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 ВЪВЕДЕНИЕ 

Законът за регионално развитие, в сила от 31.08.2008 г. има за цел да  
създаде условия за провеждането на държавна политика за регионално 

развитие, основаваща се на следните принципи: 

1. единен подход за планиране и програмиране; 

2. концентрация на ресурсите; 

3. допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни 

финансови институции; 

4. междуведомствена координация на дейността на компетентните 
органи в процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 
реализацията, наблюдението и оценката; 

5. съгласуваност с другите структуроопределящи политики, 

инструменти и действия на международно, национално, регионално и местно 

равнище; 

6. партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението 

и оценката. 

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво интегрирано  местно развитие на общината в 
съответствие с областната стратегия за развитие. „Устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие" е съхраняване, развитие и извършване на 
целенасочени промени в условията за живот и труд в районите чрез 
взаимносвързани действия в икономическата и социалната сфера в съответствие 
с изискванията за опазване на околната среда и защитата срещу всички форми 

на дискриминация. 

Новите социално-икономически реалности в Европа, в това число 

приетата Стратегия „Европа 2020”, предвиждаща прилагането на интегриран 

подход при планирането и осъществяването на секторните политики, поставят 
на преден план необходимостта от интегриране на 3-те нови форми на растеж, а 
именно интелигентен, устойчив и приобщаващ, развитието на държавите и 

регионите в Европа. 

Настоящият актуализиран документ за изпълнение на Общинския план 

за развитие на Община Сливо поле има за цел да направи преглед и оценка на 
социално-икономическия профил на общината и неговото развитие през 
последните пет години, както и да адаптира стратегическите цели и приоритети 

за развитие на общината към съвременните условия на тяхното изпълнение, в 
това число: 

Пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 
01.01.2007г.; 



Актуализиран документ за изпълнение на Общинският план за развитие 2007-2013 г. 

 

  

3

· Регламентите на ЕС за управление на Структурните и Кохезионния 
фонд в периода 2007 – 2013г.; 

· Процесите на програмиране на регионалното развитие и действието на 
Оперативните програми на територията на Република България; 

· Промененият териториален обхват на районите за планиране (ниво 2) в 
страната; 

· Процесите по изготвяне и актуализиране на стратегически документи в 
обсега на секторните политики на национално ниво; 

· Процесите на подготовка на Стратегията на Европейския съюз за 
развитие на Дунавското пространство; 

· Влиянието на глобалните икономически тенденции върху стопанския 
профил на страната и региона, в т. ч. световната финансова и икономическа 
криза. 

След приемането на България в Европейския съюз (ЕС), разработването 

и приемането на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007 - 

2013г. и одобрението от Европейската комисия (ЕК) на Оперативните програми 

(ОП), Националния план за развитието на селските райони 2007-2013г и 

Националния стратегически план за рибарство и аквакултури 2007-2013г, 
изискванията към Oбщинските планове се промениха съществено. 

Заложените приоритети и дейности в Общинските планове за развитие 
придобиха основно значение при кандидатстването за финансиране по 

отворените схеми на Оперативните програми. Само на базата на предвидените в 
Общинския план приоритети една община може да получи финансиране от тези 

програми. Нещо повече - всеки проект, за който дадена община кандидатства за 
финансиране по Оперативните програми предварително трябва да е заложен 

като мярка за изпълнение в общинския план за развитие. 

В насоките за кандидатстване по Оперативните програми са добавени 

изрични текстове за допустими дейности, т.е. допустими проекти, за които 

може да се кандидатства - „Подготвените проектни предложения от общините 
трябва да бъдат част от или да се вписват в стратегическата рамка на 
съответния Общински план за развитие (2007-2013г.). Кандидатите трябва да 
представят заедно с предложенията извадки от съответния план, заверена с 
печат на общинската администрация и текст „вярно с оригинала”. 

За реализацията на Общинския план за развитие на Община Сливо поле 
е извършена междинна оценка през месец април 2011 г. 

Актуализацията на общинския план  се извърши в съответствие с 
изводите и препоръките от Доклада за междинна оценка. 

Със Закона за регионалното развитие за целите на планирането, 

програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и 

оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на 
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нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните 
единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Община Сливо 

поле, като териториална част от Област Русе е включена в Северен централен  

район за планиране. 

Общинският план за  развитие е актуализиран в съответствие с 
изискванията на Закона за регионално развитие и Актуализирания документ за 
изпълнение на Областната стратегия за развитие (АДИОСР) на Област Русе. 

Със заповед на кмета на общината е сформиран екип за Актуализиране 
на настоящия общински план за регионално развитие. 

Общинският план за регионално развитие е актуализиран от общинска 
администрация  със съдействието на Общински съвет, ОСЗ, местни юридически 

лица и граждани.  

Според Закона за регионалното развитие, на територията на районите от 
ниво 3 могат да се обособяват райони за целенасочена подкрепа (РЦП) от 
държавата, които да служат за териториална основа за концентрация на ресурси 

за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на 
отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за 
регионално развитие. Обхватът на РЦП се определя, като се отчитат равнището 

и динамиката на икономическото развитие, структурата на икономиката, 
заетостта и безработицата, степента на изграденост на техническата 
инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, 
географското положение и наличният потенциал за постигане на целите за 
развитие на съответната община. 

