2012 г. 

3.6 Гори  
Големи горски масиви се срещат в южната част на общината, а за останалата 
територия са разпръснати в малки горски територии сред обработваемите земи. 
По бреговете по р. Янтра основните дървесни видове са върба, бяла топола, а 
също така са създадени на места тополови култури. Срещат се гори с основен 
дървесен вид сребролистна липа, която се среща в чисти и смесени издънкови 
насаждения в чийто състав участва зимен дъб, летен дъб, благун, габър, цер, 
клен, бряст и др. Акациевите култури също са с голямо процентно участие 

3.7 Флора и фауна  

3.7.1 Флора  
Разположението на района определя вида на флората характерна за районите с 
малка надморска височина.  
Природните условия са определили три вегетационни растителни типа.  



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 36 

По бреговете по р. Янтра основните дървесни видове са върба, бяла топола, а 
също така са създадени на места тополови култури. Срещат се гори с основен 
дървесен вид сребролистна липа, която се среща в чисти и смесени издънкови 
насаждения в чийто състав участва зимен дъб, летен дъб, благун, габър, цер, 
клен, бряст и др. Акациевите култури също са с голямо процентно участие. 
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. 

3.7.2 Фауна  
Фауната е типична за Евросибирския регион на Палеарктика. 
Преобладават евросибирските и европейските зоогеографски видове. На 
територията на общината обитават 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.  
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.  
Птичият свят се представя от диви патици, водни кокошки, речни чайки, чапли, 
сиви врани, гугутки, скорци, дроздове. Няма защитени гнездещи видове.  
Рибата по р. Янтра е ограничена по видове. Срещат се сом, шаран, мряна, 
червеноперка, каракуда, кефал, уклей, попчета и др. 

3.8 Защитени територии и защитени зони  

3.8.1 Защитени територии 
На територията на община Бяла се среща единственото описано находище в 
България на кримска какула. За опазване на същото е обявена защитена 
територия в землището на с. Полско Косово. 
Защитена местност „Естествено находище на кримска какула (Salvia 
scabiosifolia)“ е с площ 3.51 хектара и се намира в землищета на с. Полско 
Косово, община Бяла, област Русе. Тя е обявена със Заповед No.РД-91 от 
16.02.2006 г. (ДВ бр. 28/2006) с цел опазване на единственото в страната 
находище на защитения растителен вид Кримска какула (Salviа scabiosifolia) и 
съхраняване на уникален ландшафт, включващ характерни варовикови форми с 
хазмофитна растителност и типични крайречни растителни съобщества. 

• Вековни дървета 
В регистрите на обявените вековни дървета е включено едно дърво, което попада 
на територията на община Бяла – летен дъб с № в регистъра 986. 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 37 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur), с местоположение в землището на с. 
Полско Косово, община Бяла. Намира се в имот стопанисван от ДГС Бяла. 
Обявено със заповед No.343 от 04.07.1978 г., ДВ бр. 69/1978 г. 

3.8.2 Защитени зони 
Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да 
осигури дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени 
растителни и животински видове, както и местата, които обитават. 
Част от територията на община Бяла попада в границите на две защитени зони 
по Натура 2000 – ЗЗ „Река Янтра“ и ЗЗ „Беленска гора“ 
Защитена зона „Беленска гора“ с код BG0000231 е определена по директивата 
за природните местообитания и е включена в Решение на МС No.122 от 
02.03.2007 г., ДВ бр. 21/2007 г. Тя е с обща площ 7 312.21 хектара. 
Защитена зона „Река Янтра“ с код BG0000610 е определена по директивата за 
природните местообитания и е обявена със Заповед No.РД-401 от 12.07.2016 г., 
ДВ бр. 62/2016 г. и заповед за промяна на режима на дейностите – Заповед 
No.РД-966 от 20.12.2013 г., ДВ бр. 9/2014 г. Защитената зона е с обща площ 
13 899.88 хектара. 

3.9 Поземлени ресурси. Землища. Анализ по вид територия и 
вид собственост на имотите. Баланс на територията – 
съществуващо положение 

 
Територията е слабо урбанизирана. С най-голям дял са земеделските територии – 
24152 ха, от които 22924 ха обработваема площ, следват горските– 7128 ха.  
Урбанизираните територии са 1622 ха, което е 4.77 % от общата площ на 
общината. 
Както се вижда от анализа на собствеността на съответната схема доминира 
диспергиран, наложен от приложението на земеразделителните планове и 
отразен в действащите КВС режим на собственост върху земеделските и 
горските земи. 
Процесите на комасация не са започнали в значителен мащаб, а земеползването 
става върху уедрени площи в режим на аренда. 
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3.10 Геоложка характеристика 

Територията на община Бяла геоложки принадлежи към Мизийската платформа, 
бедна на полезни изкопаеми- 
Територия на общината е изградена от два основни типа скали – 
десетчетвъртична скална подложка и долнокредни скали, представена от 
варовици, мергелни варовици и мергели. 
 

4 ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ  
Методика на изследването. Демографската характеристика на община Бяла е 
изготвена, съгласно изискванията на нормативната уредба за разработване на 
ОУП. Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските 
процеси и структури, основни проблеми и тенденции.  
Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на 
социално-икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и 
териториалните общности, така и за параметриране на устройствените решения 
в устройствените планове. С броя на населението (настоящо и прогнозно) се 
определят различните потребности на населението от жилища, социална и 
техническа инфраструктура, зелената система и др.  
Източници на информация: Национален статистически институт (НСИ),  
Териториално статистическо бюро Север, отдел  «Статистическ иизследвания» -  
гр. Русе,  Дирекция «Бюро по труда”  гр. Бяла .   

4.1 Динамика на населението 
Характерно за демографското развитие на страната е намалението на 
населението след 1990 г. което продължава и понастоящем. Тези процеси засягат 
в още по-голяма степен и община Бяла, където населението намалява още от 
1965 г. 
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Табл.3. Динамика на населението в община  Бяла - брой 

Година на 
преброяване 

Общо 
население 

Град Бяла Села % на 
градското 
население 

31.12. 1934 21427 6312 15115 29,5 
31.12. 1946 22227 6352 15875 28,6 
01.12. 1956 23059 7854 15205 34,1 
01.12. 1965 22688 9362 13326 41,3 
02.12. 1975 21655 10555 11100 48,7 
04.12. 1985 20268 11033 9235 54,4 
04.03. 1992 19348 11222 8126 58,0 
01.03. 2001 17004 10074 6390 59,2 
01.02. 2011 13467 8457 5010 62,8 
Текуща статистика     
31.12. 2011 13263 8342 4921 62,9 
31.12. 2012  13066 8218 4848 62,9 
31.12. 2013 12863 8093 4770 62,9 
31.12. 2014  12677 7959 4718 62,8 
31.12. 2015 12492 7831 4661 62,7 

Източник: НСИ 
 
От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението в 
общината:  

• Период на нарастване по естествен път 1934 – 1956 г.  
• Период на плавно намаляване на населението при запазени 

възпроизводствени структури след 1965 г. 
За град Бяла се очертават също три периода в динамиката на населението 

• Период на нарастване по естествен път – 1934-1956 г.; 
• Период на нараствене по етествен и механичен прираст 1965-1992 г. 
• Период на плавно намаляване на населението при запазени 

възпроизводствени структури след 1992 г. 
Население по градове и села в община Бяла 

 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 
гр. Бяла 8342 8215 8093 7959 7831 
с. Бистренци 301 301 298 298 302 
с. Босилковци 595 581 577 567 556 
с. Ботров 307 307 308 309 307 
с. Дряновец 659 655 666 661 661 
с. Копривец 797 780 753 749 735 
с. Лом Черковна 391 387 394 398 398 
с. Пет кладенци 51 48 48 50 52 
с. Пейчиново 287 269 250 244 238 
с. Полско Косово 1228 1228 1213 1194 1174 
с. Стърмен 305 288 263 248 238 

Общо 13263 13059 12863 12677 12492 
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Източник: Национален статистически институт 
 
По данни от преброяването проведено на 1.02.2011 г.  изчисленото постоянно 
население на България възлиза на 7 364 570 д. В сравнение с преброяването от 
2001 г. населението е намаляло с 564 570  души, или с (–7.1 %).  В основата на 
демографските загуби е отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези 
негативни процеси засягат много повече и населените места от община Бяла, 
където на 01.02.2011 г. г. изчисленото налично население на общината е 13 467 
д. В периода между двете преброявания е намаляло населението във всичките 
населени места на общината в резултат на отрицателен естествен и механичен 
прираст  с  3 537 д, или с 20.8 %  % (с около 2.08 % средногодишно).   
 
 
Табл. 4.  Население в община Бяла към 1. 02. 2011 г. 

Преброявания към Прираст Статистически район,  област, 
община 2001 2011 Брой %  

БЪЛГАРИЯ 7928901 7364570 -564331 -7,1 
СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН 
РАЙОН 

997871 861112 -136759 -13,7 

ОБЛАСТ РУСЕ 266157 235252 -30905 -11,6 
ОБЩИНА БЯЛА 17004 13467 -3537 -20,8 

гр.БЯЛА 10074 8457 -1617 -16,1 
с.БИСТРЕНЦИ 400 308 -92 -23,0 
с.БОСИЛКОВЦИ 842 605 -237 -28,1 
с.БОТРОВ 320 307 -13 -4,1 
с.ДРЯНОВЕЦ 839 666 -173 -20,6 
с.КОПРИВЕЦ 1173 829 -344 -29,3 
с.ЛОМ ЧЕРКОВНА 453 395 -58 -12,8 
с.ПЕЙЧИНОВО 456 296 -160 -35,1 
с.ПЕТ КЛАДЕНЦИ 109 58 -51 -46,8 
с.ПОЛСКО КОСОВО 1893 1234 -659 -34,8 
с.СТЪРМЕН 445 312 -133 -29,9 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г., 
обработка Консултанта 
 

4.2 Основни демографски процеси 
Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието 
на основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В 
община Бяла те са:  
 
Табл. 6. Естествено и механично движение на населението в община Бяла – 
в брой 

Годин
и 

Родени Умрели Естеств
ен 

прираст 

Заселен
и 

Изселен
и 

Механич
ен 

прираст 

Общ 
прираст 

2011 119 265 -146 139 210 -71 -217 
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2012 118 257 -139 117 175 -58 -197 
2013 116 249 -133 131 201 -70 -203 
2014 99 226 -127 142 201 -59 -186 
2015 110 270 -160 181 206 -25 -185 

На 1000 души от населението – в промили  (‰) 
Годин
и 

Родени Умрели Естеств
ен 

прираст 

Заселе
ни 

Изселени Механич
ен 

прираст 

Ср. год. 
населен

ие 
2011 8,9 19,8 -10,9 10,4 15,7 -5,3 13371 
2012 9,0 19,5 -10,6 8,9 13,3 -4,4 13164 
2013 8,9 19,2 -10,3 10,1 15,5 -5,4 12965 
2014 7,8 17,7 -9,9 11,1 15,7 -4,6 12770 
2015 8,7 21,5 -12,7 14,4 16,4 -2,0 12585 

Източник: НСИ 
 
Естественият прираст на населението на община Бяла за изследвания период е 
отрицателен, като през 2015 г. е минус 160 души. Средногодишният брой на 
живородените деца в общината за периода 2011-2015 г. е 110. Средната 
смъртност в община Бяла за периода 2011 г ÷ 2015 г 6 години е 253 човека 
годишно.  
Механичният прираст на населението в община Бяла през целия анализиран 
период е отрицателен. Най-висок отрицателен механичен прираст има през 2011 
г. – -71 души, а през 2015 г е най-нисък – -25 души. В резултат на изселване 
населението на общината намалява с около 198.6 души средногодишно. 

4.3 Раждаемост 
В общината през 2011 г. са родени 119 (8.9 ‰), а през 2015 г.  110 деца (8.7 ‰). 
В област Русе  коефициентът на раждаемост през 2011 г. е (7.9 ‰) , а през  2015 
г. (7.8 ‰).   Коефициентът на раждаемостта в страната през 2011 г. е (9.6 ‰) и 
2015 г.(9.2 ‰), или по този показател  общината има малко по-неблагоприятни 
показатели от средните за страната, но по-добри от тези на област Русе. 
Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените във 
фертилна (детеродна) възраст (15- 49 г.) – 2 221 (17.8 % от населението - 2015), 
като спрямо началото на 2011 г. той е бил  2 516, или за около 5 години намалява 
с 295 жени. Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и 
измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. В общината  
92.7 %  от ражданията се осъществяват от жени на възраст 15-34 г., но те 
представляват само 50.5 от жените във фертилна (детеродна) възраст.  Броят на 
жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой 
момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.  
 
Табл.7. Контингент на жени в фертилна (детеродна) възраст в община Бяла 

години 15 – 49 год. 15 – 34 години % на жените 15-34 год. 
01.02. 2011 2516 1277 50.8 
31.12. 2015 2221 1121 50.5 

Източник: НСИ 
 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 42 

Тенденцията в развитието на раждаемостта може да бъде проследена и чрез 
разглеждане на стойностите на тоталния коефициент на плодовитост3 - 1.38 
живородени деца (2015 г.) за област Русе – една стойност доста отдалечена от 
теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство 
на поколенията – 2.1 живородени деца/1 жена.  
Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 
последните години в общината е налице тенденция за  покачване на общата 
смъртност.  През 2015 г. са умрели 270 д. (21.7 ‰), 2014 г. са умрели 226 д.( 17.7 
‰). По отношение на смъртността през 2015 г. община Бяла е с по-
неблагоприятни коефициенти от средните за страната   (15.3 ‰) и на област Русе 
(16.5 ‰). 

4.4 Естествен прираст 
Естественият прираст

4 в общината през последните години е отрицателен 2011 
г. (– 146 души), 2012 г. (– 139 души), 2013 г. (- 133 души), 2014 г. (- 127 души) и 
2015 г. (- 160 души). Коефициентът на естественият прираст в общината през 
2013 г е (- 10.3  ‰), 2014 г е (- 9.9  ‰) и 2015 г е (- 12.7  ‰). През 2015 г. в област 
Русе естественият прираст е (- 8.7 ‰) и в страната (-6.2 ‰). Или по този 

показател общината е с по-незадоволителни  показатели от областта и 

страната.  
Табл. 8. Коефициент на естествения прираст 2011-2015 г. (в промили -   ‰), 

 2011 2011 2012 2013 2014 
България  -5,1 -5,5 -5,2 -5,7 -6,2 
Северен централен район  -8.0 -8,2 -7,7 -8,7 -9,0 
Област Русе -8,1 -8,1 -8,0 -8,5 -8,7 
Община Бяла -10,9 -10,6 -10,3 -9,9 -12,7 

Източник: НСИ 

4.5 Механичен прираст 
Данните за вътрешната миграция на населението за общината показват, че 

изселените са повече от заселените, като механичния прираст е с отрицателен 

знак. През периода 2011 – 2015 са се заселили 710 души, а са се изселили 993 
души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст (- 283 души).  
Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на 
населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава 
равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 
години, но и в по-дълъг период от време. 
Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по 
нататъшната жизненост на общината.  
 

                                              
3
 Тотален коефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти 

за плодовитост през съответната година, който показва средният брой деца, 
който би родила една жена през целия си фертилен (детероден) период, ако се 
запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година. 
4 Разликата между ражданията и умиранията 
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4.6 Полова и възрастова структура 
Половата структура на населението на община Бяла не се различава съществено 
от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените преобладава над 
този за мъжете, независимо, че броят на новородените момчета е по-висок от 
този на новородените момичета. Впоследствие под влияние на редица фактори 
като по-високото смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на 
живота при мъжете, по-голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се 
стига до нарушената полова структура на населението 
Към 31.12. 2015 г. в община Бяла жените са 6 332 (50.7 %), мъжете са 6 160 души 
(49.7 %), или на 1000 мъже се падат 1026 жени. Половата структура на общината 
е близка  със съотношението за страната 51.4 % : 48.6 %.  

Табл. 9. Структура на населението по пол и по години към 31.12. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Община Бяла 13263 13066 12863 12677 12492 
Мъже  6591 6474 6365 6269 6160 
Жени  6672 6792 6498 6408 6332 

Източник: НСИ 

Възрастовата структура на населението в община Бяла е  малко по-
неблагоприятна от фона на средната на страната по отношение на младото 
население. Делът на населението на възраст под 15 г. е с по-неблагоприятни 
показатели от средните за страната с 0.5 процентни пункта, но с по-добри 
паказатели за област Русе с 1.1 процентни пункта, дължащо се на високият дял 
на ромско население.   Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с 
относителен дял 60.6 %, като в това съотношение общината е в по-
неблагоприятни показатели от тези за страната и областта. Относителният дял на 
населението над 65 г. е 25.9 % и е с 5.5 процентни пункта по-висок от средният за 
страната (20.4 %) и на област Русе с 3.4  процентни пункта (21.0 %). 
 
 

Табл. 10.  Възрастова структура на населението към 31.12.2015 г. (в %) 
 0-14г. 15-64г. 65г. + 
България 14.0 65.6 20.4 
Северен централен район 12.6 64.5 22.9 
Област Русе 12.4 65.1 22.5 
Община Бяла 13.5 60.6 25.9 

Източник: НСИ 

 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 44 

 
По основни възрастови  групи в общината през 2015 г. преобладава населението 
в групата на 15-64 години  7 567 д, или 60.6 %. По населени места в общината 
най-голям е този дял  в с. Ботров  67.8 % и гр. Бяла 63.5 %, а най -малък в с. Пет 
кладенци 32.3 %.  
Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок  относителен дял в с. 
Дряновец % и с. Лом черковна  с по 23.1 %, а най-нисък в селата Стърмен – 4.6 
% и Пейчиново - 5.5 %.   
Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 3239 д, или 25.9 
% и непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Пет 
кладенци 51.9 % и Пейчиново 42.9 %.  
 

Табл.11. Основни възрастови структури на населението към 
31.12.2015 г.  

бр. бр бр бр. % % % 

Населени места общо 0-14 15-64 65+ 
0-
14 15-64 65+ 

Община Бяла 12492 1686 7567 3239 13,5 60,6 25,9 
с.Бистренци 302 58 131 113 19,2 43,4 37,4 
с.Лом Черковна 398 92 227 79 23,1 57,0 19,8 
с.Босилковци 556 84 281 191 15,1 50,5 34,4 
с.Ботров 307 63 208 36 20,5 67,8 11,7 
гр.Бяла 7831 926 4973 1932 11,8 63,5 24,7 
с.Дряновец 661 153 381 127 23,1 57,6 19,2 
с.Копривец 735 72 395 268 9,8 53,7 36,5 
с.Пейчиново 238 13 123 102 5,5 51,7 42,9 
с.Пет кладенци 52 3 22 27 5,8 42,3 51,9 
с.Полско Косово 1174 211 687 276 18,0 58,5 23,5 
с. Стърмен 238 11 139 88 4,6 58,4 37,9 

Източник: НСИ  
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Към 31.12.2015 г. общият коефициент на възрастовата зависимост5 в 
общината е 65.1 %, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 
години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.  За страната през 2015 
г. този коефициент и 52.4 %, а за област Русе 53.7 %.  
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 6 889 души, или 
55.1 % от населението на общината, като за страната  е 60.8 % и за област 
Русе 60.2 % от населението в тази възраст.    
Към края на 2015 г. в над трудоспособна възраст са 3 777 души, или 30.2 %, а в 
под трудоспособна възраст – 1 826  души, или 14.5 % от населението на 
общината. 
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез 
коефициента на демографско заместване, който показва съотношението 
между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на 
излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2015 г. това 
съотношение е 55 за общината, при 64 за страната и 57 за област Русе.  
 
През 2016 г. в общината живеят 12319 души. Мъжете през 2016 г. са със 229 по-
малко от жените.  