Община Сливо Поле заедно с общините Борово, Две могили, Иваново и 

Ценово попада в ІІІ-та категория на РЦП. 
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 Актуализиран социално-икономически профил на общината 

 

� Оценка на природните потенциали и фактори за развитие (земя, води, 

полезни изкопаеми и др.), географски дадености, геостратегическо положение, 
като потенциал за развитие и досегашното му използване 

 

 Историческа справка 

• Град Сливо поле – при прокопаване на каналите за Бръшленската напоителна 
система през 1952 год.  на 2 км североизточно от днешното разположение на населеното 

място са открити следи от праисторическо тракийско антично селище.  
С идването на татари след Кримската война, а след 1863 год. и на българи от гр. Русе 

и Румъния,  селото се преименува на Бююк Ислепол.  По-късно става само Ислепол и 

Слепово. През 1912 год.  се преименува в Сливо поле,  тъй като пътниците,  които отсядали в 
хана с голямата сливова градина го наричали Сливо поле. 

С Решение № 781 от 29.11.2002 г. на МС село Сливо поле е обявено за град.  

На територията на Община Сливо поле има интересни културно –исторически 

паметници и туристически обекти.  

• с.Бабово- Римска гробница–мавзолей от национално значение, находката има 
връзка с големия античен град–крепост Апиария, който се е намирал на около 4км 

северозападно от могилата.  Останките на града сега лежат под водите на река Дунав; 
• с.Борисово – етнографска музейна сбирка;   
• с.Кошарна – две антични тракийски селища в местностите “Каваклъка” и 

“Могилите”; селищна могила и антично селище от енеолитната епоха известна под името 

“Язтепе”.  

• с.Ряхово – античен кастел “Апиария” – разположен върху височината,  известна 
под името “Калето” или “Хисаря” на високия дунавски бряг; две антични селища.  
 Богатото културно-историческо наследство създава благоприятни 

възможности за разработване на туристически маршрути за запознаване с миналото 

на общината; традициите, нравите и обичаите на различните етноси, населяващи 

Община Сливо поле. 
 

 Географско положение и климатични условия 

 

 По своето географско  разположение община Сливо поле се намира в Североизточна 
България и граничи: 

• На север – с река Дунав 
• На изток – с общините Тутракан и Кубрат 
• На запад – с община Русе 

     В общината няма развит железопътен и въздушен транспорт, но има възможности за 
развитие на воден /речен/ транспорт чрез пристанището в село Ряхово. В най-голяма  степен е 
развит автотранспорта. През общината преминава главен път ІІ-21,  свързващ градовете Русе 
и Силистра. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа. 

Община Сливо поле се намира в Североизточна България, на 20 км. източно   от гр.  

Русе. Общата площ на общината е 276 кв.км. Общинският център гр.Сливо поле е разположен  

на 5 км от река Дунав от двете страни на главен път ІІ-21 (Русе- Силистра). Границата на 
Община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по протежение на реката – от 451 км до 475 

км,  като селата Ряхово,  Бабово и Бръшлен са разположени по поречието на р.Дунав. 
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Доброто географско разположение, както и развитата транспортна 

инфраструктура   превръщат Община Сливо поле в привлекателно и перспективно 

място за инвестиции. 

 

Ландшафтът в общината е равнинен, като на места се разнообразява от горски масиви: 

- в Дунавското крайбрежие растат предимно тополи 

- в останалите масиви на горския фонд има акация, дъб, бук, бор, бреза. 
 

Предстои координация на дейностите по възстановяване на горските масиви с 
плана на РУГ-Русе за разширяване на залесените територии с предвидени в техния план 

насаждения. 

Община Сливо поле се намира в близост до: Европейски коридор №7 – сухопътен и 

Европейски коридор №9 – речен. Обслужва се от автомобилен транспорт.   
 

Релеф  

     Община Сливо поле е разположена  на  десния бряг на р.Дунав и граничи с общините 
Русе,  Кубрат и Тутракан. Центърът на общината гр.Сливо поле се простира североизточно от  
гр.Русе.  Средната надморска височина на общината е 56 метра, теренът й е почти равнинен, 

като на отделни места нивото е по-ниско от средното – това е наложило  в годините 1956-62 

да се изградят диги по брега на р.Дунав за предотвратяване на наводненията. 
     Геолого-морфологическия профил на територията разкрива речни наноси върху льос, 
льосовидни отложения и апски варовици. Съвременните морфогенетични процеси имат 
широко проявление особено в негативен аспект. Това е плоскостната ветрова и водна ерозия, 
разрушаваща структурата на почвената покривка, а също така и въздействието на дълбоката 
линейна ерозия. През последните години се наблюдава брегова ерозия на българския бряг на 
река Дунав, от 451 км до 475 км. Налага се провеждането на спешни противоерозийни 

мероприятия за осъществяване на брегоукрепването. 

Климат  

 

     Районът на Община Сливо поле попада в умерено-континенталната климатична област, 
характеризираща се със студена зима /абсолютна минимална температура –27 градуса С/ и 

сухо, топло лято /абсолютна максимална температура +42,2 градуса С/. Крайдунавската 
тераса, включително и в района на община Сливо поле е открита за североизточните ветрове. 
Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и пролетта са краткотрайни. 

Въпреки студената зима, поради малката надморска височина пролетта настъпва рано, но е 
по-студена от есента. Резкият контраст между зимните и летните условия характеризират 
климата на общината като подчертано континентален. Това се потвърждава и от средната 
годишна амплитуда, която е около 26 градуса и е най-голямата за страната.  

 

Температурни данни от ХМС-Русе 
          

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII СР. 

ГОД. 

Дневна 
Температура 
С 

-2,1 0,7 5,6 13,0 18,1 21,8 24,1 23,6 19,2 13,0 7,1 1,2 12,1 

Максимална 
Дневна 
температура 

1,0 4,5 10,8 18,8 24,1 27,5 30,0 29,8 25,7 19,1 10,9 4,3 17,2 

Минимална 
Дневна 
Температура 

-5,5 -3,0 1,6 7,5 12,6 16,1 18,0 17,2 13,3 8,2 3,5 -1,7 7,3 
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Абсолютен 

максимум 

10,1 14,3 22,5 27,5 31,6 34,4 36,3 36,7 33,5 28,6 21,4 15,2 26,0 

Абсолютен 

минимум 

-14,4 -12,5 -6,8 0,9 6,8 11,2 13,6 12,4 7,1 1,5 -3,3 0,0 1,4 

 

 

Температурни данни 
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     Районът на Община Сливо поле е сравнително сух, като средната годишна сума на 
валежите е 562 мм, а средногодишният  брой на дните с валежи е 138,9 дни. Снежната 
покривка е с дебелина около 14 см, а средният годишен брой на дните със снежна покривка е 
48,4. Валежният режим  поставя редица проблеми, свързани с повърхностното оттичане, 
особено поради наличието на високоподпочвени води. 

 

Средна месечна и годишна сума на валежите в Община Сливо поле. 
                                                         

Показатели 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII СР. 

ГОД. 

Относит. 
влажност % 

85,0 81,0 73,0 65,0 65,0 66,0 63,0 62,0 64,0 73,0 82,0 85,0 72,0 

Сума на 
валежите 
  (мм) 

43,6 36,2 38,6 82,3 63,9 79,8 60,4 46,9 37,2 36,2 45,7 45,6 586,4 

Скорост 
на вятър 

 (м/сек) 

2,1 2,4 2,8 2,5 2,4 2,2 1,8 1,8 1,7 1,9 2,1 2,2 2,2 

Облачност 
Десети 

7,0 6,7 6,2 5,6 5,3 4,8 3,5 3,0 3,4 4,7 6,9 7,3 5,4 

Дневна 
темп. 

аплитуда 
 (°С) 

 

6,5 

 

7,5 

 

9,2 

 

11,3 

 

11,5 

 

11,4 

 

12,0 

 

12,6 

 

12,4 

 

10,9 

 

7,4 

 

6,0 

 

9,9 
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 В района на Община Сливо поле североизточните и югозападните ветрове са с почти еднаква 
повторяемост. От направените наблюдения е установено, че само 28% от общия брой случаи 

времето е било тихо. През зимата преобладават югозападните ветрове – 37,6%, през пролетта 
североизточните – 29,4%, през лятото – североизточните и югозападните – 22 и 23%, а през 
есента – североизточните 32,9%. Средният годишен брой на дните със силни ветрове /над 14 

м/сек/ е 58. През лятото се появяват ветрове с големи скорости – до 40м/сек. Те винаги са 
свързани с градушки и гръмотевици. 

 

Средни скорости на вятъра в района на община Сливо поле. 
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     За района на Община Сливо поле средният годишен брой на дните с мъгла е 48,4, като 

месеците с най-голям брой мъгливи дни са декември – 10,7 и януари – 10,3. През пролетта 
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броят на дните с мъгла намалява, а през летните месеци достига своя минимум – 0,1 през 
м.юни. Появата на мъгли в района на Община Сливо поле се обяснява с близостта на р.Дунав. 
Мъглата затруднява транспорта и производствената дейност.  
 

� Природни ресурси 
Почви  

     Почвите на територията на общината са: излужени черноземи /преобладават/, силно 

излужени черноземи, сиви горски и ливадни черноземи, излужени средномощни /по 

поречието на р.Дунав/. 
 С въведената от 2004 г. нова мрежа за почвен мониторинг на територията на Община 
Сливо поле е определен пункт № 303-село Бръшлен. При извършения анализ от РИОСВ-Русе 
на взетите проби не са констатирани превишения на ПДК по следните показатели: рH, общ 

фосфор, общ азот, органичен въглерод, мед, олово, цинк и кадмий, съгласно изискванията на 
Наредба № 3 за норми, за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата (ДВ, бр.39 от 
16.04.2002г.) 
    Води 

    Анализът на водите в част от селищата по поречието на река Дунав показва, че са 
годни за къпане, спорт и туризъм.  

 Подхранването на подземните води в зоната е основано от трите разлома – Ловешки, 

Черешовски, Кубратовски и други пет по-малки, които пресичат територията  на общината, 
чиито води дренират в чакълестото ядро на зоната и се смесват с инфилтрираните води от 
река Дунав. 

      През територията на общината минават подпочвени реки, което е дало възможност за  
направата на  дълбоки сондажни кладенци  тип “Раней”  за питейна вода, снабдяващи град 

Русе, част от гр.Разград,   гр. Търговище  и гр.Шумен. 