4.7 Трудови пътувания 
Всекидневни трудови мигранти са тези заети икономически активни лица, които 
живеят в едно населено място и всеки работен ден се предвижват (с превозно 
средство или пеша) до друго населено място, в което работят.  
Безработни лица, икономически неактивните, както и неучащите са изключени 
от контингента, формиращ съвкупността на всекидневно пътуващите лица.  
От общината  формира невисок постоянен поток от ежедневни трудови 
пътувания към центрове с по-добри производствени мощности, дейности и 
социална инфраструктура. Висок е и процентът на културно-битовите пътувания 
(за образование, здраво обслужване и др.) към гр. Русе. Община Бяла се отличава 
с относително ниска ежедневна миграция. 
Интензитета на всекидневните трудови пътувания за община е 126.2 на 1000 

заети лица, като за област Русе е 103.6 на 1000 заети лица, а за страната е 

141.2 на 1000 заети лица.. От което следва, че всекидневните пътувания с цел 
работа не са така характерни за общината и тя се отличава с относително ниска 
ежедневна миграция в сравнение с повечето общини от област Русе и от 
страната.   
От по-долните  данни става ясно, че 537 души от община Бяла участват в 
ежедневната трудова миграция.  
 

 Табл. 12. Всекидневни пътувания на заети лица в община Бяла по 
направление към 01.02. 2011  

Всекидневни трудови мигранти - отиват на работа 

                                              
5 Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението 
в “зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени 
години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 
години). Изчислява се в проценти. 
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Общо  В същата 
община 

В община на 
същата 
област 

В община на 
друга област  

Всекидневн
и трудови 
мигранти 

на 1000 
заети лица  

537 302 120 115 126.2 
Източник: Население, Книга 7, Всекидневни пътувания, Преброяване 2011, 
НСИ. 
 

4.8 Етно-демографска характеристика на населението  
Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 
етническо самоопределение, са 96.7 % от населението.  
Българската етническа група обхваща 10 480 лица, или 80.5 % от лицата, 
доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за 
страната. Делът на българската етническа група в сравнение с данните за 
страната е по-малко с 4.3 пункта. 
Ромският етнос е вторият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 1 669 души 
според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 12.8 %, при средно 4.9 
% за страната. Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, 
които се самоопределят по различен начин6 като българи, турци и роми и т.н. 
хората от мал;инствените групи живеят в обособени квартали, които се 
характеризират с лоша инфраструктура, коятто на места липсва, наличие на 
незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на 
децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, висока безработица, 
липса на спортни мероприятия и съоръжения за тяхното провеждане. Наличие на 
лоши санитарно-хигиенни условия, създаващи предпоставки за разпостранение 
на епидемиологични заболявания. Това се дължи на продължителното 
натрупване на различни фактори, които в крайна сметка са довели да влошаване 
на условията на живот и социална неравнопоставеност.  Необходимо е да се 
отбележи, че броят на ромското население трудно се обхваща и следи по 
официален път с помощта на статистически данни поради непрекъснатото 
движение на това население, както и поради факта, че голяма част от тях се 
самоопределят като турци или българи при официалните преброявания. Ромите 
имат специфичен начин на живот, които се различава от начина на живот на 
другите етнически и социални групи в България. Процесите на урбанизация не 
водят до възприемане на универсален начин на живот и поведение в обществото 
от тяхна страна.  
Преобладаващата част от самоопределилите се като роми-селски жители, са 
живеещи в с. Дряновец 20.1 %, с. Полско Косово 29.9 % и с. Ботров 18.5 %. В гр. 
Бяла има най-много роми 890 лица, или 10.9 % от населението на града, те 
обитават основно квартал "Освобождение" на югоизточния край на града, вляво 
от изхода за гр. Попово, на южния склон на хълма „Бабина патка“. 
В общината има разработен  и приет от Общинския съвет План за действие на 
Община Бяла в изпълнение на Областната Стратегия за интегриране на 

                                              
6
 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска 

идентичност публично декларират друга, не-ромска идентичност). 
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българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2017 г. 
Причини, налагащи приемането на План за действие на Община Бяла, област 
Русе за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимосоциално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
за периода 2015-2017 г. Настоящият план за действие на община Бяла за 
подкрепа на интеграционните политики за периода дефинира необходимостта от 
определяне на задачите и насочване на усилията на местната власт, НПО и 
местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на 
маргинализираните групи в общината. Той е съобразен с изискванията на 
нормативните актове, регламентиращи предоставянето на различните видове 
услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им и се основава 
на приоритетите и насоките в областта на политиката на държавата в тази 
област.  
Турската етническа група е третата по численост, като към 01.02.2011 г. 731 
лица са се самоопределили като етнически турци. Те представляват 5.6 % от 
всички лица в общината, при 8.8 % средно за страната. Относителният им дял в 
сравнение с данните за страната е с 3.2 пункта по-малко. Турската етническа 
група преобладава в с. Ботров 65.9 %, а от останалите селища по–големи дялове 
има в с. Дреновец 20.3 % и с. Лом черковна 18.2 %. 
 

Табл.14.  Население по етническа принадлежност към 01.02. 2011 г. 
Етническа група 

 
Община  

Населени места 

Брой лица, 
отговорили на 
доброволния 

въпрос за 
етническа 

принадлежност            
общо 

Българ
ска 

Турс
ка 

Ромс
ка 

Друга 

Не се 
самоопред

елям 

ОБЩИНА 
БЯЛА 

13025 10480 731 1669 35 110 

гр.БЯЛА 8148 6892 301 890 12 53 
с.БИСТРЕНЦИ 308 239 16 53 - - 
с.БОСИЛКОВЦИ 605 533 - 71 .. .. 
с.БОТРОВ 302 45 199 56 .. .. 
с.ДРЯНОВЕЦ 622 302 126 187 .. .. 
с.КОПРИВЕЦ 827 808 8 6 .. .. 
с.ЛОМ 
ЧЕРКОВНА 

340 237 62 30 - 11 

с.ПЕЙЧИНОВО 294 288 - 5 .. .. 
с.ПЕТ 
КЛАДЕНЦИ 

52 52 - - - - 

с.ПОЛСКО 
КОСОВО 

1218 787 16 364 18 33 

с.СТЪРМЕН 309 297 3 7 .. .. 
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. 

Забележка: .. Данните са конфиденционални 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 48 

 
Основни изводи: 

• Малък брой население на общината; 
• За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. общината има 

отрицателен прираст (- 20.8 %), или намалява с 3 537 д.; 
• Населението продължава да намалява и в годините след последното 

преброяване;  
• Застаряване на населението, към 31.12.2015 г. възрастовата група над 65 

години е  3 239 д., или 25.9  % и непрекъснато расте; 
• Смъртността е със по-високи стойности от раждаемостта; 
• Естествения прираст през последните години е отрицателен; 
• Отрицателният естествен и механичен прираст  е потенциален проблем 

за по нататъшната жизненост на общината; 
• Ниска ежедневна трудова миграция; 
• Висок дял на ромски етност 12.8 %, близо 3 пъти над средния за 

страната.  

4.9 Прогноза за демографското развитие на Община Бяла 
Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население 
в перспектива през определен период. Информационното им съдържание се 
състои от данни за очакваната обща численост на населението по пол и възраст в 
края на всяка от годините на прогнозния период. По своята същност те 
представляват едно предполагаемо развитие на населението, което почива на 
определени хипотези за очаквана фертилност, смъртност и миграционни 
движения през определения период. 
Глобалните процеси също влияят за съществените изменения в демографското, 
брачното и фертилното поведение на населението. Към тези промени следва да 
прибавим интензивната икономическа емиграция.  
Националният статистически институт (НСИ) е разработил три сценария 
(хипотези) на  дългосрочна  прогноза за демографското развитие на страната в 
перспектива до 2070 година. Вариантите на демографската прогноза са 
съобразени с методологията и количествените хипотези за възпроизводствените 
процеси на населението, разработени от Евростат. И в трите варианта се запазват 
тенденциите към намаляване и застаряване на населението в страната и в 
частност и в област Русе, в състава на която е община Бяла. Тази прогноза може 
да послужи частично при разработване на Общия устройствен план, тъй като 
постановките й немогат да се приложат еднозначно, особено за по-малките 
общини. Затова авторският колектив е изготвил адаптирана прогноза, в която 
прогнозното население на ниво община е изчислено в три варианта-
песимистичен, реалистичен и оптимистичен. 

4.9.1 Източници на информация 
Източници на информация, използвани при прогнозата за демографското 
развитие на община Бяла: Национален статистически институт (НСИ), 
Териториално статистическо бюро (ТСБ) гр. Русе, Агенция по заетостта (АЗ), 
Основната категория на населението, използвана при разработките на 
прогнозните варианти са данните за категорията «обичайно живеещо налично 
население» в община Бяла (база 2015 г.).  То се състои от три основни 
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подкатегории население: обичайно живеещо налично население; временно 
отсъстващи в друго населено място в страната; временно отсъстващи от 
страната.  

Обхват на прогнозата 

Териториален обхват – община Бяла 

Прогнозен период – 2016 – 2035  г. 

5 Модели за демографско развитие 

Базови модели: 
• Песимистичен – (нисък). При този вариант развитието на населението е 

прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически 
процеси в селищата от общината; 

• Реалистичен  – (среден, тенденциален).Този вариант се съобразен със 
сегашното социално-икономическо развитие на общината;  

• Оптимистичен - (висок). При този вариант се предполага, че демографското 
развитие ще протича при благоприятни социално-икономически промени в 
селищата на общината. 

Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е 
икономически и социално обусловен, но в основата му са преди всичко 
демографските фактори – раждаемост, смъртност, естествен и механичен 

прираст. 
Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият 
стандарт играят важна роля за демографското развитие. 
Демографските проблеми на община Бяла са свързани с цялостното й социално-
икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните 
структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство, 
отрицателен механичен прираст, влошена полово-възрастова структура на 
населението, като особено сериозна е диспропорцията сред населението в 
малките и много-малките села. 

3.6.1.Прогнозни разчети 
Разработените прогнози (хипотези) имат конвергентен характер и отразяват 
общите тенденции в демографското развитие на страната и в частност на община 
Бяла. Тяхната реализация (ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от 
формите за регулиране чрез осъществяваната демографска и социално-
икономическа политика в страната, а също и от международните икономически 
условия. Прогнозите са разработени на базата на раждаемостта (фертилното 
поведение на жените), смъртността, естественият и механичният прираст. И при 
трите варианта естественият прираст е отрицателни, но в края на прогнозният 
период постепенно забавят негативния си ефект. При механичният прираст в 
реалистичния вариант в края на периода е нулев, докато в оптимистичният 
вариант механичният прираст е положителен. И в трите варианта се 
потвърждава тенденцията към намаляване и застаряване на населението.  

Перспективен брой на постоянното население в община Бяла 

Според трите варианта броят на населението в общината ще е следният: 

Табл. 15. Прогнозен брой на населението в община Бяла 2015 – 2035 г. 
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години Варианти 

2015 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен 12492 11792 11132 10532 9942 

Реалистичен 12492 11941 11392 10966 10626 

Оптимистичен 12492 12042 11642 11317 11067 
 
По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 
Песимистичен – 9 942 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 2 550 д., или с 
20.4 %; 
Реалистичен (Тенденциален- среден) – 10 626 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния 
период с 1 866 д., или с 14.9  %; 
Оптимистичен – 11 067 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период съответно с 1 
425  д. или с 11.4 %. 

За съответните нужди на ОУП на община Бяла, предлагаме да се 

работи с реалистичния  вариант. 

По отделни селища прогнозата (хипотезата) е следната:  
 
Табл. 16. Прогнозен брой на население към 2035 г. – вариант реалистичен  

години 
 Населени места 2015 2020 2025 2030 2035 

Общо 12492 11941 11392 10966 10626 
с.Бистренци 302 289 275 265 257 
с.Босилковци 556 531 507 488 473 
с.Ботров 307 293 280 269 261 
гр.Бяла 7831 7486 7141 6874 6661 
с.Дряновец 661 632 603 580 562 
с.Копривец 735 703 670 645 625 
с.Лом Черковна 398 380 363 349 339 
с.Пейчиново 238 228 217 209 202 
с.Пет кладенци 52 50 47 46 44 
с.Полско Косово 1174 1122 1071 1031 999 
с.Стърмен 238 228 217 209 202 
 

 

6 ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

6.1 Заетост 
Заетите лица в общината през 2014 г. са 2 684, а през 2010 г. са 2 936, или имаме 
намаление на заетите с 8.6 процентни пункта (252  д.). 
Съгласно чл. 25,  ал. 2. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от Закона за статистиката, 
конфиденциалните данни са анонимизирани чрез агрегация на икономическите 
дейности. Тези ограничения водят до известни затруднения при правенето на 
анализ на за заетостта в общината. 
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Разпределението на заетите по сектори на икономиката в община Бяла през 2014 
г. е следното: 

• първичен (аграрен)-  316 д.(11.8 %);  
• вторичен (индустрия) – 1058 д. (39.4 %);  
• третичен (услуги) – 1310 д. (48.8 %).  

По отрасли през 2014 г. най-голям дял заети лица има в сектор „Преработваща 
промишленост“, сектор “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, 
сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. Данните показват, че 
преработващата промишленост, търговията и селското стопанство са от  
ключово значение за местната икономика. 
За увеличаване на заетостта е необходимо модернизиране на производствената 
база, внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма 
конкурентноспособност и по-добро качеството на произвежданите продукти. 
 

6.2 Безработица 
По данни на Дирекция “Бюро по труда” град Бяла през 2016 г. г. в общината 
регистрираните безработни лица са 765 (коефициент на безработица 15.9 % ), 
при  1055 лица през 2013 г., или имаме намаление на безработицата с 290 лица (с 
6.0 процентни пункта). Коефициента на безработицата по данни на НСИ за 
страната през 2016 г. е 7.6 %, а в област Русе 6.8 %, или в общината 
безработицата е с 8.3 процентни пункта по-висока от средната за страната и с 9.1 
процентни пункта по-висока от средната за област Русе.   
Регистрирани са 415 безработни лица от женски пол. Съотношението мъже:жени 
към през 2016  г. е 47.6 %: 52.4 %.  
Във възрастовата структура състоянието на регистрираните безработни лица в 
общината през 2016 г. и  е както следва: 
- Най-висок е дела на безработните лица над 55 г.- 36.7 %, следвани от групата 
от 50 до 54 г. -15.2 % и от 40 до 45 г. – 12.5 %;  
- Относителният дял на безработните младите хора до 29 г. в общината е 9.4  %. 
Проблемът с трудовата реализация на младите хора до 29 г. е един от най-
острите на пазара на труда не само в общината, но и в цялата страна. . 
В образователната структура най-висок е относителният дял на безработните с 
по-ниско от основно образование с 45.8 %. Според квалификацията най-висок е 
относителният дял на лицата без специалност и професия  60.4 % (462 лица).  
През  2016 г. най-много са безработните лица с продължителност на престой на 
пазара на труда над 24 месеца  – 37.0 % (283 лица)..  
Според данни на Бюрото по труда, гр. Бяла  -  безработицата в община  се 
характеризира със следните показатели: 
 
Табл. 17. Безработни лица в община Бяла 
 

Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 
Общо – брой  965 1055 906 876 765 
Коефициенти на 
безработица - % 

20,0 21,9 18,8 18,2 15,9 

Разпределение по пол:      
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- жени 493 542 481 455 415 
- мъже 472 513 425 421 350 
Разпределение по възраст :      
до 19 години 9 15 6 19 2 
- от 20 до 24 години 85 69 46 35 30 
- от 25 до 29 години 94 106 78 62 40 
- от 30 до 34 години 74 84 71 77 68 
- от 35 до 39 години 90 109 81 92 74 
- от 40 до 44 години 82 84 83 79 58 
- от 45 до 49 години 127 116 104 90 96 
- от 50 до 54 години 115 154 121 138 116 
- над 55 години 289 318 316 298 281 
Разпределение по 
квалификация: 

     

- работническа 
квалификация 

261 284 253 91 232 

- специалисти 105 109 96 242 71 
- без специалност и 
професия 

599 662 557 541 462 

Разпределение по 
образование: 

     

- с висше образование 40 33 41 40 33 
- със средно образование 376 418 349 341 299 
в т.ч. със средно 
професионално образование 

310 341 288 278 252 

- с основно 116 112 116 105 83 
- с по ниско образование 433 492 400 390 350 
Продължително 
безработни лица: 

     

- от 12 до 24 месеца 146 210 277 137 106 
- над 24 месеца 184 158 214 320 283 

Източник: Дирекция “Бюро по труда”, гр. Бяла 
 
 
Трудовият пазар в общината не е динамичен. Предлагането на работа е 
ограничено, както количествено, така и качествено. Типична е трайната 
безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно 
влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство и пр. 
Основни изводи: 
- Равнището на безработицата в общината през 2012 г. е 21.9 % и през 2016 г. – 
15.9 % ; 
- Проблемът с трудова реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите 
на пазара на труда; 
- В образователната структура най-висок е относителният дял на безработните с 
по-ниско от основното образование – 45.8 % ; 
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- Най-много са безработните с продължителност на престой на пазара на труда 
над 24 месеца  – 37.0  % . 
 

7 ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА  

7.1 Структура на общинската икономика  
Структуроопределящи отрасли за развитието на икономиката на общината са: 
преработваща промишленост, селско стопанство, търговия, услуги, транспорт и 
строителство.- от актуализацията 
Съгласно чл. 25,  ал. 2. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) от Закона за статистиката, 
конфиденциалните данни са анонимизирани чрез агрегация на икономическите 
дейности. Тези ограничения водят до невъзможност да се направи икономически 
анализ на икономиката на общината по отрасли. 
Община Бяла заема скромен дял в икономиката на област Русе.  През 2014 г. 
общинската икономика е с дял от 3.3 % от произведената продукция,  2.6 % от 
нетните приходи от продажби, 5.0 % от дълготрайните материални активи и 4.2 
% от заетите лица на област Русе. 
По данни на отдел “Статистически изследвания - Русе” към края на 2014 г. броя 
на икономически активните предприятия в общината е 510 и представлява дял от 
4.6 % от предприятията в цялата област Русе.  
 
Табл.18: Икономически активни предприятия в област Русе и община Бяла 

Област, община 2011 2012 2013 2014 
Област Русе 10830 10883 10911 11082 
Община Бяла 521 532 518 510 
Дял на предприятията в 
община Бяла – (%) 

4,8 4,9 4,7 4,6 

Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания – Русе” 
 
Наблюдава се тенденция към намаляване на  предприятията в общината – през 
2011 г. са били 521, а през 2014 г. са 510, или предприятията намаляват с 11 за 
период от 3 години, с 2.1 %. 
 

7.2 Икономически показатели 
Икономическото развитие на община Бяла през последните години се 
характеризира с различна динамика. Данните от Таблица 17 показват процес на 
възстановяване след икономическата криза  от 2008 г. и показват известна 
динамика на развитие и нарастване на основните икономически показатели до 
2013 г., като през 2014 г. имаме известен спад на основните икономически 
показатели спрямо 2013 г., което показва все още  нестабилното икономическо 
състояние на общината. Произведената продукция през 2014 г. нараства с 5.9 % 
спрямо 2011 г., приходите от дейността нарастват с 5.2 %, нетните приходи от 
продажби нарастват с 3.1 %, докато заетите лица намаляват  с 3.8 %.  
 
Табл. 19: Основни икономически показатели  на нефинансовите 
предприятия за 2011-2014 г. в община Бяла 
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Показатели мярка 2011 2012 2013 2014 
Предприятия  брой 521 532 518 510 
Произведена 
продукция 

хил.лв. 123824 117576 136506 131195 

Приходи от дейността хил.лв. 182840 174498 205858 192312 
Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 159917 154289 174309 164879 

ДМА хил.лв. 72901 77281 108946 122700 
Заети лица  брой 2789 2722 2750 2684 

Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания - Русе”  
 
Произведена продукция  

Най-голям дял в произведената брутна продукция в общинската икономика има сектор 

индустрия 40.0 % през 2014 г., следван от аграрния сектор 32.4 %.   