     

     Защитени обекти  

На територията на Община Сливо поле се намират две защитени местности – Защитена 
местност “Калимок-Бръшлен”, обявена със заповед № РД 451 от 04.07.2001 г. на министъра 
на околната среда и водите с ДР № 146. 

26% от територията на защитената местност е разположена на територията на Община 
Сливо поле. Това е най-голямата българска защитена местност – 5975 ха. Създадена е с цел 

възстановяване и запазване на една от малкото останали Дунавски влажни зони и нейното 

уникално биологично многообразие. Със своите блата, тръстикови масиви, заливни гори, 

влажни ливади, пясъчни коси тя е местообитание на над 400 вида растения, 60 вида риби, 20 

вида влечуги и земноводни, 40 вида бозайници, 230 вида птици и хиляди видове безгръбначни 

животни. Калимок-Бръшлен е местообитание на световно застрашени видове птици – 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), малка 
белочела гъска (Anser erythopus), червеногуша гъска (Branta ruficollis), белоока потапница 
(Aythya niroca), водно шаварче (Acroceohalus paludicola), ливаден дърдавец (Crex crex). Тук се 
намира една от най-големите чаплови колонии в България. 

Защитена местност “Комплекс Алеко-Телика”, обявена със заповед № РД 784 от 
04.08.2004 г. е разположена на територията на Община Сливо поле. Тази местност включва 
източната част на остров Алеко и разположените в непосредствена близост група по-малки 

острови, намиращи се в близост до село Сандрово. Естествените местообитания на островите 
поддържат застрашени видове растения и животни от национално и световно значение. 
Срещат се растения, включени в Червената книга на България – блатно кокиче (Leocojum 

aestivum), блестяща млечка (Euforbia lucida), тръбест ръждавец (Potamogeton trichoides), 

какичка (Nyphoides Peltata) и др. Тази част на река Дунав е най-важното местообитание за 6 

вида есетрови риби в България. Тук се намират някои от най-големите колонии на чапли 
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(Ergetta alba, ergetta garzetta), голям и малък корморан (Phalacrocorax phalacrocorax, 

Phalacrocorax pygmeus), лопатарки (Platalea leucorodia), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

червеногуша гъска (Branta ruficolis), а за морския орел това са последните защитени 

местообитания. 

Растителността на територията на Община Сливо поле е представена от богато 

разнообразие на тревисти, храстови и дървесни видове. Широко разпрастранена е типичната 
за цялата Дунавска равнина мезоксеротермна тревна растителност с преобладаване на 
луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon 

dactylon), на места и белизма (Dichantium ischaentum) и по-рядко садина (Crysopogon cryllus), 

главно по селските мери. 

Най-голяма част от територията на общината е заета от селскостопански площи, на 
мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana), полски 

бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycapra) често с примес от дръжкоцветен дъб 

(Quercus pedunculiflora). 

На малки участъци от територията в прибрежните райони на река Дунав се срещат 
изкуствени насаждения от салкъм (Rubinia pseudoacacia), мезофитни тревни формации 

(ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae) и др. на мястото на гори от бряст, полски ясен, 

летен и дръжкоцветен дъб и др. 

Освен застрашените видове птици, обитаващи двете защитени местности, на територията на 
Община Сливо поле се срещат и представителите на рибите – дунавска мряна, дунавски 

щипок, морунаж, сабица, говедарка, бибан и др. От земноводните най-характерни за степния 
характер на цялата североизточна Дунавска равнина са обикновената чесновница (Pelobates 

fuscus), дунавския тритон (Triturus cristatus), обикновен вид за фауната е жълтокоремната 
бумка (Bombina bombina), представители от семейство Порови (Mustelidae), сем. Хомяци 

(Cricetidae), сем.Сънливци (Gliridae) и др. 

Изводи: Природните богатства – плодородни почви и изобилие от подпочвени 

води винаги са били в основата на определящия за района сектор в икономиката, а 

именно земеделието. Приоритет на общината е опазването на природните дадености и 

запазване на биоразнообразието в защитените местности “Калимок-Бръшлен” и 

“Комплекс Алеко-Телика”. 

� Демографска характеристика 

След приемането на Република България на 01.01.2007 г. за пълноправен член на 
Европейския съюз, всички български граждани получиха правото свободно да пътуват и да 
работят в повечето Европейски страни. Това до голяма степен се отразява на демографската 
картина в общината, като към 31.12.2005 г. населението на общината по данни на НСИ е било 

12 381 души, а към 01.02.2011 г.  е 10 855 души. 

Наблюдава се трайната тенденция за намаляване на броя на населението в общината, 
поради застаряване, нисък естествен прираст и увеличена миграция към чужбина, столицата и 

големите градове по българското Черноморие. 

Развитието на демографските процеси в общината са от изключителна важност не само 

за формиране на броя и структурите на населението, но и на трудовите ресурси, които са в 
основата на социалното и икономическото развитие. 

Особено притеснителна е тенденцията за намаляване на броя на селското в сравнение с 
градското население, което се отразява и на социално-икономическото развитие на селските 
територии, към 31.12.2005 г. населението живеещо в селата от областта е било 69 070 души, а 
към 31.12.2008 г. е вече 61 366 души, което се дължи главно на застаряването, високия 
процент на миграция периферия-център и динамиката на пазара на труда. 
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Естественият и механичният прираст на населението продължава да е отрицателен 

както за страната така и за община Сливо поле.  

Прогнозите за продължаващо намаление на населението на страната от 7 364 570 към 

01.02.2011 г. до 7 141 859 към 2015 г. и 6 914 155 към 2020 г. ще намерят своето отражения и 

на територията на общината. 

 

Самоопределение по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.

47.50%

38.50%

11%
2% 1%

българска
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Икономическа активност на населението към 01.02.2011 г.

64%

30%

6%

Икономически неактивни лица

заети лица

безработни



Актуализиран документ за изпълнение на Общинският план за развитие 2007-2013 г. 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 01.02.2011 Г. ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

Области                Възрастови групи (в навършени години)               

 Общини                                       

   Населени места Общо 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

                    

СЛИВО ПОЛЕ 10855 453 433 460 544 611 555 635 718 698 680 749 835 858 798 646 637 370 175 

ГР.СЛИВО ПОЛЕ 2990 139 149 157 189 215 181 214 238 222 200 224 214 168 154 117 108 63 38 

С.БАБОВО 449 7 9 12 10 11 15 10 19 21 22 24 33 54 68 47 48 24 15 

С.БОРИСОВО 764 12 11 26 34 25 19 33 45 54 49 45 66 79 88 60 66 33 19 

С.БРЪШЛЕН 330 5 4 3 7 9 6 9 7 15 10 21 32 30 43 50 43 24 12 

С.ГОЛЯМО ВРАНОВО 1472 71 69 76 76 95 91 98 97 94 105 115 116 98 82 61 65 47 16 

С.КОШАРНА 602 19 29 28 40 28 34 35 52 35 36 37 45 44 39 44 32 19 6 

С.МАЛКО ВРАНОВО 947 89 74 55 47 70 65 68 61 57 58 53 55 62 51 26 36 12 8 

С.РЯХОВО 1637 31 31 38 46 61 53 69 90 85 92 121 155 184 147 138 161 98 37 

С.СТАМБОЛОВО 673 44 31 31 43 56 36 44 59 49 39 38 42 49 40 34 24 8 6 

С.ЧЕРЕШОВО 129 2 1 - 1 1 2 2 4 3 8 6 7 14 19 31 11 9 8 

С.ЮДЕЛНИК 862 34 25 34 51 40 53 53 46 63 61 65 70 76 67 38 43 33 10 

 

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2010 Г. НА НАЦИОНАЛНО И ОБЩИНСКО НИВО  И  ПОЛ* 
         (Брой) 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 
Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

                    

България 155212 74098 81114 179402 84795 94607 -24190 -10697 -13493 

Сливо поле 2010 г. 200 86 114 272 119 153 -72 -33 -39 

Сливо поле 2009 г. 174 78 96 242 111 131 -68 -33 -35 

Сливо поле 2008 г. 143 66 77 273 118 155 -130 -52 -78 

Сливо поле 2007 г. 195 79 116 213 91 122 -18 -12 -6 
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ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2010 Г. ПО 
СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ 

2010 

Естествен прираст 
(брой) 

Естествен прираст  
(‰) 

Статистически райони 
Области 

общо град село общо град село 

Общо за страната -34 652 -8 682 -25 970 -4.6 -1.6 -12.1 

Русе -1 599 -641 -958 -6.4 -3.4 -16.2 

 

 

От представените статистически данни е видно, че като цяло демографското състояние на община Сливо поле следва общите за страната 
тенденции в изменението на основните показатели за демографското развитие.  Основен проблем за демографското развитие на общината е все 
още високото равнище на смъртността, ниската раждаемост и средна продължителност на живот, отрицателният естествен прираст.  

От сравнителният анализ на данните от НСИ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

1. Населението в община Сливо поле продължава да намалява - от 12 381 души към 31.12.2005 г. до 10 855  към 01.02.2011 г.;  
2. Трайна тенденция за намаляване броя на селското, в сравнение с градското;  

3. Запазване на процеса миграция  от 213 души през 2007 г. до 272 през 2010 г. и увеличаване на отрицателния механичен прираст от -18 

през 2007 г. до -72 през 2010 г.;  
4. Отрицателен естествен прираст на населението стойностите,  на който са приблизително 5 пъти по – големи за селата на територията на 
област Русе сравнено с градовете;  
5. Слабо покачване на раждаемостта от 92 родени през 2007 г. на 117 през 2010 г. на територията на община Сливо поле, но намаляване 
коефициента на раждаемост на територията на областта от 9.4 през 2008 г. на 8.8 през 2010 г.; 
6. Намаляване на смъртността на от 245 през 2009 г. на 209 през 2010г., което обаче не е устойчива тенденция;  
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 АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В ИКОНОМИКАТА НА 

ОБЩИНАТА 

 

� РЪСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

Непосредствено след присъединяването на България към Европейския съюз, 
икономиката в Област Русе и в Община Сливо поле бележи значителен ръст. Съществено 

подобряване на бизнес-средата се отчита в контекста на свободното движение на хора, 
стоки и услуги. 

Промишленото производство страната до края на 2007 г. се резвива с ускорени темпове, 
след което постепенно спада от средата на 2008 година, за да достигне отрицателни 

стойности през септември 2009 г.  Брутният вътрешен продукт на страната следва същата 
тенденция като достиге отрицателни стойности в темповете си на растеж още в първото 

тримесечие на 2009 г. Външнотърговския стокообмен на страната за периода януари – 

декември 2009 година  в сравнение с предходната година е намалял с 22,5%. 