Тревожното е в намаляване в стойностно изражение на двата икономически сектора 

аграрен с 14.8 % (7 388 хил. лв.) и на сектор индустрия с 1.8 % (904 хил. лв.) спрямо 

2011 г. . Само секторът на услугите бележи значително нарастване с 76.1 % (15 663 хил. 

лв.).  

Най-висока средна стойност на брутна продукция на една фирма през 2014 г. има в 

сектор “Индустрия” (905.0 хил.лв.), следван от сектор аграрен (472.0 хил. лв.).  

Табл. 20. Произведена продукция на нефинансовите предприятия по 
сектори за 2011-2014 г. в община Бяла 
 
 

Сектори мярка 2011 2012 2013 2014 
Общо хил.лв. 123824 117576 136506 131195 
Аграрен  хил.лв. 49864 44973 67293 42476 
Индустрия хил.лв. 53392 48774 46533 52488 
Услуги хил.лв. 20568 23829 22680 36231 

Източник: ТСБ -Север, отдел “Статистически изследвания - Русе”  
 

7.2.1 Нетни приходи от продажби  
Този индикатор отбелязва известно възстановяване на местната икономика, като 
стойностите му през 2014 г. са по-високи от тези през 2011 г. за секторите 
“Индустрия” и “Услуги”, като има спад само в сектор “Аграрен”.  
Разпределението на НПП по сектори за 2014 г. показва, че най-голям дял от НПП  
реализира сектор “Услуги” 38.7 %, следван от сектори “Индустрия” 33.9 % и 
“Аграрен” 27.4 %.  
Необходимо е да се отбележи, че сектор “Аграрен” значително намалява дела си, 
от 40.5 % през 2013 г. на 27.4 % през 2014 г., или с 13.1 процентни пункта.   
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Табл. 21. Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятие по 
сектори за 2011-2014 г. в община Бяла 

Сектори мярка 2011 2012 2013 2014 
Общо хил.лв. 159917 154289 174309 164879 
Аграрен  хил.лв. 49461 49594 70826 45182 
Индустрия хил.лв. 52118 47124 48232 55852 
Услуги хил.лв. 58338 57571 55251 63845 

Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания - Русе”  
 

7.3 Големина на предприятията според броя на заетите  
Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни 
предприятията – 90.8 % през 2014 г. и на тях се пада 34.0 % от заетите лица,  20.2 
% от произведената продукция, 26.8 % от приходите от дейност, 26.5  % от 
нетните приходи от продажби и 21.4  % от дълготрайните материални активи. 
Средните предприятия са с относителен дял 1.7 % през 2014 г. и на тях се пада 
44.9 % от заетите лица, 31.1 % произведената продукция, 26.7 % от приходите от 
дейност, 28.2 % от нетните приходи от продажби и 31.6 % от дълготрайните 
материални активи.   
Гръбнака на местната икономика представляват малките предприятие, които 
са 34 на брой  през 2014 г.  
 
На тях се пада дял от:  

• 32.5 % от заетите лица;  
• 48.7 % от произведената продукция; 
• 46.5 % от приходите от дейност;   
• 45.2  % от нетните приходи от продажби; 
• 47.0  % от дълготрайните материални активи (ДМА). 

 

На територията на общината няма големи предприятия с брой на заетите на 250. 
Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономическите субекти 
предимно в областния център Русе. 
 
Табл.22: Основни икономически показатели на нефинансовите 
предприятия по години и по групи предприятия според броя на заетите за 
2012-2014 г. в община Бяла 

Предпри
ятия - 
брой 

Произведе
на 
продукция 

Приходи 
от 
дейността  

Нетни 
приходи 
от 
продажби 

ДМА 
Заети 
лица 

Групи 
предприятия 

Брой Хиляди левове Брой 
2014 

Общо 
510 131195 192312 164879 

12270
0 2255 

Микро да 9 
заети 467 26442 51509 43770 26214 511 
Малки от 10 34 63960 89375 74540 57648 732 
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Предпри
ятия - 
брой 

Произведе
на 
продукция 

Приходи 
от 
дейността  

Нетни 
приходи 
от 
продажби 

ДМА 
Заети 
лица 

Групи 
предприятия 

Брой Хиляди левове Брой 
до 49 
Средни от 50 
до 249 9 40787 51428 46549 38838 1012 
Големи над 
250 

- - - - - - 

2013 
Общо 

518 136506 205858 174309 
10894

6 2750 
Микро да 9 
заети 470 24707 51679 46469 24807 889 
Малки от 10 
до 49 38 66391 102709 82816 48416 754 
Средни от 50 
до 249 10 45408 51470 45024 35723 1107 
Големи над 
250 

- - - - - - 

2012 
Общо 532 117576 174498 154289 77281 2722 
Микро да 9 
заети 484 26645 51338 47107 22321 909 
Малки от 10 
до 49 38 52728 77417 63632 24216 711 
Средни от 50 
до 249 10 38203 45743 42550 30774 11002 
Големи над 
250 - - - - 

- - 

Източник: ТСБ -Север, отдел “Статистически изследвания- Русе”  
Забележка: Показателя “Произведена продукция” е изчислен по методология на 
Структурна бизнес статистика 
“-“ Няма случай  
 

7.4 Отраслова структура на икономиката 

7.4.1 Аграрен (Първичен сектор) 
По данни на отдел «Статистически изследвания – Русе» за 2014 г. в сектора 
работят 90 предприятия, които са произвели продукция за 42476 хил. лв. Това 
представлява 32.4 % от произведеното в общината. Секторът разполага с 30.6 % 
(58 787 хил. лв.) от приходите от дейност, 27.4 %  (45 182 хил. лв.) от нетните 
приходи от продажби,  58.4  % (71 692 хил. лв.) от дълготрайните материални 
активи и 11. % ( 316) от заетите лица.  
Представените данни показват, че сектор “Аграрен“ е с голям потенциал и е 
един от водещите за община Бяла, въпреки значителния спад спрямо 2013 г.   
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Представените данни определят важната роля на сектора в общинската 
икономика:  
 
Табл. 23. Основни икономически показатели в сектор “Аграрен” в община 
Бяла за 2011-2014 г.  

Показатели мярка 2011 2012 2013 2014 
Предприятия  брой 100 100 94 90 
Произведена 
продукция 

хил.лв. 49864 44973 67293 42476 

Приходи от дейността хил.лв. 65066 61070 93215 58787 
Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 49461 49594 70826 45182 

ДМА хил.лв. 30248 34502 6307 71692 
Заети лица  брой 354 322 354 316 

Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания - Русе” 
 
В областта на селското стопанство по-големи фирми в общината са:  

• „Шишманови – Бяла” ООД - производството на лозов и посадъчен 
материал;  

• „Агро сън” ЕООД, Бяла -  – заготовка и съхранение на семена и 
посадъчен материал от всички звена на семепроизводствената схема и 
всички култури, сортове и хибриди със специализация в зърножитните, 
зеленчуковите, маслодайните култури и люцерна; „Агрофактор” ЕООД  
- обработва 85 хил. дка собствена и наета земя със зърнени култури, 
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”. 
 
I Селско стопанство 
Селското стопанство като икономическа дейност е застъпено във всичките 
населени места на общината,  като то е основен отрасъл в селата. През 
последните години, отрасълът остава основен източник на доходи на голяма част 
от жителите на  общината. Предпоставките за това са благоприятното 
географско положение на общината, природните дадености, с който тя 
разполага, почвено-климатичните условия, транспортната инфраструктура, 
човешките ресурси, традициите. 
 
 Растениевъдство 
Растениевъдството в община Бяла има приоритетно направление, отглеждат се 
основно зърнено-житни и технически култури: пшеница, ечемик, царевица, 
слънчоглед и рапица. 
Площите със селскостопанско предназначение в общината по данни на  ОС 
“Земеделие” гр. Бяла  през 2015 г. са 248 421   дка, от тях 169 901.7 дка (68.4 %) 
са обработваеми площи. Разпределението на земеделските площи е: 
 

• Ниви – 191 527 дка (77.1 %); 
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• Ливади и пасища – 27 157 дка (10.9 %); 
• Трайни насаждения – 7515 дка (3.0 %); 

 
от тях: 

• Трайни насаждения (овошки) – 3 219 дка (1.3 %); 
• Трайни насаждения (лозя) – 4 296 дка (1.7 %); 

 
Детайлна картина се вижда от разпределението на площите в землищата на 
населени места в общината: най-много ниви има в гр. Бяла (41 739 дка) и с. 
Полско Косово (27 476 дка); най-големите масиви от трайни насаждения 
(овошки и лозя) има в с. Бистренци 1421 дка, гр. Бяла  (1 101 дка), и с. 
Босилковци (1 081 дка); най-големите пасища и ливади са в гр. Бяла (5 226 дка)  
и с. Босилковци (3 65 дка). 
С най-голям размер са земеделските земи в: гр. Бяла, с. Полско Косово и с. 
Босилковци, а с най-малък размер е с. Пет кладенци, което е видно от по-долната 
таблица :   
 
Табл. 24: Земеделски земи по селища в община Бяла през 2015 г.  – (дка) 

Земеделска земя 
Общо Ниви Ливади и 

пасища 
Трайни 

насажден
ия -

овошки 

Трайни 
насажден
ия -  лозя 

Зеленчук
ови 

насажден
ия 

Землища 

дка дка дка дка дка дка 
Общо 248421 191527 27157 3219 4296 - 

гр. Бяла 57899 41739 5226 811 290 - 
с. Бистренци 14713 10955 1102 956 465 - 
с. Босилковци 28615 22740 3865 139 942 - 
с. Ботров 11902 7113 3500 393 - - 
с. Дряновец 20012 15514 3128 - 202 - 
с. Копривец 26912 21642 2892 534 110 - 
с. Лом Черковна 14932 11520 510 21 62 - 
с. Пейчиново 18923 15133 2152 56 907 - 
с. Пет кладенци 9246 6788 1168 167 371 - 
с. Полско 
Косово 

31965 27476 2851 46 152 - 

с. Стърмен 13302 10907 783 96 795 - 
Източник: Общинска служба Земеделие, гр. Бяла 
 
В структурата на обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури, 
които заемат 64.6 %. 
Площите засети със пшеница през 2015 година възлизат на 63 173 дка, което 
представлява 37.2 % от общата обработваема площ. Традиционно в община Бяла 
делът на ечемика е малък в сравнение със останалите зърнени култури и той 
заема площ от 9472 дка , или  5.7 % от обработваемата площ. Производството на 
царевица за зърно през последните години бележи значителен ръст на 
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увеличение и през 2015 година достигана 37 0500 декара, което е 21.8 % 
обработваемата площ. 
Маслодайните култури заемат относително голям дял от общото земеделско 
производство в общината.Те са представени от маслодаен слънчоглед, който 
през 2015 г. е   разположен върху 36 864 дка (21.7 %) и маслодайната рапица 16 
249 дка (9.6 %).  
Климатичните особености в общината са благоприятни за отглеждането на 
голям брой основни земеделски култури, от които по-значителните и с традиции 
са пшеница, царевица, маслодаен слънчоглед, рапица и ечемик. За тях трябва да  
се търсят форми за увеличаване добива от единица площ чрез въвеждане на 
научен подход.    
 

Табл.25:  Площи и основни култури  в община Бяла- дка 

Култури  2014 г.  2015 г.  
Общо 166215 166660 
Пшеница 65005 63173 
Царевица 24874 37050 
Ечемик 10463 9472 
Маслодаен 
слънчоглед 

43482 36864 

Рапица 18541 16249 
Люцерна 3852 3852 

Източник: Общинска служба “Земеделие”, гр. Бяла 
 
Почвено-климатичните условия са подходящи за развитието на овощарството, 
което е сравнително добре развито. Засадени са кайсии, праскови, ябълки, 
череши, орехи и лешници. 
Трайните насаждения са 3 241.7 дка, което представлява 1.9 % от общата 
обработваема земя. Най-големи площи заемат насажденията от орехи 887.1 дка и 
лещници 886.6 дка.  
Природно климатичните условия в региона са благоприятни за развитието на 
лозарството. През последните години макар и с бавни темпове започна 
създаването на нови лозя. Към настоящият момент винените сортове са 1 214 
дка, а десертните 258 дка. 

Табл.26. Площи с трайни насаждения в община Бяла - дка 

Култури  2014 г.  2015 г.  
Общо 1855.0 3241.7 
Лозя винени 1214 1214 
Лозя десертни  258 258 
Ябълки 61 61 
Кайсии 83.5 83.5 
Праскови 31 31 
Череши 20.5 20.5 
Орехи 237 887.1 
Лещници  886.6 

Източник: Общинска служба “Земеделие”, гр. Бяла 
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Насажденията от зеленчуци заемат символичната площ от 13.7 дка 

Зеленчукопроизводството е представено от производството на картофи с площ 
от 6.5 дка, домати 6.5 дка, краставици 0.7 дка. Производството на зеленчуци 
няма пазарна ориентация. Произвеждат се предимно зеленчуци от дребни 
производители за самозадоволяване.  
   
 Животновъдство 
 
Животновъдството е по-слабо развития сектор на селското стопанство в 
общината. 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.  
Производството на мед е благоприятствано от богатото видово разнообразие на 
растителност, релефа и климатичните условия. Голяма част от пчеларите се 
ориентират към производството на биологично чисти продукти.  
 

II Горско стопанство 
В обхвата на община Бяла са включени землищата на 11 населени места, които 
попадат в района на дейност на Регионална дирекция по горите (РДГ) – гр. Русе: 
землищата на гр. Бяла, с. Бистренци, с. Босилковци, с. Ботров, с. Дряновец, с. 
Копривец, с. Лом черковна, с. Пет кладенци, с. Пейчиново, с. Полско Косово и с. 
Стърмен. Същите землища попадат в района на дейност на “Северно централно 
държавно предприятие” ДП (“СЦДП” ДП) – гр. Габрово и в района на дейност 
на неговото Териториална поделение Държавно горско стопанство (ТП ДГС) 
“Бяла” – гр. Бяла.  
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Общата площ на горите и горските територии ГТ в община е 7111 ха, от които 
6758 ха (95.0 %) са залесени площи, незалесени площи 190 ха (2.7 %) и 
непроизводителна площ 163 ха (2.3 %). 
 

Табл.27. Гори и горски територии (ГТ) в община Бяла по землища и вид на 
площите към 31.12. 2016 г. 

В това число: 
Залесена площ 

Обща 
площ на 
горите и 

ГТ 

Общо 
залесена 
площ 

В т.ч. гори в 
земеделски 
територии 

Незалесена 
площ за 

залесяване 

Непроизв
одителна 

площ  

Землище на 
населено място 

х е к т а р и 
гр. Бяла 2078 1973 437 65 40 
с. Бистренци 680 650 93 15 15 
с. Босилковци 127 126 71 1 0 
с. Ботров 440 416 129 12 12 
с. Дряновец 562 551 94 0 11 
с. Копривец, в 
т.ч. 

989 956 160 10 23 

с. Лом Черковна 1121 1106 217 2 13 
с. Пейчиново 95 95 31 0 0 
с. Пет кладенци 429 408 116 15 6 
с. Полско 
Косово 

532 425 46 70 37 

с. Стърмен 58 52 47 0 6 
Всичко 7111 6758 1441 190 163 

Източник: Регионална дирекция по горите – Русе 
 

От горната таблица е видно, че горите и горските територии са разположени 
основно в землищата на гр. Бяла 29.2 % , с. Лом Черковна 15.8 % и с. Копривец 
13.9 % %, докато в землището на с. Стърмен  и с. Пейчиново са само 0.8 % и 1.3 
%.   
По видов състав на горите  с най-големи площи са  широколистните 26.7 % и 
нискостъблени  34.4 %, а най-малки площи заемат иглолистните гори  13.6 %.  
 

Табл.28. Видов състав на горите в община Бяла към 31.12.2016 г. 

По видове собственост  Обща 
площ 

на 
горите 

Държавна 
собственост 

Общинска 
собственост 

Частна 
собственост 

Вид на горите х е к т а р и 
Иглолистни гори 917 563 180 174 
Широколистни високостъблени 1803 1625 39 130 
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Издънкови гори за превръщането 
им в семенни 1712 1624 39 49 
Нискостъблени  2326 1367 302 657 
Всичко: 6758 5179 569 1010 
Източник: Регионална дирекция по горите – Русе 
 
В община Бяла  по вида на собственост на горските територии превес има   
държавната  77.2 %, следвани от частната (физически и юридически лица)  14.6 
%  и общинската 8.2 %.  
 
Табл.29.  Разпределение на горските територии в община Бяла по вид 
собственост към 31.12. 2016 г. 
 

По видове собственост  Обща 
площ на 
горите в 

ГТ 
Държавна 
собственост 

Общинска 
собственост 

Частна 
собственост 

Землище на 
населено 

място х е к т а р и 
гр. Бяла 2078 1628 78 372 
с. Бистренци 680 588 91 1 
с. Босилковци 127 52 33 42 
с. Ботров 440 268 79 93 
с. Дряновец 562 469 88 5 
с. Копривец. 989 830 26 133 
с. Лом 
Черковна 1121 831 62 228 
с. Пейчиново 95 64 3 28 
с. Пет 
кладенци 429 307 56 66 
с. Полско 
Косово 532 421 44 67 
с. Стърмен 58 30 26 2 

Всичко 7111 5488 586 1 037 
Източник: Регионална дирекция по горите – Русе 
 
Горите на територията на община Бяла имат голямо значение за икономиката на 
региона като източник на дървесина, странични ползвания, ловни,  туристически 
дейности, създават работни места за част от населението. .  
През 2015 г. добитата дървесина от горите в община Бяла на база годишни 
отчети е 36 374 куб.м., а през 2016 г. е 39 125 куб.м., или имаме увеличение с 7.6 
%.  
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По –долу са представени добитата дървесина от лежаща и стояща маса: 
 

Табл.30.  Добита дървесина в община Бяла  
2015 г. 2016 г. 

Лежаща 
маса 

Стояща 
маса 

Лежаща 
маса 

Стояща 
маса Собственост на 

горите плътни кубически метра 
Държавни гори 15399 16576 13204 14119 
Общински гори 1793 1835 1942 2300 
Частни гори 367 404 3600 3960 
Всичко  17559 18815 18746 20379 
Източник: Регионална дирекция по горите – Русе 
 

Забележка:  

Лежаща маса е обемът на дървена маса на отсечените дървета , включващ 

дървесина, годна за строителни цели, технологичната преработка и дърва за 

огрев; 

Стаяща маса е обемът на дървената маса, които включва обемът на 

стъблата, клоните и кората на стоящите дървета. 
 
Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и 
опазваните на горите, създава работни места за част от населението на 
общината.  
Горите в общината и района имат социално-хигиенни, защитно-водоохранни, 
противоерозионни и здравно-украсни функции. Горите предпазват прилежащите 
земи от развитието на ерозионни процеси и увеличават плодородието им. 
Горите подобряват климата, акумулират големи количества от падналите 
дъждовни води и намаляват скоростта на водния отток, с което и предпазват 
почвата от ерозия. При благоприятни условия се събират значителни количества 
билки, гъби и горски плодове, които осигуряват допълнителни доходи на 
местното население.  
На територията на общината са разпространени следните животински видове: 
благороден елен 91 бр., сърна 130 бр., дива свиня 130 бр., заек 1627 бр., фазан 
1500 бр. и яребици 255 бр., което е добра база за развитие на ловния туризъм. 
 

7.4.2 Индустрия (вторичен сектор)  
Секторът на индустрията е един от структуроопределящ отрасъли в община 
Бяла. През 2014 г. секторът заема дял от 11.4 % (58) от регистрираните фирми, 
39.4  % от заетите лица, 40.0 % от произведената продукция, 33.4 % от 
приходите от дейност, 33.9 % от нетните приходи от продажби и 18.1 % от 
дълготрайните материални активи. 
През 2014 г. отрасълът бележи ръст спрямо 2011 г. с увеличение на 13.0 % от 
приходите от дейност, 7.1 % от нетните приходи от продажби и 1.9 % 
дълготрайните материални активи. Само впаказателят произведена продукция 
има лека намаление с 1.7 %.  
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Табл. 31. Основни икономически показатели в сектор “Индустрия” в 
община Бяла 2011-2014 г.  