От 2009 г.Общинският план за развитие на община Сливо поле  се изпълнява в 

условията на икономическа и финансова криза. 

Настъпилата  в края на 2008 г. икономическа и финансова криза доведе до замразяване на 
някои  проекти в частния сектор и съответно спад в инвестициите. 

 

Конкретни данни за произведения БВП в Община Сливо поле няма, поради което са 
използвани данни за произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) на ниво Северен 

централен район за планиране и на национално ниво. 

 

По данни на НСИ на национално ниво  брутният вътрешен продукт намалява с 4,9% 

на годишна база през второ тримесечие на 2009г.  и възлиза на 16321.6 млн. лева по 

текущи цени. 

Произведеният брутен вътрешен продукт в Северен централен район за планиране за: 

2008 г. е 5 799 433 хил. лева 
2009 г. е 5 463 870 хил. лева 
БВП на човек от нас. за Северен централе район е: 

2008 г. - 6 249 лв. 
 

2009 г. 5 942 лв. 
По произведен БВП Северен централен район за планиране се нарежда на 

предпоследно място пред Северозападен район за планиране. 
От третото тримесечие на 2010 г. брутният вътрешен продукт на национално ниво 

започва реално да нараства  с 0,5% на годишна база. 
По последни предварителни данни Брутният вътрешен продукт реално нараства  с 

1,6% на годишна база през третото тримесечие на 2011 г.  
Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2011 година 
възлиза на   21 016  млн. лв.  в текущи цени. 

Създадената от отраслите на националната икономика добавена стойност възлиза на   17 939 

млн.лв. в текущи цени, спрямо същото тримесечие на предходната година нараства с 2,3% 

• Индустриалният сектор , увеличава относителния си дял в добавената стойност на 
икономиката с 1 процентен пункт спрямо същото тримесечие на предходната година и 

достига 30,7%. 

• Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на 
услугите е 58,7%, което е с 1.9 процентни пункта по-малко спрямо съответния период на 
предходната година. 
•  Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност е 10,6% и се увеличава 
с 0,9 процентни пункта спрямо същото тримесечие на 2010. 

 Тези динамични промени в условията за развитие на икономиката в национален 

мащаб намират отражение в икономическото развитие на община Сливо поле.  
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Произведената продукция от стопанските единици по общини е важен икономически 

индикатор, който позволява да се направи сравнение за промените в областната и общински 

икономики. По този показател водеща е Община Русе с обща стойност на произведената 
продукция 2 317 139 хил. лв.през 2007г. През 2007 г. година най-изоставащи са общините 
Ценово (7 736 хил. лв.), Борово (21 402 хил. лв.) и Две могили (36 467 хил. лв.). 
 

Произведена продукция по общини на област Русе 

 2005 г. 

хил. лв. 

 

2006 г. 

хил. лв. 

 

2007 г. 

хил. лв. 

Област Русе общо 1 718 698  2 151 868 2 813 038 
Борово 15 887  18 822 21 402 
Бяла 56 786  64 976 91 991 
Вятово 73 288  93 952 120 135 
Две могили 23 112  29 765 36 467 
Иваново 94 110  115 474 149 946 
Русе 1 460 152  1 761 513 2 317 139 
Сливо поле 51 414  59 938 68 219 
Ценово 6 949  7 428 7 736 
Източник: НСИ – ТСБ – Русе 
 

В следващите таблици е проследена динамиката на развитие на Основните икономически 

показатели на нефинансовите предприятия за периода 2008 г. – 2010 г. на територията на 
Община Сливо поле. 

Видно от данните по-долу е, че нараства не само броят на предприятията в общината 
(от 210 бр., през 2008 г. до 232 бр. през 2010г.), но и произведената продукция в хил. лв. (от 
72 858 през 2008г. до 128 905 през 2010 г.) за съжаление това не води до увеличаване на 
трудовата заетост и намаляване на безработицата. През 2008 г. заетите лица са 1385 бр. през 
2010 г. намаляват на 1374 бр. 

 Основните преработващи предприятия на територията на община Сливо поле са: на 
„АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД ; „БЕЛТАРТ” ЕООД;УДЕКС ЕООД с предмет на дейност 
добиване на дървесина, дървопреработка, производство на биогорива; Свинекомплексите в 
с. Голямо Враново, Бръшлен и Юделник, СУНИВЕРС ООД с предмет на дейност 
производство и продажба на изделия от сладкарската и хранително-вкусовата 
промишщленост, ФИШЕРИ 2009 ООД с предмет на дейност рибовъдство, търговия с риба и 

рибни продукти,Солей ООД преработка и пакетиране на ядки, ЗП Сезгин Дауд – с предмет 
на дейност цех за белене на семки. 

 През 2010 г. отрасловата структура на общината има следния характер: 

Водещ отрасъл е Преработващата промишленост с 61,7% от произведената продукция за 
общината,  
следвана от Селско, горско и рибно стопанство – 35,5% от произведената продукция за 
общината,  
 на трето място е секторът на” Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с 2 % от 
произведената продукция.  

Продължаваща е обаче тенденцията за концентриране на икономическите субекти 

предимно в областния център и община Русе. 
Показателно е, че в малките общини, включително и в Община Сливо поле 

преобладават предимно микро предприятията с персонал до 9 души и се наблюдава 
незначителен ръст при откриването на нови, в сравнение с предприятията в община Русе.  

На територията на общината няма предприятия с брой на заетите на 250. 

Средните предприятия с до 249 заети на територията на Община Сливо поле са 5, но са с 
най-голям обем произведена продукция 80 212 хил. лева от общо 128 905 хил. лева за 2010 г. 
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Като цяло отрасловата структура на икономиката в община Сливо поле запазва своя 
характер, като определящите за икономическото развитие на общината са: 
 

Хранително-вкусова промишленост. Основно се произвеждат и преработват месо и риба, 
пакетиране на ядки, производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия.Водещи фирми в 
отрасъла са трите свинекомплекса на територията на общината. Свинекомплекс Голямо 

Враново са извършени инвестиции по Европейските програми за добавена стойност към 

произвежданите от тях продукти за пазара по Европейски стандарти. ФИШЕРИ 2009 ООД.  

Химическа промишленост. Този отрасъл се представлява главно от АСТРА БИОПЛАНТ 

ЕООД с предмет на дейност производство на биодизел и биоетанол, както и производство 

на сурови и рафинирани растителни масла, шротове, суров и технически чист глицерин, 

включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост. 
Конфекция и кожарска промишленост . В селата Борисово и Голямо Враново 

функционират шивашки цехове. В с. Голямо Враново е цехът на БЕЛТАРТ ЕООД за 
производство и продажба на колани, чанти и портмонета.  

Анализът на данните от Таблици от 4: 6 показва, че отрасъл „Селско, горско и рибно 

стопанство” от водещ през 2008 г. и 2009 г. през 2010 г. отстъпва първото място на 
„Преработващата промишленост”. Това е резултат от увеличените приходи от продажби 

основно на „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД с предмет на дейност производство на биодизел и 

биоетанол, както и производство на сурови и рафинирани растителни масла; „БЕЛТАРТ” 

ЕООД с основен предмет на дейност производство и продажба на колани, чанти и 

портмонета и увеличените приходи от продажби на други юридически лиза от 
преработващата промишленост. 
  Въпреки, че средните предприятия  5 на брой с 50 до 249 заети формират повече от 
50% от произведената продукция на територията на общината не може да не се отбележи 

приноса за развитието на икономиката в община Сливо поле, на увеличаващия се брой 

малки и средни предприятия (МСП) в сферата на производството, търговията и услугите, 
отнасящи се до  производство на алуминиева и PVC дограма,  кожени изделия,  сладкарски 

изделия, търговия и ремонт на автомобили и др. 

Благоприятна тенденция е ускоряването на ежегодното нарастване на приноса на 
МСП както в брутната добавена стойност (БДС), така и в брутния вътрешен продукт (БВП). 

Съществена роля за повишаване на конкурентноспособността на МСП оказа премахването 

на пречките за стокообмена със страните от Европейския съюз, използването на ресурса на 
програма ФАР, и подобрените условия на кредитиране от банките. Особено показателен е 
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фактът, че след 01.01.2007 г. голяма част от местните производители и търговци се 
ориентира много бързо към румънския пазар, а създадената през 2003 г. в гр. Русе Българо-

румънска търговско промишлена палата осезаемо подпомага с информация, съвети и 

пазарни консултации всички фирми, които желаят да развиват бизнес на съседния румънски 

пазар. Друг важен фактор са реализираните проекти в предприсъединителния период по 

программа ФАР за подпомагане на малкия и средния бизнес и настоящите оперативни 

програми "Конкурентноспособност" и "Развитие на човешките ресурси". От направената 
справка в Информационната система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България /www.eufunds.bg/се установи, че частният сектор на 
територията на община Сливо не е проявил активност и не се възползвал от възможносттите 
за финансиране предоставени по Оперативна програма „Развитие на конкуретоспособността 
на българската икономика”. За територията на общината има само два одобрени проекта на 
Изолат ООД  и  "УДЕКС"  ЕООД. 

 Въпреки, че за област Русе преките чуждестранни инвестиции за периода 2008 г. – 

2010 г. плавно нарастват, финансовата и икономическа криза се отрази отрицателно на  
преките чуждестранни инвестиции в различните сектори на икономиката  на общината.  

Основен индикатор за намалената икономическата активност е намаления обем на 
строителството както на национално и регионално ниво така и за териториторията на 
община Сливо поле. Сектора строителство, основно се развива в областния център гр.Русе и 

е концентриран в градовете, за сметка на почти незначителна част в останалите населени 

места . В повечето случаи новото строителство в селата се осъществява в атрактивните от 
туристическа гледна точка населени места и тези в близост до гр. Русе. В периода 2008 г. – 

2010 г. на територията на Северен централен район за планиране се наблюдава намаление 
броя на строителните предприятия респективно броя на заетите лица в сектора и разходите 
за възнаграждения. През 2009 г. отрасъл строителство на територията на общината е в 
застой и няма произведена продукция от четирите строителни  предприятия  с регистрация 
на територията на общината. Това се дължи и на обстоятелството, че за изпълнение на  
обектите се наемат утвърдени строителни фирми от гр. Русе.  Запазва се тенденцията за 
намаляване на строителството в частния сектор за сметка на обществения сектор. 