Показатели мярка 2011 2012 2013 2014 
Предприятия  брой 55 55 58 58 
Произведена 
продукция 

хил.лв. 53392 48774 46533 52488 

Приходи от дейността хил.лв. 56828 52363 52579 64190 
Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 52118 47124 48232 55852 

ДМА хил.лв. 21798 21090 25486 22203 
Заети лица  брой 1218 1161 1167 1058 

Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания - Русе” 
 
Секторът на индустрията (промишлеността) е представен от предприятия 
работещи в сферата на преработващата промишленост. Промишлеността е 
съсредоточена около гарата. По-големи, утвърдени на пазара и осигуряващи 
заетост на голяма част от населението на общината са следните фирми и 
дружества: 
 

Машиностроене: 
• “МОДУЛ” АД , гр.Бяла. Производител на редуктори, мотор-редуктори, 

съединители,  резервни части- зъбни колела, червяци и червячни колела; 
• “Унион Кехлибар” ООД, с. Копривец. Производство на пакетиращи 

машини и опаковъчна техника за нуждите на хранително-вкусовата 
промишленост.  

 
Химическа промишленост: 

• “ГАМА” ООД, гр. Бяла. Водещ производител за северна България на 
технически каучукови изделия и сурови смеси за тях. Фирмата 
произвежда изделия в областта на : машиностроене, корабостроене,  
хранително- вкусова, селско стопанство, енергетика; 

• “Химпрес” ЕТ, гр. Бяла.  Преработка на каучук и производство на 
технически каучукови изделия; 

• “Белситемс” ООД, гр. Бяла.  Фирмата е специализирана в изработката на 
едро - габаритни изделия PVC промазан брезент. Основни продукти са 
покривала за товарни и лекотоварни автомобили, тенти и сенници, 
технологични ръкави и транспортни ленти;  

• ЕТ "Ценко - Цветан Шишманов", гр. Бяла. Бившето ДЗС. Производство 
на каучукови смеси и изделия.  

• “Б – Контакт”, ООД, гр. Бяла . Производство на хлорсъдържащи 
продукти – хлорна вар, белина и др.  

•  
На територията на бившия химически завод “Лактекс”, кв.”Гара Бяла” са 
обособени: 

• “ЕКОН-91” ООД,  гр. Бяла. Производство на матраци и възглавници от 
пенолатекс; 
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• “ПРОТЕКС ООД”,  гр. Бяла.  Производител на широка гама изделия от 
каучук, потопателни латексови изделия; 

• Харъб ЕООД, гр. Бяла.  Производство и търговия с каучукови смеси.  
 
Лека промишленост:  
 

• “ЯНТРА-СТИЛ” АД, гр. Бяла. Производство на мъжки, дамски и детски 
спортни облекла, предназначени за високо спортно майсторство, 
екстремни спортове, както и облекла за свободното време. 90% от 
производствените капацитети на предприятието са заети с поръчки на 
клиенти, които доставят материали за изработка на свои собствени 
модели; 

• Фирма : “СЪРВИС ЦЕНТЪР” – ЕООД, гр. Бяла. Производство на 
работно облекло; 

• “Примяна” ООД, гр. Бяла.  Производство на ишлеме на работно облекло 
- манти, униформи и др.; 

• “Фешко, фешън сървиз компания” ООД, гр. Бяла. Индустриална 
пералня. Текстилно облагородяване на готови изделия с разнообразен 
състав за български и чуждестранни клиенти- всички видове перилни 
обработки, багрене, специални ефекти.  

Хранително – вкусова промишленост: 
 

•  „ЛАКТИС” ЕООД – гр.Бяла – специализирана в производството на 
кашкавал, сирене и топени сирена, разполага със модернизирана 
производствена база, оборудвана със съвременна техника и апаратура; 

• ЕТ”ИВАН АРЪШЕВ– ИЛИЯН АРЪШЕВ” гр.Бяла - производството на 
мляко и млечни продукти; 

• ЕТ “Кунст - Валентин Дочев”, гр. Бяла – производство на хляб и тестени 
изделия; 

• ГПК” НАРКООП” БЯЛА– производство на хляб и хлебни изделия, 
производство на сладкарски изделия, търговска мрежа в цялата община; 

• ПК "Успех", с. Копривец:  - хлебопроизводство; 
• Мелничен комбинат “Алимет” ООД, гр. Бяла-  фирмата се развива в 

сферата на мелничното производство и търговията със зърнени култури.  
Понастоящем това е най-голямата и модерна мелница в област Русе; 

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

• ЕТ”ДЕКАДАНС – гр.Бяла – производство на растителни масла по 
метода на студеното пресоване; 

 
Винопроизводство: 

• “Винпром Бяла 2002” гр.Бяла – производител на качествени вина от 
местни сортове грозде. Традиционни пазари в Румъния и Полша. 

• - „СФК–Агро”- винарска изба „Янтра”- специализирана в 
производството на бели и червени вина. Отглежда винените сортове 
грозде - Мерло, Шардоне, Каберне Фран и Каберне Совинъон. 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 66 

 
Строителство: 

• “БЯЛАСТРОЙ” ООД, гр. Бяла -  строежи от високото строителство и с 
прилежащата му инфраструктура; 

• “БЕСКУ”  ЕООД, гр. Бяла - ниско строителство и строително-ремонтни 
услуги;  

• “СФК – Стройко” ООД, гр. Бяла– производство на готови бетонови 
смеси, строително – ремонтни дейности и услуги; 

• “Колю Фичето Инвест” ООД, гр. Бяла , - строително –ремонтни услуги. 
 
Капацитетът на по-горе посочените стопански субекти не е напълно достатъчен 
за постигане на трайна заетост в общината, като в определени специализирани 
производства все още липсват достатъчно подготвени кадри. 
 

7.4.3 Услуги (Третичен сектор) 
Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от 
икономика и заетост в общината и е важен фактор за повишаване качеството на 
живот на населението във всички населени места, като по този начин допринася 
за стабилизиране на селищната мрежа и противодейства на процеси на 
обезлюдяване на населени места. През 2014 г. секторът е заема дял от 71.0 % 
(362) от регистрираните фирми, 48.8 % от заетите лица, 27.6 % от произведената 
продукция, 36.1 % от приходите от дейност, 38.7 % от нетните приходи от 
продажби и 23.5 % от дълготрайните материални активи (ДМА). 
Развитието на сектора на услугите налага оценка на насоките и формите на 
бъдещото му развитие. Независимо че една голяма част от подсистемите на 
общественото обслужване са резултат на пазарен механизъм и интерес ОУПО 
регламентира  възможности за локализация на нови фондове или дислокация на 
съществуващи в неурбанизираните територии, ако има такава необходимост. 
 
Табл. 31. Основни икономически показатели в сектор “Услуги” в община 
Бяла за 2011-2014 г.  
 

Показатели мярка 2011 2012 2013 2014 
Предприятия  брой 366 377 366 362 
Произведена 
продукция 

хил.лв. 20568 23829 22680 36231 

Приходи от дейността хил.лв. 60946 61045 60064 69335 
Нетни приходи от 
продажби 

хил.лв. 58338 57571 55351 63845 

ДМА хил.лв. 20855 21689 20423 28805 
Заети лица  брой 1217 1239 1229 1310 

Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания - Русе” 
 

7.5 Инвестиции 
Чуждестранните инвестиции в община Бяла за анализирания период се променят 
колебливо през 2011 г. са били 571.9 хил. евро,  след което през 2014 г. 
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намаляват драстично на 191.1 хил. евро, а през 2015 г. отново се увеличават и 
достигат 1060.7  хил. евро, или се увеличават 5.5 пъти.  
Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия 
сектор в общината имат следните измерения: 
 
Табл. 33. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия с 
натрупване към 31.12. в община Бяла 
 

Години Хил. евро Базисен индекс - 
% 

Верижен 
индекс- %  

2013 571,9 100,0 - 
2014 191,1 33,4 33,4 
2015 1060,7 185.5 555,0 

 Източник: ТСБ - Север, отдел “Статистически изследвания - Русе” 
 

7.6 Прогноза за развитието на икономиката на Община Бяла 
Десетилетия наред община Бяла  е разчитала основно на добре развита лека 
промишленост, най-вече по отношение на хранително-вкусовата, шивашката и 
дървопреработвателната, както и електрониката - завод за печатни платки. 
Химическото производство  и машиностроенето са осигурявали работа на голяма 
част от населението в региона. В миналото е функционирал завод за латексови 
продукти "Латекс" АД, който в днешно време е разделен на малки халета, 
отдадени под наем на фирми. Възможни са и нови опори7, които изискват чиста 
среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). Всичко това изисква 
новият общ устройствен план на общината да създаде необходимите 
устройствени предпоставки за ускорен растеж. 
 

7.7 Цели и сценарии/хипотези за икономическото развитие на 
Община Бяла 

7.7.1 Мотивация за дългосрочна целева концепция за развитието на 
общината 

При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическото развитие следва 
да се отчете влиянието на комплекс от условия и фактори. Те са свързани с: 

• необходимостта от придаване на нов динамизъм и качество на 
общината, който в значителна степен е резултат от действието на 
системата “Труд”; 

• използването на пространствени и устройствени фактори за 
реализацията на този динамизъм и качество. 

 
Обективните фактори и стимули за такова развитие на икономиката на 
общината са:  

                                              
7 Преработваща индустрия, модерно животновъдство, биологично земеделие, 
алтернативен туризъм; 
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• Общината е важен комуникационен и транспортен център на 
границата на три области – Русе, Търговище и Велико Търново. 

• През общината преминава трансевропейски транспортен коридор №9 
Русе–Бяла-Велико Търново и ж.п. линията Русе - Горна Оряховица; 

• Традиции в земеделието и животновъдството – общината е център на 
обширна плодородна област. 

• Все още добра съхраненост на земеделската земя, възможности за 
развитие на модерно земеделие;  

• Богато културно-историческо наследство;  
• Наличието на резерви в качественото и пространственото усвояване 

на туристическите ресурси ; 
• Сравнително добра изграденост на енергийната, съобщителната и 

водостопанската системи в общината; 
• Наличие на газификация; 
• Развитие на нови територии за икономическа активност и логистика с 

оглед близостта на пристанище Русе и ЖП гара Бяла; 
• Съпътстваща селскостопанското производство преработвателна 

промишленост с висока добавена стойност; 
• Натрупан опит и традиции в развитието на текстилната 

промишленост, машиностроенето и химическата промишленост. 
 
Бъдещото развитие на общината е свързано с активното сътрудничество и 
коопериране с община Русе и съседите от Русенския и Великотърновския 
регион, с отварянето й към Европа и света.  
 
Общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020 г. определя 
следната 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.” 
 
Формулираната визия се основава на: необходимостта от акцентиране върху 
традициите на общината;  присъствието на хората във визията;  желанието на 
хората за развита местна икономика, осигуряваща добро заплащане и 
възможности за реализация на образованите млади хора;  важността на доброто 
управление за осъществяването на развитието на общинският център и 
останалите селища. 
Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските 
процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, 
че община Бяла да възстанови икономическата си жизнеспособност и заеме 
полагаемото си място в област Русе, да навакса значимото изоставане и 
индустриалния упадък и създаде конкурентни предимства от потенциала си. 
 
Главната цел на Плана за развитие на община Бяла за периода 2014 – 2020 г.  “ 
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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.” 
Общата цел за развитие в периода 2014 – 2020 г. е утвърждаване на облика и 
привлекателността на община Бяла за живот с повишен стандарт, изградени 
местни конкурентни предимства, повишена заетост и потенциал на човешките 
ресурси с достъпна и изградена среда в града и селата. 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. 
С оглед на поставената обща цел Общинския план за развитие на Община Бяла 
за периода 2014-2020 г. поставя три основни  стратегически цели и четири 
приоритета: 
Стратегическа 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; 
Стратегическа 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; 
Стратегическа 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. 
Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупност 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. 
 
Приоритетни области 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 70 

Четирите приоритетни области представляват областите за действие, където 
следва да се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през 
следващия програмен период. Съобразно структурата на стратегията, 
приоритетите не са директно обвързани и подчинени на дадена стратегическа 
цел, а допринасят за постигането на повече от една цел. С най-голямо значение 
за икономическото развити е на община е:  
 
Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на предприемачеството 

и инвестициите с приоритети промишленост, селско стопанство, логистика и туризъм. 

Този приоритет е подкрепен от 3 специфични цели:   

Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството, инвестициите и иновациите; 

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство; 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 

популяризиране и развитие на културното и природно наследство. 

 
Останалите приоритет са:  
 
Приоритет 2: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 
опазване на околната среда и природното богатство; 
Приоритет 3: Преодоляване на демографската криза, подобряване качеството на 
живот, повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в 
района; 
Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 
образователни, здравни, социални и културни услуги.  
Приоритетните области са подкрепени от 40 конкретни мерки, разкриващи какво 
точно трябва и може да се осъществи в общината. За всяка мярка е добавено 
кратко описание, представящо нейното съдържание и аргументи за включването 
й в приоритетната област.  Мерките са отворени и следва да се конкретизират с 
допълнителни проекти през целия следващ програмен период.   

Стратегическите цели и приоритети на Плана за развитие на община Бяла за 
периода 2014 – 2020 г. са насочени в няколко основни области на въздействие: 

• Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж 
– насърчаване на предприемачеството и привличане на инвестиции, 
подкрепа за развитието на промишлеността, селското стопанство и 
туризма за осигуряване на по-високи заетост, доходи и жизнен стандарт; 

• Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките 
ресурси със  специална грижа към младите хора – осигуряване на 
възможности за създаване на качествени работни места, професионално 
образование, ориентирано спрямо нуждите на бизнеса, проникване на 
информационните технологии в средата на обитаване, управление и 
бизнес, увеличаване броя на младежите с висше образование и 
задържането им за живот и работа в общината. 

• Подобряване на средата на обитаване – по-добра свързаност - вътрешна 
между населените места в общината и външна – с общинските центрове 
от областта и съседните общини, подобрена инфраструктура, достъпни 
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услуги, запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-
историческото наследство; 

• Подобряване на управлението и административния капацитет. Въз 
основа на тези области на въздействие са дефинирани четири 
стратегически цели, насочени към постигането на приоритетите в 
различни сфери на развитието на общината. 

 
С плана се предлага стратегия за “ускорен и устойчив растеж”, което ще 

позволи на общината и града  да бъде конкурентоспособен на европейските 
градове от подобен ранг. За целта трябва да се инвестира в човешките ресурси, 
инфраструктура, нови технологии, материални активи и оборудване и пр. 

В тази връзка са предвидени мерки, реализиращи приоритетите на плана 
на община Бяла които ще повлияят върху икономическото развитие и 
подсистема “Труд”, включват изграждането на подходяща бизнес среда; 
подобряване качеството на човешките ресурси; развитие на изследователска 
дейност, технологично и иновационно развитие на общината; доизграждане и 
модернизиране на техническата и социалната инфраструктура и т.н.  

7.7.2 Цели и сценарии/хипотези за икономическото развитие на 
община Бяла 

Основната цел на икономическото развитие е постигане на ускорен и 
устойчив икономически растеж и създаването на качествена жизнена среда. За 
това основната стратегическа цел на развитието на община Бяла в средносрочен 
и дългосрочен период е: Ефективно използваен на потенциала за устойчиво 
развитие със стабилни темпове на растеж и високи стандарти на жизнената 

среда при съхранен екологичен баланс. 

Основната цел съдържа две неотделими сфери: “отворена икономика със 

стабилни темпове на растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на 
развитието, а втората осмисля усилията на хората, реализирали това развитие. 
Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в 
двете сфери. 

Първият вариант на прогнозата, предвижда средногодишни темпове 
на растеж, около 1.5 - 2.0 % през целия прогнозен период (2014-2035 г.). По 
отношение на конкурентноспособността на продукцията най-добри перспективи 
са в подотрасли селското стопанство, преработваща промишленост и преди 
всичко текстилната и хранително-вкусова пормишленост, модерен аграрен 
сектор.  

Вторият (целеви) вариант характеризира темповете и структурата на 
производството, необходими за постигане на едно сравнително високо равнище 
на развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на 
фактори със стимулиращо въздействие върху развитието на общинската 
икономика. Реализацията на втория (целеви) вариант предполага наличие на 
целенасочени управляващи въздействия. Предвидените средногодишни темпове 
в периода (2014-2035г.) по този вариант са определено високи 3.0 - 4.0  % 
средногодишен растеж и структура, ориентирана към високоефективни 
пропорции на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант 
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производствената структура ще включи развитие на преработваща 
промишленост, модерен аграрен сектор, туризъм. Но основният акцент е върху 
създаване на високопродуктивна и екологично чиста индустрия, устойчив 
туризъм, развитие на балансиран аграрен сектор,  интегриран с хранително-
вкусова индустрия и туризъм.  

И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с 
динамично развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни 
предвиждания за развитието на тази подсистема. 
Прогнозиране на заетостта 

При разработването на прогнозите за икономическото развитие на община Бяла 
се стъпва на прогнозите за броя на населението, и по-специално на прогнозата за 
броя на икономически активното население на база естествен прираст. 
За целите на Общия устройствен план на община Бяла са направени два варианта 
на прогнозна структура на заетостта с хоризонт 2035 год. Прогнозата за броя на 
работната сила се базира на категорията икономически активно население от 16-
65 г., която отчита тенденциите в пенсионната възраст.  
Като реалистичен (при наличие на съответни благоприятни предпоставки на 
инвестиции и растеж) се очертава първият вариант. Прави впечатление, че 
между двата варианта няма съществени различия и това се определя от самите 
тенденции на развитието на една съвременна общинска икономика. 
При очертаване на структурата на заетостта на населението по предлаганите 
сценарии за развитие на икономиката на община Бяла са направени следните 
допускания: 

• Сивата икономика излиза на “светло” – отчитат се реално заетите; 
• Предвидени са промени в структурата на заетостта; 
• Вторичният сектор остава като перспективен за развитието на 

икономиката на общината, но ще се развива и третичният сектор в 
отраслите – “Търговия и обслужване”, “Хотели и ресторанти” и 
“Хуманно здравеопазване”. 

В долните таблици е дадена прогноза за структурата и броят на заетите по 
отрасли в община Бяла. Двата варианта нямат съществени разлика. 
 

Табл.34. Прогноза за структурата на заетите лица по сектори 

 Първи вариант Втори вариант  Сектори 

2014 2030 2035 2030 2035 

Общо  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Първичен  11,8 11,5 11,1 11,5 10,5 

Вторичен  39,4 38,5 37,6 37,3 36,2 

Третичен 48,8 50,0 51,3 51,2 53,3 

 

7.7.3 Устройствени решения за реализиране на прогнозните варианти 
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Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община Бяла и 
бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените 
решения на проекта общия устройствен план, водещи до устойчиво развитие и 
създаване на определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия 
жизнен цикъл. 
Устройствените аспекти в развитието на икономиката на община Бяла са 
свързани с предвиждане на терени за нови съвременни технологични 
производства, които не влизат в конфликт с останалите подсистеми – Обитаване, 
Обслужване и др. 
В новия Общ устройствен план се предвижда изграждането на нови терени за 
икономически активности. По този начин ще се осигурят необходимите 
устройствени предпоставки за реализиране на заложената динамика, като 
повлияят върху интереса на инвеститорите съгласно съвременните изисквания. 
Така ще бъде осигурен необходимия резерв от терени, който от една страна ще 
задоволи новите изисквания на инвеститорите, от друга страна ще осигури 
възможности за извършването на процес на рехабилитация и реконструкция на 
съществуващите производствени зони.  
 

8 ОБИТАВАНЕ.  ЖИЛИЩЕН ПРОФИЛ НА 
СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНАТА 

8.1 Обитаване и жилищен фонд  
Анализът на жилищната система на община Бяла има за цел  разкриване на 
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването 
на реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО. 

8.2 Количествени характеристики на жилищния фонд (възраст 
на фонда) 

Жилищният фонд в община Бяла  към 31.12.2015 г. наброява 7 267 жилища, 
разположени в 6 179 сгради.  
Жилищния фон в общината е сравнително “стар”, като след 2001 г. са построени 
само 61 жилища от жилищата в общината, или 0.8  % от жилищния фонд. В 
периода до  1945 г. са построени 23.0 % (1 670 жилища) от жилищата в 
населените места на общината.  Най-голям е делът на фондът построен в 
периода 1946-1960  (с възраст около 60 години), има дял  от 28.3 % (2 054 
жилища).  Висок е делът на построените жилища в периода 1961-1970 – 17.2 % 
(1 204 жилища) и 1971-1980 г.- 17.9 % (1 300 жилища).  Възпроизводството на 
жилищата след началото на прехода е било значително по-малко в сравнение с 
предходния период.  
Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че след 
2001 г. по-голямо строителство има само в отделни селища: гр. Бяла 42 жилища, 
с. Пет кладенци 14 жилища, с. Стърмен 3 жилища и с. Пейчиново 2 жилища. В 
останалите селища, жилищното строителство не е извършвано.  
 

Табл. 35. Жилища към 31.12.2015 г. по период на построяване (брой) 

Населени места Жили Периоди на построяване 
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ща 
общо до 

 1918 
г. 

1919 - 
 1945 г. 

1946 - 
 1960 г. 

1961 - 
 1970 

г. 

1971 - 
 1980 

г. 

1981 - 
 1990 

г. 

1991 - 
 2000 

г. 

2001 
- 
 

2015 
г. 

Община Бяла 7267 139 1531 2054 1247 1300 766 169 61 
 с. Бистренци 277 15 129 100 7 9 13 4 0 
 с. Лом 
Черковна 350 1 197 135 14 2 1 0 0 
 с. Босилковци 431 6 119 216 66 12 10 2 0 
 с. Ботров 139 5 47 47 14 17 5 4 0 
 гр.Бяла 3808 44 203 748 852 1126 654 139 42 
 с. Дряновец 323 1 100 188 28 2 1 3 0 
 с. Копривец 607 7 184 235 114 48 18 1 0 
 с. Пейчиново 285 31 129 96 16 4 4 3 2 
 с. Пет 
кладенци 173 21 52 28 12 22 20 4 14 
 с. Полско 
Косово 673 5 309 193 87 41 30 8 0 
 с. Стърмен 201 3 62 68 37 17 10 1 3 
Източник: НСИ 
 
Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 

• Гр. Бяла , с. Пет кладенци и с. Ботров  имат  сравнително млад – със 
средна възраст на фонда под  40 г.  съответно (51.4 %), (34.7 %) и  (18.7 
%); 

• Отделни селата в община са с относително стар, респективно, 
амортизиран фонд със средна възраст над 70 години – с. Лом Черковна 
56.6 %, с. Пейчиново 56.2 %, с. Бистренци 52.0 % и с. Полско Косово 
46.6 % .  

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 20.8 
% спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на 
дела на необитаваните жилища. В общината той варира от около 21.1 % (за гр. 
Бяла) до над 79.8 % (с.Пет кладенци), 56.7 % (с. Бистренци) и 55.7 % (с. Лом 
черковна). Повечето от тези жилища се обитават само през летните месеци, т.е. 
използват се като вилни имоти.   
 

Табл. 36. Жилища по начин на използване към 1.02.2011 г.  - 
брой 

 Населени места  

Жили
ща 
общо  

Обитава
ни 
жилища 

Необитава
ни 
жилища  

% 
Необитава
ни 
жилища  

ОБЩИНА БЯЛА 7266 4965 2301 31,7 
гр.БЯЛА 3807 3005 802 21,1 
с.БИСТРЕНЦИ 277 120 157 56,7 
с.БОСИЛКОВЦИ 431 257 174 40,4 
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с.БОТРОВ 139 109 30 21,6 
с.ДРЯНОВЕЦ 323 227 96 29,7 
с.КОПРИВЕЦ 607 354 253 41,7 
с.ЛОМ ЧЕРКОВНА 350 155 195 55,7 
с.ПЕЙЧИНОВО 285 140 145 50,9 
с.ПЕТ КЛАДЕНЦИ 173 35 138 79,8 
с.ПОЛСКО 
КОСОВО 673 442 231 34,3 
с.СТЪРМЕН 201 121 80 39,8 

Източник:НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 

8.3 Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност 

8.3.1 Конструкция 
През 2015 г. националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища: 
- панелни- построени от панели (готови сглобяеми елементи); 
- стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) -, за 
масивно-монолитни сгради (със стоманобетонни елементи, ЕПК, ППП 
(пакетоповдигани плочи), скелетно – рамкови, скелетно безгредови, специални и 
др.);  
- тухлени (с бетонна плоча)  -  са сградите, чиито стени са тухлени и имат 
бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 
- тухлени с гредоред без стоманобетон  -  са сградите, чиито стени са тухлени и 
имат бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 
- други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.  
По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени 
категории – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и 
стоманобетонни плочи или гредоред), други (паянтови). Панелните жилища са 
само 5.6 % (407 бр.), разположени  изцяло в гр.Бяла, където в 16 сгради има 401 
жилища, които се обитават от 694 лица, в другите селища отчетени те 6 панелни 
жилища са едно и двуетажни сгради. Стоманобетонните са с незначителен дял  
от - 3.6 % (258 жилища) и са разположени основно в гр. Бяла 249 жилища.  
Категорията «масивни» има дял от близо 81.2 % (5 895 жилища) и са 
разположени повсеместно във всички селища, от тях 26.7 % са тухлени с бетонна 
плоча и 54.5 % са тухлени с гредоред. Делът на другите (паянтовите) жилища – 
9.7 %, където достигат 43.5 % в с. Ботров  и 27.0 % в с. Пейчиново. Отчитайки и 
възрастта на фонда, може да се направи обобщена оценка, че жилищният фонд в 
някои селата е амортизиран. Една част е за снос около 9 %, а други около 50-60 
% - за обновяване (включително енергийно саниране). 

Табл. 37. Жилища към 31.12.2015 г. по материал на външните стени на 
сградата (брой) 

По конструкция 

Населени места 
Жили

ща 
общо Панели 

Стомано
бетон 

Тухлени 
с бетонна  

плоча 

Тухлен
и с 
гредоре
д 

Други 
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Община  Бяла 7267 407 258 1938 3957 707 
с. Бистренци 277 0 1 21 188 67 
с. Лом Черковна 350 0 0 2 344 4 
с. Босилковци 431 0 1 18 340 72 
с. Ботров 139 0 0 7 71 61 
гр.Бяла 3808 401 249 1709 1296 153 
с. Дряновец 323 0 0 6 302 15 
с. Копривец 607 3 2 55 532 15 
с. Пейчиново 285 0 0 11 197 77 
с. Пет кладенци 173 1 1 46 84 41 
с. Полско 
Косово 673 2 2 40 474 155 
с. Стърмен 201 0 2 23 129 47 
Източник: НСИ 

 

8.3.2 Етажност 
В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 89.8 % (6 526 жилища) 
от жилищата в общината, от тях в едноетажни сгради 40.9 % (2 972 жилища), в 
двуетажни сгради 45.4 % (3 300 жилища) и в триетажни сгради само 3.5 % (254 
жилища). Средната и високата етажност са част от фонда само на гр.Бяла, където 
в средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени 9.7 % (369 жилища), а във 
високоетажни сгради ( 6-8 етажа) са разположени 9.8  % (372 жилища) от 
жилищата в града.  
 
Табл. 38. Жилища към 31.12.2015 г. по етажност на сградата в която се 
намират (брой) 

Етажност на сградите 

Населени места 
Жили
ща 
общо 

едно- 
етажни 

дву- 
етажни 

три- 
етажни 

четири
- 

етажни 

пет- 
етажни 

Шест + 
етажни 

Община Бяла 7267 2972 3300 254 138 231 372 

с. Бистренци 277 159 118 0 0 0 0 

с. Лом Черковна 350 264 86 0 0 0 0 

с. Босилковци 431 245 186 0 0 0 0 

с. Ботров 139 78 61 0 0 0 0 

гр.Бяла 3808 1112 1708 247 138 231 372 

с. Дряновец 323 98 225 0 0 0 0 

с. Копривец 607 277 326 4 0 0 0 

с. Пейчиново 285 158 126 1 0 0 0 
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Етажност на сградите 

Населени места 
Жили
ща 
общо 

едно- 
етажни 

дву- 
етажни 

три- 
етажни 

четири
- 

етажни 

пет- 
етажни 

Шест + 
етажни 

с. Пет кладенци 173 71 102 0 0 0 0 

с. Полско Косово 673 387 285 1 0 0 0 

с. Стърмен 201 123 77 1 0 0 0 
Източник: НСИ 

 

8.4 Благоустроеност на жилищата  
Свързани с обществена канализация са 47.1 % от жилищата в общината, като 
само в гр. Бяла има жилища с обществена канализация 89.0 (3388 жилища). 
Свързани със септична или попивна яма са повечето от жилищата в селата от 
88.8 % за с. Пейчиново до 100.0 % за с. Бистренци, без канализация са само 2.9 
% от жилищата.  
Водопровод вътре в жилището имат 93.8 % от жилищата, водопровод извън 
жилището имат 4.3 % от жилищата, без водопровод са само 1.9 % от жилищата в 
общината 
Детайлната картина на канализацията и водоснабдяването по селища е 
представена в долните  таблици: 
 

Табл.39. Жилища по благоустроеност-канализация към 1.02.2011 г. 

Канализация - брой 
Относителен дял - 

% 
Населени места 

Жилища 
брой Канал Яма Без  Канал Яма  Без 

ОБЩИНА БЯЛА 7266 3425 3677 214 47,1 50,6 2,9 
гр.БЯЛА 3807 3388 434 35 89,0 11,4 0,9 
с.БИСТРЕНЦИ 277 0 277 0 0,0 100,0 0,0 
с.БОСИЛКОВЦИ 431 8 392 31 1,9 91,0 7,2 
с.БОТРОВ 139 3 118 18 2,2 84,9 12,9 
с.ДРЯНОВЕЦ 323 3 315 5 0,9 97,5 1,5 
с.КОПРИВЕЦ 607 11 575 21 1,8 94,7 3,5 
с.ЛОМ ЧЕРКОВНА 350 3 325 22 0,9 92,9 6,3 
с.ПЕЙЧИНОВО 285 3 252 30 1,1 88,4 10,5 
с.ПЕТ КЛАДЕНЦИ 173 1 169 3 0,6 97,7 1,7 
с.ПОЛСКО 
КОСОВО 673 5 623 45 0,7 92,6 6,7 
с.СТЪРМЕН 201 0 197 4 0,0 98,0 2,0 
Източник: НСИ, обработка на Консултанта 

 

Табл.40. Жилища по благоустроеност-водоснабдяване към 1.02.2011 г. 
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Водоснабдяване - 
брой 

Относителен дял - 
% 

Населени места 
Жилища 

брой Вътре Вън Без  Вътре Вън Без 
ОБЩИНА БЯЛА 7266 6818 311 137 93,8 4,3 1,9 
гр.БЯЛА 3807 3746 40 21 98,4 1,1 0,6 
с.БИСТРЕНЦИ 277 271 6 0 97,8 2,2 0,0 
с.БОСИЛКОВЦИ 431 406 7 18 94,2 1,6 4,2 
с.БОТРОВ 139 108 17 14 77,7 12,2 10,1 
с.ДРЯНОВЕЦ 323 278 41 4 86,1 12,7 1,2 
с.КОПРИВЕЦ 607 567 31 9 93,4 5,1 1,5 
с.ЛОМ ЧЕРКОВНА 350 291 39 20 83,1 11,1 5,7 
с.ПЕЙЧИНОВО 285 239 27 19 83,9 9,5 6,7 
с.ПЕТ КЛАДЕНЦИ 173 173 0 0 100,0 0,0 0,0 
с.ПОЛСКО 
КОСОВО 673 539 102 32 80,1 15,2 4,8 
с.СТЪРМЕН 201 200 1 0 99,5 0,5 0,0 
Източник: НСИ, обработка на  Консултанта 

 

Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 
физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има 
негативни последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. 
Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 91.3 % от 
жилищата се отопляват с твърди горива, основно с въглища. Други 7.6 % са на 
електричество. Прекомерното използване на твърди горива за отопление на 
жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено 
при неблагоприятни климатични условия.  
 
Табл. 41. Структура на обитаваните жилища по начин на отопление, 2015 г. 

 Населени места 
Обитавани 

жилища 
Въглища  Дърва 

Ток 

ОБЩИНА БЯЛА 4965 2570 1963 399 
гр.БЯЛА 3005 1646 957 377 
с.БИСТРЕНЦИ 120 60 60 0 
с.БОСИЛКОВЦИ 257 219 35 3 
с.БОТРОВ 109 15 94 0 
с.ДРЯНОВЕЦ 227 12 214 1 
с.КОПРИВЕЦ 354 77 267 6 
с.ЛОМ 

ЧЕРКОВНА 155 9 146 0 
с.ПЕЙЧИНОВО 140 121 14 4 
с.ПЕТ 

КЛАДЕНЦИ 35 22 11 2 
с.ПОЛСКО 

КОСОВО 442 299 138 3 
с.СТЪРМЕН 121 90 27 3 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 79 

Източник:НСИ, обработка на КОНСУЛТАНТА 

 
Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата. 
Към 2011 г., само 177 жилища (2.4 %) са с топлоизолация, осигуряваща нормативната 
топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. Значително повече са 
жилищата с енергоспестяваща дограма – 745 (около 10.3 %). Основен принос за тази 
картина имат селищата гр. Бяла, с. Ботров и с. Полско Косово.  
 

Табл. 42. Структура на жилищния фонд по начин на приложени мерки за 
енергийна ефективност, 2011 г.  

Населени места  
Жилища 

С 
външна 

изолация 

С PVC 
дограма 

% с 
външна 

изолация 

% с 
PVC 

дограма 
ОБЩИНА БЯЛА 7266 177 745 2,4 10,3 
гр.БЯЛА 3807 130 623 3,4 16,4 
с.БИСТРЕНЦИ 277 4 11 1,4 4,0 
с.БОСИЛКОВЦИ 431 9 15 2,1 3,5 
с.БОТРОВ 139 2 15 1,4 10,8 
с.ДРЯНОВЕЦ 323 1 6 0,3 1,9 
с.КОПРИВЕЦ 607 4 18 0,7 3,0 
с.ЛОМ ЧЕРКОВНА 350 12 13 3,4 3,7 
с.ПЕЙЧИНОВО 285 4 8 1,4 2,8 
с.ПЕТ КЛАДЕНЦИ 173 0 0 0,0 0,0 
с.ПОЛСКО КОСОВО 673 9 31 1,3 4,6 
с.СТЪРМЕН 201 2 5 1,0 2,5 

Източник:НСИ, обработка на КОНСУЛТАНТА 

 

8.5 Собственост 
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на 
жилищата е присъща и на община Бяла и то в още по-изявен вид. Малко над 99.4 
% (7 226) са частните жилища, при само 0.6  % обществени (на общината и на 
държавата). Това са само 41 жилища. На фона на растяща бедност, безработица и 
несигурна заетост, символичният обем на социални жилища е в противоречие с 
потребностите от обществено подпомогнат подслон. Независимо от огромния 
брой необитавани жилища (на които трудно да се разчита за социални нужди), 
общината следва да планира изграждането на нови социални жилища за 
маргиналните си групи. 
Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на 
собственост: 

Табл.43. Жилища към 31.12. 2015 г. по форма на собственост (брой) 

Форма на собственост 

Населени места 
Жилища 

общо 
Държав
ни или 
общинс

Частни  - 
на 

юридиче

Частни – на 
физическо 

лице 
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ки ско лице 

Община Бяла 7267 41 14 7212 
с. Бистренци 277 1 0 276 
с. Лом Черковна 350 1 2 347 
с. Босилковци 431 1 2 428 
с. Ботров 139 1 0 138 
гр.Бяла 3808 20 8 3780 
с. Дряновец 323 8 0 315 
с. Копривец 607 5 1 601 
с. Пейчиново 285 0 1 284 
с. Пет кладенци 173 0 0 173 
с. Полско Косово 673 1 0 672 
с. Стърмен 201 3 0 198 
Източник:НСИ 

 

8.6 Жилищна задоволеност 
Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (към 
31.12.2015 г.) е 582 жилища/1000 д.  Този макро-показател - “брой жилища/1000 
обитатели” отразява количеството жилища без да дава информация за 
качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното ползване и 
реалното потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по показателя - 
“брой жилища/1000 обитатели” община Бяла има значително по-високи 
показатели (582/1000) от средно-европейските (420/1000). Но този показател има 
адекватна диагностична стойност в условията на балансирани икономики и 
развити жилищни пазари. В община Бяла, той се деформира сериозно от 
голямото количество необитавани жилища (2 031 жилища), или 31.7 % от 
жилищния фонд. Затова и стойности на макропоказателя близки до 420/1000 се 
отчита не като означаващ висок стандарт на жилищна задоволеност, а като 
индикатор за необитаван фонд. Ако се вземат предвид само обитаваните 
стандартни жилища, показателят “брой жилища/1000 обитатели” влиза в 
реалистичните си стойности – 397/1000 – по-малко от средно-европейските.  
Към 31.12.2015 г.  в едно жилище живеят средно 1.7 лица, на едно жилище се 
падат средно по 78.0 м2, а на обитател – 45.4 м2 полезна площ при обща полезна 
площ за общината 567 497 м2. Основният показател за жилищна осигуреност на 
населението жилищната площ/човек е 34.2 м2. От което е видно, че общината 
има добрите параметри на жилищна задоволеност в страната, дължащ се на 
високият процент необитавани жилища. 
 
Табл.44. Параметри на жилищата към 31.12.2015 г. в община Бяла 

Жилища – общ брой 7267 
Полезна площ – м2 567497 
Жилищна площ – м2 426708 
Полезна площ/човек - м2 45,4 
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Жилищна площ/човек - м2 34,2 
Полезна площ/жилище - м2 78,0 
Жилищна площ/жилище - м2 58,7 
Брой жилища/1000 д. 582 
Брой обитатели/жилище 1,7 
Необитавани жилища - брой 2301 
Дял необитавани жилища - % 31,7 

Източник: НСИ, обработка на Консултанта 

 

Табл.45. Параметри на жилищата към 31.12.2015 г. по населени места.  

Параметри  

Населени 
места 

Жили
ща 

брой 

Полезн
а  площ 

на 1 
жилищ

е – 
кв.м. 

Жилищ
на 
площ 
на 1 
жилищ
е – кв. 
м.  

Полезна  
площ на 
човек- 
кв.м. 

Жилищн
а площ 
на човек- 
кв.м.  

Лица 
на 1 

жили
ще 

Община Бяла 7267 78,1 58,7 45,4 34,2 1,7 
с. Бистренци 277 61,5 41,3 56,4 37,8 1,1 
с. Лом 
Черковна 350 70,4 62,7 61,9 55,1 1,1 
с. Босилковци 431 77,4 51,1 60,0 39,6 1,3 
с. Ботров 139 63,9 46,3 28,9 21,0 2,2 
гр.Бяла 3808 86,2 66,0 41,9 32,1 2,1 
с. Дряновец 323 66,5 47,0 32,5 23,0 2,0 
с. Копривец 607 64,9 46,8 53,6 38,7 1,2 
с. Пейчиново 285 86,5 66,1 103,6 79,2 0,8 
с. Пет 
кладенци 173 68,4 38,7 227,4 128,7 0,3 
с. Полско 
Косово 673 65,3 51,8 37,4 29,7 1,7 
с. Стърмен 201 69,5 47,9 58,7 40,4 1,2 
Източник: НСИ, обработка на Консултанта 

 

Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен 
адрес са: 

• В близките години община Бяла ще разчита основно на съществуващия 
фонд; 

• Но ще се изграждат и нови жилища, предимно като вилни имоти (втори 
жилища); 

• Ресурсът, привличан в  жилищния сектор за изграждане на социални 
жилища, е крайно недостатъчен; общината трябва да провежда и 
адекватна общинска жилищна политика; 
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• Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и 
нова среда за обитаване в селищата (възможност за модела “къща с 
двор”). 

 

9 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 
По своето предметно предназначение подсистемите на общественото 
обслужване биват: система на социалната в т.ч. институционална 
инфраструктура на обслужването; пазарни подсистеми, система на 
туристическата инфраструктура. В тези основни групи има много подгрупи.  
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, социални 
дейности, култура и изкуство, физкултура и спорт, държавно управление. 
Пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника, 
други услуги, финанси, кредит и застраховане. 
От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната 
инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии. 

9.1 Образование  
Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло 
бюджетна издръжка и е приоритет в общинската политика. В същото врем тя е 
изправено пред редица екстремни ситуации, като демографски срив, закриване 
на училища, сливане на паралелки.  

9.1.1 Образованост на населението 
По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 
общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното 
равнище на населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно 
напусналите училище и увеличаване на дела на населението с висше или 
еквивалентно на висше образование. 
По данни НСИ за 2011 г., относителният дял на населението на общината с 
високо образователно ниво (с висше образование) е 12.4 %  (1 571 лица) от 
общото население. Налице е изоставане в сравнение със средното равнище за 
страната 19.6 % и на  област Русе 17.8 %. Лицата с висше образование са 
основно в общинският център гр. Бяла  16.9 %. 
Лицата със средно образование са 5 046 д. (39.8 %), което е по-ниско от средното 
за страната (43.4 %). С основно образование са 3 773 лица (29.8 %), с начално – 1 
458 лица (11.5 %) и с незавършено начално – 673 лица (5.3 %). Последната група 
е представена изключително от роми. В дъното на образователната стълбица 
стоят лицата, “никога непосещавали училище”. Броят им в община Бяла  е 126, 
или 1.0 % от населението на 7 и повече навършени години, при 1.2 % средно за 
страната. Така се формира дял от 47.6 %! с ниска грамотност или неграмотни 
хора, което силно затруднява достъпа им до пазара на труда.  
 
Табл.46. Население на 7 и повече навършени години  по населени места и 
степен на завършено образование към 01.02.2011 година в община Бяла 
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Населени места Общо Висше Средно 
Основ-

но 
Начал-

но 

Незавър
шено 

начално 

Никога 
не 

посеща
вали 

учили
ще 

Дете (до 7 
г. вкл., 

което още 
не 

посещава 
училище) 

ОБЩИНА БЯЛА 12668 1571 5046 3773 1458 672 126 22
гр.БЯЛА 8003 1356 3712 1909 600 347 65 14
с.БИСТРЕНЦИ 274 .. 53 112 64 14 15 ..
с.БОСИЛКОВЦИ 569 31 192 244 82 15 .. ..
с.БОТРОВ 274 .. 60 87 92 29 4 ..
с.ДРЯНОВЕЦ 597 8 64 231 210 76 .. ..
с.КОПРИВЕЦ 802 63 290 376 54 15 4 -
с.ЛОМ 
ЧЕРКОВНА 

356 15 97 101 96 40 7 -

с.ПЕЙЧИНОВО 287 11 108 121 29 11 .. ..
с.ПЕТ 
КЛАДЕНЦИ 

56 6 29 21 - - - -

с.ПОЛСКО 
КОСОВО 

1141 48 326 455 189 109 .. ..

с.СТЪРМЕН 309 17 115 116 42 16 .. ..
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.  

9.1.2 Образователна инфраструктура 
Образователната 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. В общината има 
добре изградена мрежа от учебни заведения, които обхващат всички възрастови 
групи подлежащи на задължително обучение.  
Предучилищното образование в общината се осъществява от 2 детски градини с 
филиали в по-малките населени места. Една детска градина е закрита през 2016 
г. ЦДГ “Първи юни” гр. Бяла. 
През учебната през учебната 2016/2017 г. в детските заведения  са обхванати 294 
деца разпределени в 15 групи.   
 

Табл.47. Детски градини на общинско финансиране в община Бяла 
 

2015/2016 2016/2017 Детски 
групи  

 Стаи Детски заведение, 
населено място  

Брой деца  Брой деца  Брой  Брой 

Физическо 
състояние на 
сградния фонд 

ОДЗ “Стадиона”,  гр. Бяла 51  3 10 Добро 
Фил.ЦДГ“Стадиона” - 
„Радост”,с.П.Косово 

22  1 8 Има нужда от 
ремонтни 
дейности. 

Фил.ЦДГ “Стадиона”  -
„Латекс”, гр.Бяла 

17  1 3 Добро 
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Фил.ЦДГ “Стадиона”  -
„Елица”,с.Босилковци 

14  1 3 Има нужда от 
ремонтни 
дейности. 

ДГ “Стадиона”,  гр. Бяла  102 5 10 Добро 

Фил.ДГ “Стадиона” -
„Радост”,с.П.Косово 

 22 1 8 Има нужда от 
ремонтни 
дейности. 

Фил.ДГ “Стадиона” - 
„Латекс”, гр.Бяла 

 18 1 3 Добро 

Фил.ДГ “Стадиона”  - 
„Елица”,с.Босилковци  14 1 

3 Има нужда от 
ремонтни 
дейности 

ЦДГ “Пролет”,  гр. Бяла 59 - 3 4 добро 

фил. „Радост”, с. 
Дряновец 21 - 1 

 
2 

Има нужда от 
ремонтни 
дейности 

Фил. - „Люляк”, с. 
Копривец 

22 - 1 
4 Добро 

Фил.-„Пролет”, с. Лом 
Черковна 20 - 1 

 
2 

Има нужда от 
ремонтни 
дейности 

ДГ “Пролет”,  гр. Бяла 
 88 4 

 
4 

Извършва се 
основен ремонт. 

Фил. „Радост”, с. 
Дряновец  18 1 

2 Има нужда от 
ремонтни 
дейности 

Фил . - „Люляк”,с. 
Копривец 

 21 1 
4 Добро 

Фил. - „Пролет”, с. Лом 
Черковна 
 

 11 1 
 
2 

Има нужда от 
ремонтни 
дейности 

ЦДГ “Първи юни”,  гр. 

Бяла 
133  7 

8 Закрита от 

01.09.2016 г. 

Източник: Общинска администрация гр. Бяла. 

Като цяло може да се обобщи, че в областта на предучилищното образование се 
наблюдават положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и 
ефективността на функциониране на заведенията. Пълняемостта на групите е в 
рамките на нормативните изисквания. 
Училищната мрежа включва 7 училища (6 общински училища и 1 
професионална гимназия). 
През учебната 2016/2017 г. общообразователните училища, които се 
финансират като държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината, са 6 
(2 начални , 3 основни и 1 средно училище):  
 
Табл. 48. Училища на общинско финансиране в община Бяла 
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2015/2016 2016/2017 Класни 
стаи 

 
Паралелк
и 

Училища, населено 
място  

Брой 
ученици 

Брой 
ученици 

Брой Брой 

Физическо 
състояние на 
сградния 
фонд 

СОУ "Панайот Волов”, 
гр. Бяла 

397    
 

СУ "Панайот Волов”, 
гр. Бяла 

 416 

14 класни 
стаи, 5 

кабинета, 
2 

физкулту
рни 

салона 

20 + 1 
групи 
ЦДО 

Стара, 
амортизирана 

сграда с 
компрометир

ан покрив. 

ОУ "Н.Й. Вапцаров”, 
гр. Бяла 

98 95 
8 класни 
стаи и 1 
кабинет 

8 
маломер

ни 

Остарял 
сграден 
фонд. 

Липса на 
физкултурен 

салон. 
НУ"П.Р.Славейков” , 
гр. Бяла 

157 162 

9 класни 
стаи и 1 

физкулту
рен салон 

8 

Много добро 
състояние 

НУ "Св.Св. Кирил и 
Методий”, гр. Бяла 

88 93 

8 класни 
стаи и 1 

физкулту
рен салон 

 

5 

Много добро 
състояние. 

ОУ "Св.Св. Кирил и 
Методий”, с. Полско 
Косово 

104 98 

14 и 1 
физкулту
рен салон 

 

8 

Необходим е 
основен 

ремонт на 
сградата, 

подмяна на 
дограмата на 
прозорците в 
коридорите; 
съвременно 
обзавеждане 
на кл. стаи и  
оборудване 

на физк. 
стая.Асфалти
ране на физк. 
площадка. Не 

е правен 
основен 
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ремонт от 
1994 г. 

ОУ"Неофит Рилски” , 
с. Копривец 

137 121 8 8 
Добро  

Източник: Общинска администрация гр. Бяла. 

 
 В общинските училища през учебната 2016/2017 г. се учат 985 ученика, като 
през учебната 2015/2016 г. са се учили 981 ученика, или има леко увеличение на 
учениците. 
 Налице е устойчива тенденция след завършване на основно образование част от 
децата да продължават образованието си в профилирани гимназии и училища в 
близкия областен център Русе. 
Професионалното образование е представено от Професионална гимназия 
разположена в гр. Бяла. Учебното заведение предлага обучение по 
специалностите:  Автотранспортна техника, Производител на селскостопанска 
продукция, Производство на облекло от текстил. Финансирането на 
институциата е Държавно.  Учебни смени: една смяна – само сутрин. През 
учебната 2016/2017 г. в нея са се обучавали 540 ученика, докато през учебната 
2015/2016 г. са се обучавали 450 ученика, или увеличението на учениците е 20.0 
%. 

 
Табл.49.  Училища на държавно финансиране в община Бяла: 

2015/2016 2016/2017 Класни 
стаи 

Паралелки Училища  

Брой 
ученици 

Брой 
ученици 

Брой Брой 

Физическо 
състояние 
на сградния 
фонд 

 Професионална 
гимназия – гр. 
Бяла  
 

450 540 11 17 

Добро 

Източник: Общинска администрация гр. Бяла 

Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни 
изисквания. Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят 
изисквания към създаването на защитни механизми по отношение на 
преструктурираните звена. Към момента за учебната 2016/2017 г. по данни на 
Министерството на образованието, младежта и науката в общината има 4 
средищни училища: СОУ “Панайот Волов”, гр. Бяла;  ОУ “Никола Вапцаров”, 
гр. Бяла;  НУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Бяла и ОУ ”Неофит Рилски”, с. 
Копривец.  За пътуващите ученици държавата осигурява финансирането на 
целодневна организация на учебния процес, столово хранене и транспорт. В тях 
децата получават по-качествено образование. Това е съпътстваща мярка в 
процеса на оптимизацията на училищната мрежа.  
От представените данни е видно, че в периода на учебните години 2015/2016-
2016/2017 г. броят на учащите се запазва. В тази връзка можем да обобщим, че 
предвид демографския потенциал на територията и особеностите на 
възрастовата структура на населението, изградените обекти за предучилищна и 
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училищна подготовка се определят като достатъчни за нуждите на местните 
жители и в  периода до 2035-2040 г. не се налага определяне на терени за 
нуждите на образованието.  
 
Необходими са инвестиции за подобряване на учебната среда в учебните 
заведения в общината. Настоящият планов период дава възможност за 
обновяване на  оборудването насочено към обучителния процес и въвеждането 
на ИКТ в обучението. Необходими са:   

• Доизграждане на новото крило на СУ „П. Волов”- гр. 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.  

 

9.2 Здравеопазване 
Здравното обслужване на населението на община Бяла е другата основно 
социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат 
ангажименти както държавата, така и местната, общинска власт с подкрепата на 
големите стопански субекти в общината.  
Здравеопазването в община Бяла е осигурено от добре развита мрежа от 
заведения за болнична и извънболнична помощ. 
По данни на Общинска администрация Бяла през 2015 г. общинската здравна 
инфраструктура разполага със 2 болнични заведения с общ капацитет от 375 
легла.  
 

Болничната помощ е представена от: 
• -МБАЛ “Юлия Вревска” – Бяла ЕООД”, гр. Бяла  

Създадена е преди повече от 120 години с районни функции. През всичките тези 
години тя се е утвърдила като диагностично-консултативен и лечебен център на 
население от около 38 х. души от общините: Бяла, Борово, Ценово и част от 
община Две могили, а от 01.03.2010 година и от община Полски Тръмбеш ( общо 
пряко обслужвано население 58 хил. души). Тя включва 4 функционално - 
обособени блока и 9 специализирани отделения. Болничните легла са 105, лекарите са 
44, медицинските специалисти 78, общ брой персонал 195. 
Състоянието на сградния фонд е добро. Последен ремонт е правен през 2013 г.  
В болницата има извършен ремонт  с пари по програма “Регионално развитие” и 
Община Бяла. Целият проект е на стойност 4 549 064, 66 лева, като от тях 4 320 
951,46 лв. са безвъзмездна помощ. Общо ремонтирани и реконструирани са над 
1600 кв. м. болнична площ. В болницата е закупена ново апаратура за ранна 
диагностика на различни заболявания, компютърен томограф, дигитална 
рентгенова уредба и др. 

• Специализирана болница - Държавна психиатрична болница, гр. 
Бяла 



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 88 

Открита  през 1910 г. Осигурява амбулаторно и стационарно лечение на лица с 
психични заболявания над осемнадесетгодишна възраст.Болницата изпълнява 
над общински функции и обслужва пациенти от районите Русе, Силистра и 
Разград. Разполага със: Диагностично - консултативен блок; Кабинет Клинична 
психология; Кабинет за функционална диагностика; Клинична лаборатория; 
Стационарен блок, Административно - стопански блок, Аптека. Болничните легла 
са 270. Лекарите са 7,  медицинските специалисти 34, общ брой персонал 132. 

Извънболничната медицинска помощ за 2015 се осигурява от : 

Табл.50.  Заведения за извънболнична помощ 

2015 година Здравни заведения 
Брой  Брой 

лекари 
Амбулатории за първична медицинска 
помощ 
 

  

Индивидуални практики в гр. Бяла 6 6 
Групови практики в гр.Бяла - - 
Индивидуални практики в селищата на 
общината 

1 1 

Амбулатории за първична помощ по 
дентална медицина 
индивидуални практики 

7 8 

Амбулатории за първична помощ по 
дентална медицина 
групови практики 

- - 

Амбулатории за специализирана 
медицинска помощ 

16 16 

Амбулатории за специализирана помощ по 
дентална медицина 

- - 

Медицински центрове 1 6 
Самостоятелни медико-диагностични 
лаборатории 

1 1 

Самостоятелни медико-технически 
лаборатории 

2 2 

Източник: Общинска администрация гр. Бяла 

Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска 
помощ – филиал гр.Бяла, към ЦСМП – Русе. Центъра е в добро експлоатационно 
състояние, последен ремонт е правен през 2001 г. Болничните легла са 4, лекарите 
са 4, медицинските специалисти 10, общ брой персонал 26. За ефективното му 
функциониране е нужно осигуряване на нови линейки и модерно оборудване.  
Здравното обслужване на децата и учениците се осъществява от здравни 
кабинета към детските градини и училищата. В делегираните бюджети на 
учебните заведения се предвиждат ежегодно средства за закупуване на 
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необходимите лекарства и медикаменти. Недостигът на училищни лекари все 
още остава проблем, чието решение следва да се търси на национално ниво. 
По данни на НСИ  през 2015 г. броят  на лекарите в общината е 76 (от тях 8 са 
общопрактикуващи),  броят на медицинските специалисти по здравни грижи е 
126, а 8 са лекарите по дентална медицина.  
В общината общият показател за осигуреност през 2015 г. на 10 000 души  от 
населението с лекар е 60.8 човека,  на  лекарите по дентална медицина – 6.4 
човека. Показателите за страната за осигуреност на населението с лекари и 
лекари по дентална медицина към 31.12. 2015 г. са съответно 40.3 и 10.5 на 
10 000 души.  
Населението в общината, обслужено през 2015 г. от един лекар, е 164 човека, 
при средно 248 човека за страната и 287 за област Русе. Данните показват, че 
показателят „Население на един лекар и един лекар “ за 2015  е с по-добри 
стойности от средните за страната и област Русе. 
 

9.2.1 Детски ясли 
Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията на 
община Бяла функционира ДГ „Стадиона“, в което са разкрити яслени групи. 
Обхванати са 29 деца, при капацитет 74 места.  
Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в 
отдалечените села. В допълнение достъп до здравни услуги е проблем за лицата, 
които нямат редовни здравни осигуровки. Общината не разполага с нормативни 
документи и финансови ресурси за решаване на този проблем, но би трябвало да 
потърси свои решения. 
Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в община Бяла е 
добре организирана, материално и кадрово обезпечена и изпълнява над 
общински функции, но с потребности от обновяване на материалната база. 
Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се сведат 
до: 

• Отдалеченост на периферните селища от мястото на предлагане на 
медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна); 

• Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, 
включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от 
общинския център; 

• Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги; 
• Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения; 
• Ремонт и обновяване на здравни служби и медицински кабинети. 

9.3 Социални услуги  
 

Политиката на Община Бяла в социалната сфера е съпричастна към проблемите 
и нуждите на хората със специфични потребности - деца и възрастни с 
увреждания и самотни стари хора. 
 

Табл.51.  Социални дейности и социално подпомагане 
Видове социални услуги 2014 2015  
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1. Дом за стари хора   
Капацитет 35 35 
Брой преминали лица 13 17 
Брой персонал 18 17 
2. Център за настаняване от семеен тип 
за деца и младежи 
 

  

Капацитет - 8 
Брой преминали деца - 8 
Брой персонал - 6 
3. Център за социална рехабилитация и 
интеграция  

 ДДД от 2016 г. 

Капацитет   
Брой преминали лица   
Брой персонал   
4. Кухня майка  Работи от 

септември 
2016 г. 

Капацитет   
Брой преминали лица   
Брой персонал   
Общински, финансирани от ОБ   
Домашен социален патронаж   
Капацитет 105 105 
Брой преминали лица 105 ср/м 100 ср/м 
Брой персонал 13 13 
Източник: Общинска администрация гр. Бяла 

 

Реализирането на общинската социална политика е непрекъснат процес, 
инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните 
изисквания, възможностите на местната власт, бизнеса и НПО и потребностите 
на жителите от общината. 
Общината през новия програмен период 2014-2020 г. има намерения да проведе 
следните дейности: 

• Изграждане и оборудване на Защитено жилище;  
• Ремонт на Дом за стари хора – с. Бистренци; 
• Доизграждане на Дом за стари хора в град Бяла;  
• Изграждане на Ресурсен център за деца със специални образователни 

нужди; 
• Създаване на Хоспис в община Бяла; 
• Създаване на Център за настаняване от семейн тип за деца; 
• Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в “Център за 

социални дейности”; 
• Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж;  
• Предоставяне на услугата Обществена трапезария; 
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• Предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и 
„Домашен помощник; 

• Изграждане на Звено „Майка и бебе” 

9.4 Култура 
В град Бяла има няколко културно-исторически обекта, които привличат много 
туристи. По-известните от тях са: 
- Мостът на „Кольо Фичето”, превърнал се в символ на града. Мостът над 
Янтра, построен от Колъо Фичето през 1865 г. – 1867 г. е завидно постижение на 
българското възрожденско инженерно и архитектурно строителство. Той се 
намира на един 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; 
 

  
Мостът на Кольо Фичето 
- Исторически музей “Освободителна война – 1878 г.”, гр. Бяла. 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. В двора му е и гробът на 
баронеса Юлия Вревская и медицинската сестра Мария Неелова. Сградния фонд 
на музея е имал само частични ремонти през последните 10 години, на покрив на 
къща – музей, частично на таван на полумасивна жилищна сграда. През 
последната година са подменени витрини и осветителни тела в къщата музей; 
- Православна църква „Свети Георги", гр. Бяла – разположена е в северната 
част на централния градски площад и е една от най-красивите църкви в страната. 
Тя е издигната в старобългарски стил през 1915 г. В основите й поборникът 
Филип Симидов е положил къс от знамето на Ботевата чета. Изографисана е през 
1923 г. и следващата 1924 година е осветена. 
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Православна църква „Свети Георги” 
- Градската часовникова кула. Замислена e като камбанария на старата 
беленска църква, но никога не е изпълнявала тази роля. Завършена е през 1872 
година и струва 13 000 гроша, дадени от беленския еснаф. В долната си част тя е 
3,45 m, височина на каменното тяло 9,50 m, с кулата отгоре — общо 15,25 m. 
През 1932 година горната дървена част е заменена с железобетон. От 1906 
година до днес тя служи за градски часовник. Механизмът е швейцарско 
производство и до днес отмерва времето точно без да му е правен основен 
ремонт. 

 
Градската часовникова кула 
 
Читалищата и  библиотеките са “капилярите” на мрежата от културни 
институции.  
В общината функционират 10 народни читалища:  
Табл.52. Читалища в община Бяла 

Читалища Адрес Физическо състояние на 
сградния фонд 

Наличие на 
библиотека, 

клубове, самодейни 
състави 

НЧ “Трудолюбие 
1884” 

гр. Бяла Отлично състояние на 
сградния фонд. 
Последен ремонт - 2014 
г. 

Библиотека, два 
самодейни състава, 
Арт клуб, самодеен 
театър, 
компютърен 
кабинет с интернет 
по Проект 
„Глобални 
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библиотеки“ . 
НЧ “Просвета 1919” с. Босилковци. Библиотеката се намира 

в сградата на 
Кметството. 

Библиотека, танцов 
състав и певческа 
група. 

НЧ “Пробуда 1927” с. Дряновец Отлично състояние на 
сградния фонд. 
Последен ремонт - 2015 
г. 

Библиотека, 
компютър и 
певческа група. 

НЧ  “Св.Св. Кирил и 
Методий 1922” 

с. Копривец Отлично състояние на 
сградния фонд. 
Последен ремонт - 2014 
г. 

Библиотека, 
певческа група за 
автентичен 
фолклор, танцов 
състав и компютър. 

НЧ “Развитие 1899” с. Полско 
Косово 

Отлично състояние на 
сградния фонд. 
Последен ремонт - 2015 
г. 

Библиотека, 
компютър с 
интернет, два 
танцови състава и 
състав за рецитали. 

НЧ “Пробуда 1927” с. Бистренци Лощо състояние - 
необитаемо. 

Библиотека. 

НЧ “Н. Й. Вапцаров  
1908” 

с. Лом 
Черковна 

Отлично състояние на 
сградния фонд. 
Последен ремонт - 2014 
г. 

Библиотека. 

НЧ “Съгласие 1918” с. Пейчиново Библиотеката се намира 
в сградата на 
Кметството. Ремонт 
през 1995 г. 
Необходимост от 
подмяна на дограмата на 
прозорците. 

Библиотека, 
певческа група за 
автентичен 
фолклор, три 
състава за 
автентични 
празници и обреди. 

НЧ “Развитие 1927” с. Стърмен Много добро състояние 
на сградния фонд с 
изкъртена външна 
мазилка. Последен 
ремонт - 2014 г. 

Библиотека, 
самодеен състав, 
компютър с 
интернет . 

НЧ “Пробуда 1928” с. Ботров Библиотеката се намира 
в сградата на 
Кметството. 

Библиотека и 
певческа група. 

Източник: Общинска администрация гр. Бяла 
 
На територията на общината функционират 11 православни храма – 10 църкви и 
1 манастир:  
 
Табл.53.  Православни  храмове - църкви 
Църкви Адрес Физическо състояние, год. на построяване 

Свети Георги гр. Бяла 1915 г.  
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Църкви Адрес Физическо състояние, год. на построяване 
Добро конструктивно състояние. Предстои основен 
ремонт през 2017 г. 

Св. вмчк 
Панталеймон 

гр. Бяла 
1995 г. - временен параклис; 
През 2016 г. започва строителство на нова църква. 

Св. Иван 
Рилски  

с. Бистренци 
1892 г. 
Незадоволително състояние, недостъпна сграда. 

Св. Арх. 
Михаил 

с. Копривец 

1856 г. 
Частични течове в резултат на повреден покрив. 
Повредени олуци и водостоци. Напукан и 
компрометиран тротоар. 

Манастир „Св. 
Петка“ 

с. Копривец 
1989 г. 
Много добро състояние. 

Св. Арх. 
Михаил 

с. Лом 
Черковна 

1890 г. 
Частични течове в резултат на повреден покрив. 
Повредени олуци и водостоци. Напукан и 
компрометиран тротоар. 

Св. Димитър  
с. Пет 
кладенци 

1907 г. 
Средно добро състояние с  пукнатини при олтара, 
улягания в на стените, течове отвън. Повредени 
олуци и водостоци. 

Св. 
Константин и 
Елена 

с. Полско 
Косово 

1854 г. 
Средно добро състояние, частични пукнатини, 
съборена ограда. Предстои ремонт по проект през 
2017 г. 
 

Св. Петка  с. Стърмен 

2001 г. 
Средно добро състояние, частични пукнатини и 
улягания в основите на сградата. Частични течове в 
резултат на повреден покрив. Повредени олуци и 
водостоци. 

Св. Димитър  с. Дряновец 

1879 г. 
Добро конструктивно състояние. Частични улягания 
на стените, пукнатини и повредена стенна мазилка в 
резултат на липса на покрив над издадени части от 
сградата. 

Въведение 
Богородично 

с. Босилковци 

1868 г. 
Средно добро състояние с частични пукнатини и 
улягания в основите на сградата и улегнала покривна 
конструкция. Повредени олуци и водостоци. 

Източник: Общинска администрация гр. Бяла 
 
 
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 
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дните около празника на града – Гергьовден се провежда фестивал на етносите – 
БАТЕР. 
През последните години се регистрира увеличен интерес на гражданите към 
културните прояви. Изготвени са проекти за възстановяване на стари беленски 
обичаи и традиции, които се осъществяват в рамките на ежегодния Културен 
календар на общината. 
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. 

 
За валоризиране на културата и културното наследство  са нужни инвестиции, 
свързани с опазването и възстановяването му, като:  
 

• 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. 

 

Нужно е обновяване, ремонт и оборудване на културни институции, изразяващи 
се в следните 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. 

9.5 Спорт  
В град Бяла има изградена добра спортна база, която е в отлично състояние и е 
представена от спортният комплекс на стадион “Георги Бенковски” които 
включва:  

• представително футболно игрище с капацитет 4000 места; 
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• тренировъчно игрище;  
• лекоатлетическа писта; 
• хандбално игрище; 
• тенис корт; 
• плувен басейн. 

Спортната база се предоставя за ползване на училищата за провеждане на 
различни спортни прояви и турнири. 
Добри резултати през последните години постигат футболните отбори – деца, 
юноши и мъже. Отборът по хокей на трева участва в републикански първенства 
и е един от малкото такива клубове в страната. За развитие на масовата 
физкултура и спорт сред децата, спортната база се предоставя за ползване на 
училищата за повеждане на различни спортни прояви и турнири. 
Ежегодно през месец май в гр. Бяла се провежда Традиционен Мотокрос, който 
привлича участници и зрители от цялата страна. 
За бъдещото развитие на спорта в града и общината е необходимо:  

• 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. 

9.6 Обществен ред и сигурност  
Структурите по обществен ред и сигурност в общината са  представени от :  

• РУ "Полиция" – гр. Бяла, пл “Екзарх Йосиф I” №5, обслужва 
територията на общините Бяла, Борово и Ценово, 

•  Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, 
гр.Бяла, ул. „Васил Левски” № 109 , обслужва териториите на общините 
Бяла, Ценово и  Борово. 

9.7 Административно обслужване 
Административното обслужване се осъществява от община Бяла, гр. Бяла , пл. 
“Екзарх Йосиф I” №1.  
Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, гр.Бяла, пл. “Екзарх 
Йосиф I” №6, който обслужва селищата от общините Бяла, Борово, Две могили и 
Ценово.  
Други структури са:  

• Общинска служба “Земеделие” гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф”  № 8;  
• Дирекция “Бюро по труда”, гр. Бяла, ул.  “Бунар хисар” № 9;   
• Дирекция “Социално подпомагане”,  пл. “Екзарх Йосиф”  № 3;  
• Районна Здравноосигурителна каса (поделение  Бяла), обслужва 

общините Бяла, Борово и Ценово. . 
Административните сгради на представителните  структури са разположени в 
ЦГЧ.  
Управлението на горите на територията на общината е представено от Държавно горско 
стопанство (ДГС) , Бяла, ул. “Васил Левски”  № 5  
На територията на останалите селища административното обслужване е представени от 
сградите на кметствата и пощите.  
Сгради на пощите  има в следните селища:  



О У П  Община Бяла                                            Предварителен проект 

 

  
 май 2017 г 97 

Табл.54.  Пощенски станции в община Бяла 

 

Пощенски 
код 

Пощенска станция Адрес 

7100 Бяла Ц гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” №10 
7101 Бяла 1  Гара Бяла,  ул. “Пушкин” №6 
7119 Пет кладенци  с. Пет кладенци, ул. “Г.Димитров” №5 
7120 Копривец с. Копривец, ул. “Н.Й.Вапцаров” №4 
7121 Бистренци с. Бистренци, ул. “Пирин” №28 
7122 Дряновец с. Дряновец, пл. “Алеко” №3 
7124 Стърмен с. Стърмен, ул. “Ал. Стамболийски” №1 
7125 Ботров с. Ботров, ул. “Г.Димитров” №19 
7127 Пейчиново с. Пейчиново, ул. “Г.Димитров” №21 
7128 Босилковци с. Босилковци, ул. “Цар Освободител” 

№21 
7131 Полско Косово с. Полско Косово, пл. “9 септември” №4 
7135 Лом Черковна с. Лом Черковна, пл. “Освобождение” 

№4 
Източник: Български пощи, РУ “Северен централен регион”, ОПС Русе  
 

9.8 Бизнес инфраструктура  
Финансово-кредитните институции са представени от: 

• БАНКА ДСК - Клон гр. Бяла , ул. “Васил Левски” №18;  
• ОББ - Клон гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” №7; 
• Райфайзен банк – Клон гр. Бяла  , пл. “Екзарх Йосиф I” №1; 
• СИБАНК – клон гр. Бяла, пл. “Екзарх Йосиф I” №6.  

 

10 ОТДИХ И ТУРИЗЪМ  
Развитието на туристическата индустрия на основата на културно-историческите 
и природни дадености на Русенския регион и в частност община Бяла е от 
изключителна важност за общинското развитие.  
Предпоставки за това са:  

• Благоприятното географско положение, разнообразната и екологично 
съхранена природа, природните забележителности, богатото културно-
историческо наследство,  археология и др. 

 
Възможности за развитие в община Бяла имат различни видове туризъм – винен, 
селски, културен,  археологически, риболовен, ловен,  екотуризъм и др.: 
 
- Мостът на „Кольо Фичето” -  завидно постижение на българското 
възрожденско инженерно и архитектурно строителство; 
 
- Исторически музей “Освободителна война – 1878 г.”, гр. Бяла. Съхранил в 
залите си оригинални експонати от Руско-турската освободителна война; 
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- Православна църква „Свети Георги", гр. Бяла – разположена е в северната част 
на централния градски площад и е една от най-красивите църкви в страната;  
- Градската часовникова кула - От 1906 година до днес тя служи за градски 
часовник; 
- Спортен риболов – р. Янтра, яз. Дряновец и яз. Босилковци; 
 
- Винен туризъм – на базата на винарска изба “Янтра” и “Винпром Бяла 2002” 
гр.Бяла – качествени вина от местни сортове; 
 
- Ловен туризъм - туристическата база и дейността на Сдружение ”Ловно-
рибарско дружество – Сокол”- гр. Бяла предполага развитие на ловния туризъм; 
- Две защитени зони по НАТУРА 2000:  Защитена зона “Беленска гора” и -
Защитена зона “Река Янтра”; 
- Защитена местност “Естествено находище на кримска какула”, в землището 
на с. Полско Косово - единственото регистрирано на Балканския полуостров 
находище на редкия вид многогодишно тревисто растение.  
- Съседните на Бяла общини разполагат с множество туристически атракции – 
Ивановски скални манастири, музейте в гр. Русе и т.н.  
 

10.1 Стопански измерения на туризма 
Туристическа индустрия и туристическа инфраструктура. Обобщената 
статистическа картина на туристическата индустрия в община Бяла  2011  – 2015 
г. е представена в следната таблица: 
 
Табл. 55.Община Бяла – леглова база, реализирани нощувки, приходи  
(2011 - 2015 г.) 

Показатели/единица 
мярка 

мя
рка 

2011 2012 2013 2014 2015 

Хотели и други бр. 8 5 4 4 5 
Брой стаи бр. 40 39 35 47 45 
Легла бр. 89 89 69 69 91 
Легла/денонощия - 
капацитет 

бр. 28390 26164 25185 25185 32419 

Реализирани нощувки 
общо 

бр. 3319 2953 3241 3847 9607 

 - от чужденци бр. 879 565 819 903 1076 
Пренощували лица бр. 1852 1593 1606 2100 2830 
 - чужденци бр. 537 520 635 797 686 
Използваемост  % 11.7 11.3 12.9 15.3 29.6 
Приходи от нощувки 
общо 

лв. 106625 116725 108666 112712 270603 

- от чужденци лв. 33975 21848 29008 35432 56272 
Източник:НСИ, Дейност на местата за настаняване по области и общини през 
2011- 2015 
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По данни от НСИ към 2015 г., общината е разполагал с 91 легла/места в 5 
средство за подслони и настаняване от които 2 хотела. В тези цифри не са 
включени малките хотели, квартирите и др. обекти за подслон, съдържащи по-
малко от 10 легла. Като цяло показателите за туристическото развитие на 
общината  бележат значително увеличение през 2015 г. спрямо предходната 
година. Увеличение  на реализираните нощувки с 249.7 %, на пренощувалите 

лица с 134.8 % и на приходите от нощувки с 240.1  %.  

Значително се увеличава и  използваемостта на съществуващата леглова база - за 

2015 г. е средно 29.6 %, при 15.3 % през 2014 г., или увеличението е с  и 14.3 

процентни пункта.   
В общината има осем туристически хижи които не са отчетени от НСИ 
разположени в района на Беленска гора, от които по-големи са  - Янтра” – 40 
легла, хижа;  „Латекс” – 34 легла, хижа „Бяла лес” -  26 легла те осигуряват 
отлични условия за прием на чуждестранни гости.   
Заведенията за хранене и развлечения съответстват на легловата база – както по 
категория, така и по капацитет. Липсват тематични и атракционни заведения.   

10.2 Възможности за развитие  
В общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Бяла като специфична цел 
е записана: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез опазване, 
популяризиране и развитие на културното и природно наследство. 
 
За реализирането на която са определени следните по-важни 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. 
• 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. 
• Подобряване на достъпа и инфраструктурата, развитие на рибовъдство 

и риболовен туризъм на язовир Дряновец и язовир Босилковци ; 
• Провеждане на ежегодни празници на строителя „Колю Фичето” със 

строително изложение.  
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11 УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И РЕЖИМИ. БАЛАНС НА 
ТЕРИТОРИЯТА 

11.1 Устройствени зони 

 Видове зони Пл% Кинт 
Етажност 

Кк 
Озеленя
ване% 

   ЖИЛИЩНА ЗОНА     

Жм 
Жилищна малоетажна зона в градска среда и в 
селата  

40% 1,5 3/10 40-60 

Жк-г 
Високоетажна жилищна зона с комплексено 
застрояване – съществуващи жилищни 
комплекси  

40% 3,0 8 40-60 

Жс 

Средноетажнажилищна зона със смесен 
характер на застрояване и възможнжсти за 
развитие на обществено-обслужващи 
дейности  

35% 1,5 5 30-50 

   ЦЕНТРАЛНА СМЕСЕНА ЗОНА %   м % 

Цсм 
Устройствена зона главен градски център, 
зона с обитаване и обслужващи дейности 

80 3 4 20 

 
ГРУПА ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

    

 Територии и обекти на КИН 
Допълнителен режим- в графичната част, 
СПН за НКН 

   ВИЛНА ЗОНА %    Ет/Кк оз% 

Ов 
Вилна зона в крайградски територии с 
частично постоянно обитаване 

20% 0,04 2 50-80 

 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ     

Пп Предимно Производствени зони  40-80% 1.0-2.5  20-40 

Пс 
Зона за високо-технологични производства с 
предимно-производствен характер 

40-50% 1.0-1.5  20-40 

 
СМЕСЕНИ ОБСЛУЖВАЩИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ЗОНИ 

%   Ет/Кк Оз% 

СОП 
Зона за обществено-обслужване и 
производствено-складови дейности  

40-80% 1.5-3.0  20-40 

 
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, 
СПОРТ И АТРАКЦИИ 

    

Оз 
Озеленяване – паркове и градини – мин. 18 
м2/жител  

1-2    

 Терени за Гробищен парк – 2,20 м2/жител      

Са Терени за Спорт и атракции – 6-8 м2/жител - - - Мин 20 

Ти Терени на техническата инфраструктура     

Т-сп Специални терени      

Т-нр Нарушени терени за рекултивация      
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11.2 Баланс на територията 
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12 ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

12.1 Транспортна инфраструктура  
Географското местоположение на Община Бяла и преминаващата през нея 
транспортна инфраструктура я определя като важен транспортен център за 
страната. Разположена в южната част на област Русе, на границата с области 
Велико Търново и Търговище, тя е пресечна точка на важни транспортни 
коридори. Общинският център град Бяла отстои на 56 км от областния център 
град Русе, на 55 км от гр. Велико Търново, на 48 км от гр. Свищов, на 48 км от 
гр. Попово. Равноотдалечеността от съседните областни и общински градове 
превръщат град Бяла в пресечна точка на транспортните връзки между тях. На 
територията на общината е добре развит както пътният така и железопътният 
транспорт. 
От североизток на югозапад, през централната част на общинатапреминава 
участък от 24.8 km от жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – 
Димитровград – Подкова. 
 

12.1.1 Диагноза 
I Пътна инфраструктура 
Територията на община Бяла се обслужва от пътища от Републиканската и 
Общинската пътни мрежи.  
II Републиканска пътна мрежа / РПМ / 
През територията на община Бяла преминават и се стопанисват от ОПУ Русе 
шест пътя от Републиканската пътна мрежа.  

 

Р П № Трасе на пътя 

Километраж 
на 

територията 
на община 

Бяла 

Дължина на 
територията 
на община 

Бяла 

І-3 
Гара Бяла – о.п. Плевен – Луковит –  
Ботевград 

    от км  0+000 
до км 7+000 

 
7.000 км 

I-5 /Е85/ 

Русе – Бяла – В. Търново – о.п. Дебелец 
– Габрово – Шипка – Казанлък – о.п. 
Стара Загора – Хасково – Кърджали – 
Маказа 

    от км 45+900  
до км 65+200 

   19.300 км 

II-51 
Бяла – Копривец – Водица – о.п. 
Попово – Дралфа – о.п. Лозница – 
Мировец – (о.п.Разград – о.п. Шумен) 

    от км   0+000 
до км 30+000 

    30.000 км 

IІ-54 
(Бяла – Полски Тръмбеш) кв. Гара Бяла 
– Ценово – Пиперково – Караманово – 
Вардим  – (Новград – Свищов) 

    от км 48+000  
до км 52+610 

     4.610 км 

III-501 Русе – Иваново –Две могили – Бяла 
    от км   0+000  

до км 12+350 
   12.350 км 

III-5101 (Бяла – Копривец) – Пет Кладенци –     от км  0+000      2.600 км 
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Борово – (Русе – Бяла) до км 2+600 

 
Пътища ІІІ-514 и ІІІ-4072 не се стопанисват от ОПУ Русе и поради периферното 
си местоположение не оказват влияние на транспортната обстановка. 
Общата дължина на Републиканската пътна мрежа възлиза на 65.710 км 
разпределени както следва: 
 

І клас 26.300 км 40.03 % 
ІІ клас 32.200 км 49.00 % 
ІІІ клас 7.210 км 10.97 % 

 
При площ на общината от 352 км2 това дава плътност на РПМ от 0.1867 км/км2 
по–голяма от средната за страната  0.1766 км/км2. 
Най- важен за общината е първокласният път І-5 / Е85 /. Той е част от 
Европейски транспортен коридор № ІХ: „....... Букурещ – Русе – Велико Търново 
– Хасково – Александруполис”. Пътят е важна транспортна връзка между 
северна и южна България.  Той свързва общината с областния център гр. Русе. 
Това е и пътят с най - много пътнотранспортни произшествия в общината. 
Състоянието на пътната настилка е добро за 2.00 % от пътя, от км 51+634 до км 
51+986, средно за 68.00 % от пътя, от км 51+986 до км 65+200 и лошо за 30.00 %, 
от км 45+900 до км 51+634. Ширината на пътното платно варира от 7.50 м до 
14.50 м. 
Път І-3 дава връзка на  общината към гр. Плевен и столицата гр. София. 
Състоянието на пътната настилка е добро за 46.74 % от пътя, от км 0+000 до км 
0+882 и от км 3+310 до км 5+700 , средно за 15.36 % от пътя, от км 5+700 до км 
6+775 и лошо за 37.90 %, от км 0+882 до км 3+310 и от км 6+775  до км 7+000. 
Ширината на  пътното платно е 7.50м. 
Път ІІ-51 дава връзка на общината със съседната област Търговище и източните 
части на страната. Състоянието на пътната настилка е добро за 93.10 % от пътя, 
от км 0+000 до км 27+930 и лошо за 6.90 % от пътя от км 27+930 до км 30+000. 
Ширината на пътното платно варира от 6.80 м до 9.00 м. 
Път ІІ-54 е връзка към гр. Свищов. Състоянието на пътната настилка е средно за 
15.91% от пътя, от км 1+850 до км 2+200 и лошо за 84.01 % от пътя от км 0+000 
до км 1+850. Ширината на пътното платно варира от 6.50 м до 7.00 м. 
При третокласните пътища ІІІ-501 и ІІІ- 5101 настилката е в лошо състояние. 
Ширината на пътното платно и при двата пътя е 6.00 м. 
Републиканската пътна мрежа в община Бяла е ситуирана така, че  осигурява 
лесен и бърз достъп до всички краища на страната. Общото състоянието на 
пътната настилка е сравнително добро. 
 

Състояние на 
пътната 

настилка 

Дължина на 
РПМ 

Процент 

Добро 31.560 км 48.04 % 
Средно 14.640 км 22.28 % 
Лошо 19.500 км 29.68 % 
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За определяне на транспортното натоварване на пътищата от Републиканската 
пътна мрежа са изискани данни от „Институт по Пътища и Мостове” – град 
София. Данните са за 2015 година и за преброителните постове, намиращи се на 
територията на общината. Те са следните: 

• за път І-3  - пост ДПП – 164  на км     3.500 
 

• за път І-5         - пост ДПП – 168  на км   40.400 
                              - пост ДПП – 167  на км   50.600 

         - пост ДПП – 166  на км   53.100 
                              - пост ДПП – 165  на км   56.300 

    - пост ДПП – 179  на км   63.600 
                              - пост ДПП – 180  на км   68.970 
                    

• за път ІІ-51      - пост АПП – 3041 на км    2.176 
- пост ДПП –   648 на км  13.600 
 

• за път ІІ-54       - пост АПП – 3048 на км    0.580 
 
Натоварванията освен общата интензивност на движението дават и състава на 
потоците по видове превозни средства, както и оразмерителните автомобили на 
ден. Данните са за средноденонощна годишна интензивност. 
Най-натоварените постове в чертите на общината са: за път І-3 - ДПП 164, за път 
І-5 - ДПП 166, за път ІІ-51 -  ДПП 648, за път ІІ-54 - АПП 3048. Съставът на 
потока е: 
 

                                                                                                     І-3,  ДПП 164 
година леки автомобили автобуси товарни авт. Е леки авт. 
2015 3650 127 2389 10702 
2020 4015 140 2618 11752 
2025 4417 154 2869 12906 
2030 4669 173 3217 14497 
2035 5590 195 3607 16286 

 

                                                                                                     І-5,  ДПП 166 
година леки автомобили автобуси товарни авт. Е леки авт. 
2015 4168 124 3250 13459 
2020 4585 133 3451 14425 
2025 5044 143 3664 15466 
2030 5675 157 3983 16975 
2035 6384 173 4330 18639 

 
                                                                                                     ІІ-51,  ДПП 648 

година леки автомобили автобуси товарни авт. Е леки авт. 
2015 771 41 1603 5035 
2020 829 46 1783 5586 
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2025 891 52 1984 6200 
2030 980 60 2257 7036 
2035 1078 69 2569 7989 

 
                                                                                                     ІІ-54,  АПП 3048 

година леки автомобили автобуси товарни авт. Е леки авт. 
2015 1284 12 395 2353 
2020 1445 13 441 2634 
2025 1626 14 491 2945 
2030 1870 16 560 3369 
2035 2151 18 638 3853 

 

Като цяло може да се отбележи, че пропускателната способност на РПМ не е 
изчерпана. 
 

III Общинска пътна мрежа 
Важна съставна част от пътната инфраструктура е Общинската пътна мрежа. 
Общинските пътища са 16 броя с обща дължина 59.460 км.  Чрез тях се 
осъществяват връзките между населените места в рамките на общината. Тези 
пътища са: 
 

Път № Трасе на пътя 
Дължина 

км 

RSE1003 
/І-5, Обретеник – Бяла/ Волово – Гр. община (Борово – 
Бяла)  – Ботров – Бяла/І-5/ 

10.700 км 

RSE1022 
/II-51, Бяла - Копривец/ – Бистренци – Дряновец - 
Копривец/ II–51/  

12.900 км 

RSE1210 /II-54/Ценово – Долна Студена – Гр. община (Ценово – 
Бяла) – Ботров/RSE1003/ 

0.400 км 

VTR1233 /IIІ-407/Павел – Гр. община (Полски Тръмбеш – Бяла) – 
Босилковци – Бяла, кв. Гара Бяла - /II-54/ 

10.000 км 

VTR1289 / ІІІ-407, Лозен – Орловец / – Гр. община (Стражица – Бяла) 
– /RSE1022/ 

2.900 км 

RSE2020 / I-3, Бяла – п. к. Страхилово/ - Пейчиново – Босилковци / 
VTR1233/ 

4.800 км 

RSE2028 /І-5, Бяла – Полски Тръмбеш/ – м. Старите лозя – Полско 
Косово – гробищен парк 

2.750 км 

RSE3021 /II-51, Бяла - Копривец/ – Почивна станция „Гората” 5.600 км 

RSE3023 /RSE1003, Ботров – Бяла/ – Депо ТБО Бяла 0.500 км 

RSE3027 /VTR1233, Босилковци –  кв. Гара Бяла / – м. До село 0.920 км 
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RSE3029 /II-54, кв. Гара Бяла – Ценово/ кв. Гара Бяла – гробищен 
парк 

1.030 км 

RSE3030 /RSE1022, Бистренци – Копривец /Дряновец – гробищен 
парк 

1.210 км. 

RSE3032 /RSE1022, п.к. Пет Кладенци – Дряновец/ Бистренци – 
Керамична фабрика 

1.200 км 

RSE3033 /II-51, Копривец – Водица/Лом Черковна – гробищен парк 0.550 км 

RSE3035 /II-51, Копривец – Водица/Лом Черковна – лесопарк Боаза 2.900 км 

RSE3037 /І-5, Бяла - Полско Косово/ - х. Балтора 1.100 км 

 
Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като няма населени места без 
осигурен транспортен достъп. Общата дължина на общинските пътища е 59.460 
км, което дава плътност от 0.1689 км/км2 малко над средната за страната 0.1614 
км/км2. 
Повечето от пътищата са в лошо състояние, като се нуждаят от рехабилитация, а 
пътят от Босилковци до Пейчиново и от разширение. 
Общата плътност на Републиканската и Общинската пътни мрежи е 0.3556 
км/км2 по–голяма от  средната за страната 0.3380 км/км2. 
 
IV Железопътен транспорт 
През територията на община Бяла преминава четвърта главна ж.п. линия „Русе – 
Горна Оряховица - Подкова”, която в този участък е единична и 
електрифицирана. Дължината на железопътната мрежа на територията на 
общината е 24.400 км. Техническото състояние на релсо – траверсовата скара е 
добро и гарантира заложените в графика за движение на влаковете скорости. На 
територията на общината са разположени следните експлоатационни пунктове: 
гара Бяла, гара Моруница, спирка Полско Косово, спирка Стърмен. Па трасето 
на ж.п. линията са разположени шест прелеза: км 72.481, км 74+482, км75+228 в 
междугарието Моруница – Бяла, км 76+696 в гара Бяла, км 82+701, км 84+397 в 
междугарието Бяла – Полски Тръмбеш.  
 

V Транспортно обслужване 
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.  
 

12.1.2 Прогноза 
I Пътна мрежа 

Републиканска пътна мрежа 
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За Агенция „Пътна инфраструктура” приоритетна цел е изграждането на 
автомагистрала „Русе – Велико Търново”. Предвижда се изграждане на нова 
автомагистрала с габарит Г29, която да бъде основна транзитна връзка, 
свързваща предвидения втори мост над река Дунав при гр. Русе и бъдещ участък 
от автомагистрала „Хемус”. С реализацията на проекта се цели освен изваждане 
на трафика от чертите на населените места и заобикаляне на опасния участък 
край гр. Бяла, но и облекчаване интензивността на движението по път І-5 „Русе – 
Бяла – Велико Търново”, което ще доведе до рязко намаляване на 
пътнотранспортните произшествия по съществуващия първокласен път. 
Проектът за АМ „Русе – Велико Търново” разделен на три участъка: 

- Участък № 1: „Русе - Бяла” от км 0+400 до км 40+357 
- Участък № 2: „Обход на гр. Бяла” от км 40+357 до км 76+200 
- Участък № 3: „Бяла – Велико Търново” от км 76+200 до км 133+500 

Към настоящия момент е изготвен идеен проект в три варианта /червен, зелен и 
син/, като предстои избор на вариант от компетентните органи и продължаване 
на проекта в следваща фаза. В проекта за ОУПО Бяла са показани и трите 
варианта на АМ „Русе – Велико Търново” касаещи територията на общината. 
За съществуващите пътища от Републиканската пътна мрежа следва да се 
отделят средства за ремонт и рехабилитация на участъците, в които пътната 
настилка е в лошо състояние. Това се отнася в най-голяма степен за 
третокласните пътища ІІІ-501 и       ІІІ-5101. 
 

Общинска пътна мрежа 
В община Бяла няма населени места без осигурен транспортен достъп. Тъй като 
обслужването на населението е съсредоточено в общинския център, 
поддържането на пътната мрежа в добро състояние следва да е сред основните 
приоритети на общинското ръководство. Основно инвестициите следва да се 
насочат към реконструкция и рехабилитация на съществуващата пътна 
инфраструктура, която не е в добро състояние. Необходими са значителни 
средства за да се осигури сигурност и комфорт на пътуванията съгласно 
европейските стандарти. Това се отнася за всички елементи на пътя: габарит, 
настилки, укрепителни и отводнителни съоръжения, хоризонтална и вертикална 
сигнализация.  
В „Общински план за развитие на община Бяла 2014-2020 г.” са предвидени 
следните   дейности, касаещи общинската пътна мрежа: 

- Ремонт на общински път Босилковци - гара Бяла (5 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); 

 
Железопътен транспорт 

В „Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 
2020 г.” не се предвижда да бъдат изпълнявани проекти за развитие на 
железопътната мрежа на територията на община Бяла. 
 
Настоящият анализ на транспортната инфраструктура е изготвен въз основа на 
предоставена чрез община Бяла информация от: 
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АПИ - Областно пътно управление Русе 
АПИ - „Институт по Пътища и Мостове” 
ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” 
Община Бяла, област Русе 

12.2 Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните 
води  

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. е изпълнявана 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 е изградена цялостна канализационна 
смесена система за събиране и отвеждане на отпадните води.  
Канализационната мрежа се състои от 10 броя главни и 136 броя второстепенни 
профили. Канализацията е смесена – за дъждовни и битови води. 
През 2013 г. е започнато изпълнението, а през 2016 г е завършено 
строителството на проекта за изграждане на воден цикъл – ПСОВ, подмяна на 
водопроводи и изграждане на канализация в гр.Бяла и гара Бяла. ПСОВ е с 
капацитет за 12000 екв.жители. При реализирането на проекта е направена 
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. 
Изградени са 20.6 км нова канализационна мрежа, а реконструираната или 
подменена водоснабдителна мрежа е 16.9 км. 

12.3 Електроснабдяване  
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 
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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.  
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 

12.4 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, Теленор и 
Виваком. Комуникационно-информационната инфраструктура включва още и 
услугите, предлагани от РУ ”Далекосъобщения” – Русе и ТП “Български пощи”. 

13 ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ЛАНДШАФТ 
Община Бяла се намира в централните части на Северна България. Релефът е 
слабо до средно нагънат, а земното покритие е предимно земеделски земи и 
пасища. 
На територията на общината няма класифицирани ландшафтни типове, които да 
изискват специален режим на опазване с изключение на надгробните могили, 
описани като паметници на културата. 
По класификацията Corine Land Cover 2012 на територията на община Бяла са 
разпространени 7 ландшафтни типа.  
Ясно изразен е доминиращия характер на Ландшафтен тип „Неполивни 
земеделски територии“ с код 211, а в релефните понижения се среща и 
ландшафтен тип с код 243 „Хетерогенни земеделски територии. 

13.1 Подход и концепция за развитие на ландшафта и зелената 
система на територията на Община Бяла 

Подходът и концепцията за развитието на ландшафта и зелената система на 
територията в обхвата на настоящия Общ устройствен план за община Бяла, е 
свързан с ландшафтно - териториално зониране, базиращо се на досегашни 
функции, съществуващ потенциал на териториите и устройствените намерения 
на общината.  
С оглед характера и местоположението на територията на общината, 
преплитането на различни функции на тази територия и природните дадености, 
ландшафтно-териториалните зони могат да имат само условен компактен 
териториален обхват. 

13.2 Приоритетни насоки за развитие на ландшафта и зелената 
система   

Съобразявайки се с горепосочените условности, предлагаме територията на 
община Бяла, да се разглежда в Общия устройствен план на общината, като 
съставена от следните ландшафтно-териториални зони :  
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1. Горски територии с природен и антропогенен произход, част от горския фонд; 
 2. Територии на природните крайречни ландшафти - поречието на река Янтра;  
 3. Територии на антропогенно – културен ландшафт, включващ преобразени 
природни територии, с функции основно на земеделско ползване и аграрен 
туризъм; 
4. Селищен антропогенен ландшафт, включващ урбанизираните селищни и 
крайселищни територии, с основна функция обитаване и труд;  
5. Ландшафт на инфраструктурни коридори, които преминават през територията 
на общината (пътища, електропроводи, водопроводи, деривации) и се 
подчиняват на специфични устройствени норми; 
6. Комплекс от природни и антропогенни ландшафти на културно-исторически 
паметници и археологически обекти, които се намират на територията на 
общината. 
 
Приоритетни насоки за развитие: 

• Запазване на досегашния характерен ландшафтен облик на община 
Бяла, като не се допусне презастрояване на крайселищните и 
природните крайречни територии за нуждите на бизнеса или 
обитаването.  

• Да се създадат планови и проектни предпоставки за обогатяване на 
околната среда с природни елементи, със специфичната за района 
естествена дървесна растителност и се осигури интензивна борба срещу 
ерозионните процеси; 

•  Опазването и подходящото експониране на социализираните и все още 
неизявените археологически и културно-исторически обекти, които да 
се предложат като привлекателен комплексен туристически продукт, 
представящ културно-историческия потенциал на територията на 
общината; 

•  Подобряване на социално-икономическите условия на местното 
население, чрез стимулиране на малкия и среден бизнес, свързан с 
аграрното профилиране на общината, местните производства и занаяти 
като елемент от предлагания туристически продукт, с цел повишаване 
на трудовата заетост; 

• Подобряване условията за обитаване, както и да се повиши 
образованието на населението и квалификацията на специалистите в 
сферата на земеделието, културния и екологичен туризъм; 

• Включване територията на община Бяла в Европейското културно 
пространство чрез създаване на предпоставки за изготвяне и 
реализиране на проекти и програми с национално и международно 
финансиране; 

•  Създаване условия за стимулиращ мултипликационен ефект и върху 
другите съседни общини, вследствие ориентирането на община Бяла 
към развитие на устойчива природно ориентирана икономика и на 
ландшафтен, селски екологичен и културен туризъм. 
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Устройствените насоки за развитие на ландшафта и зелената система на община 
Бяла, освен с горните цели и приоритети, трябва да се съобразят и да преодолеят 
редица ограничители и стимулатори от природен и антропогенен характер. 

14 ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

14.1 Управление на отпадъците.  
На територията на Община Бяла е организирана система за сметосъбиране и 
сметоизвозване на образуваните битови и строителни отпадъци. Системата 
обхваща всички населени места на територията на общината. Отпадъците се 
извозват към общинско депо гр. Бяла, разположено в землището на гр. Бяла до 
изграждане на Регионално депо - Бяла. 
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.  
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 км2 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.  

 
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.  
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Дружеството, извършващо дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на 
територията на община Бяла е фирма „Беску“. Община Бяла също разполага с 
разрешение за транспортиране на смесени битови 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 към момента няма организирани системи за 
събиране на масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки, 
отработени маска, ИУМПС, ИУЕЕО, излезли от употреба гуми, акумулатори и 
батерии. Общината няма сключени договори с организации за оползотворяване 
на изброените масово разпространени отпадъци. 
Община Бяла е имала сключен договор с организация за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, но договорът е прекратен поради нерентабилност на 
организираната система за разделното им събиране. 

14.2 Шум и елекромагнитни въздействия. Радиация 
Няма констатирани нарушения на шумовите нива в общината 

14.3 Ландшафт и културно наследство 
• Мост над р. Янтра – построен 1865 – 1867 година от самоукия български 

майстор Колю Фичето, украсен с барелефи  
• Музей на руско – турската освободителна война. Сградата е ситуирана в 

обширен парк, построена в началото на 19 –ти век в гр. Бяла и носи 
белезите на възрожденската архитектура.  

• Градска часовникова кула – построена на централния площад на гр. Бяла 
през 1872 година. Часовниковият механизъм е швейцарско производство 
и до днес отмерва времето, като  не е възникнала необходимост от 
основен ремонт. 

• Църквата „Свети Георги”  – построена на централния площад на гр. Бяла 
през 1910 – 1915 година, дело на арх. Димитър Шойлев. Четирите 
камбани за църквата са подарени от руския Император Александър ІІ 
след освобождението на България. 

• Паметник на баронеса Юлия Вревская – изграден близо до 
часовниковата кула 

• Паметник на богинята на лова Диана, в Беленска гора 
• Лесопарк – подходящо място за рекреация, на 7 км от град Бяла в посока 

Попово 
• Девически манастир „Преподобна Петка Българска” в покрайнините на 

с. Копривец – един от най-новите манастири в България. 
• Красивата местност „Чантълъка” – на изток от с. Босилковци, покрита с 

вековни круши и буйна растителност, често посещавана от любителите 
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на природата. В Босилковци през 1868 г. е построена черквата „ Св. 
Въведение Богородично”. 

• Микроязовир, на територията на с. Пет кладенци, заобиколен от голямо 
количество широколистни и иглолистни гори. Въздухът е кристално 
чист и прохладен и през лятото – благодарение на въздушните течения 
той се сменя над 400 пъти в денонощието. Всичко това представлява 
интерес за чужденци и българи, територията е атрактивна и много 
посещавана, а цените на недвижимите имоти нарастват и др. 

• Освен изброените НКП, на територията на общината има 
археологическо наследство и много паметници на НКН, които са дадени 
в списъците, представени от съответните институции и отразени в 
Плана. 