Основни икономически показатели за сектор "Строителство" за Северен 

централен статистически район
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След спада на строителството в периода 2008 г. – 2009 г.през 2010 г. – 2011г. се 
наблюдава увеличение на броя на издадените разрешения за строеж и започнатото 

строителство на територията на община Сливо поле. За 2011 г. увеличението е почти два 
пъти в сравнение с 2010 г. Това се обяснява с възможностите за финансиране, предоставяни 

от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и закупуването на 
селскостопанска техника от земеделските производители. Приблизително 20% от 
издадените разрешения за строеж през 2010 г. и 16% от издадените през 2011 г. са за 
складове и навеси за селскостопанска техника и инвентар. 

 

Показатели Издадени 

разрешения за 

строеж през 
2010 г./брой 

Започнато 

строителство 

през 2010 г./брой 

сгради 

Издадени 

разрешения за 

строеж през 
2011 г./брой 

Започнато 

строителство 

през 2011 г./брой 

сгради 

Жилищни сгради 7 3 14 4 

Административни 

сгради 

0 0 2 2 

Други 20 8 38 17 

 

В показателя други сгради са включени гаражи, навеси и складове за транспортна и 

селскостопанска техника, летни кухни, стопански постройки. 

Друг важен индикатор за  развитие на икономиката  е  обема на продажбите в сектор 

"Търговия на едро и дребно". Особено оживление на търговията се усети след отварянето 

на границата с Румъния след 01.01.2007 г., когато голяма част от гражданите на съседния 
град Гюргево, а и столицата Букурещ започна да посещава ежедневно търговските обекти и 

пазари в област Русе, привличани от по-ниската цена на предлаганите стоки. Настъпващата 
световна финансова криза в края на 2008 г. обаче, се отрази негативно на развитието на 
търговията, а освен това регламентираните такси за преминаване на Дунав мост са 
допълнителна бариера и пречка за търговския обмен.  

В сектора на търговията и услугите настъпи съществена промяна. Само за последните 
две - три години бяха построени и функционират хипермаркети на водещи търговски вериги 

за хранителни продукти, техника и строителни материали, като Кауфланд, Практикер, Мосю 

Бриколаж, Билла, Технополис, Техномаркет и др., редица бензиностанции на OMV,  

Ромпетрол, Шел, Лукойл и др., автосалони на Тойота, VW, Опел и Крайслер. 

Хипермаркетите обслужват  гражданите на цялата област. 
Реализираха се два търговски центъра от особено голям мащаб (т.нар. МОЛ). 

Настъпващата в края на 2008 г. икономическа и финансова криза доведе до замразяването на 
някои от проектите и съответно спад в инвестициите. 

В сектор «Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети се наблюдава намаление 
на броя на обектите от 105 през 2008 г. на 98 през 2010 г. и значителен спад в произведената 
продукция за 2010 г. спрямо 2009 г. Това може да се обясни с  навлизането на русенския 
пазар на редица мултинационални търговски вериги. 

Туризъм . Туризмът на територията на община Сливо поле е слабо развит. Ограничен 

брой места за нощувки има единствено в с.Борисово – „Жълтата къща”. Развит е единствено 

риболовният туризъм по поречието но р. Дунав и екологичният туризъм в защитените 
местности „Калимок – Бръшлен” и“Комплекс Алеко-Телика”. Престоят на туристите е 
еднодневен, без нощувки. Алтернатива за развитие на туристически дейности са Програмата 
за развитие на селските райони 2007 г. – 2013г. и Оперативна програма за развитието на 
сектор “Рибарство” /2007 – 2013 г./ в мерките за разнообразяване и алтернативни дейсти на 
земеделието и рибарството. 

Конкурентноспособността на всеки бизнес зависи от намаляване на разходите за 
дейността. В тази връзка особено актуален в последните години е въпросът с внедряването 

на мерки за енергиийна ефективност, като и инвестиции "на зелено" за изграждане на 
инсталации и мощности за производство на енергия от ВЕИ и биогорива.  
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Географското разположение на област Русе благоприятства развитието на този вид 

бизнес и в тази посока се наблюдава засилен интерес. За отбелязване е, че в областта 
започна изграждането на няколко соларни парка (основно в общините Русе и Иваново), 

монтиране на вятърни турбини (община Борово). В община Сливо поле е изграден и работи 

завод за биогорива. В новото строителство се наложи практиката за термо и шумоизолация 
на сградите, но по отношение на старите сгради  този процесс върви с много бавни темпове.  

През 2009 г. – 2010 г. на територията на община Сливо поле са издадени шест 
разрешения за строеж на фотоволтаични електроцентрали, като строителството на две от тях 

е започнато.  

С публични средства са внедрени мерки за енергийна ефективност в две от трите 
училища в община Сливо поле и в детската градина в гр.Сливо поле. Работи се по 

рехабилитация на уличното осветление и подмяна на старите лампи с енергийно ефективни. 

Като недостатък в икономическото развитие на общината, следва да се отбележат все 
още нереализираните модели на публично-частни партньорства. Това се дължи преди 

всичко на недобре структурираната комуникация между бизнеса и публичните органи на 
изпълнителната власт.  

Независимо от относително високия брой образователни и научно-изследователски 

центрове в област Русе, няма ясно изразен качествен преход към приложни изследвания и 

трансфер на иновации и технологии към различните отрасли на икономиката в областта. 
Нарушена е връзката Образование - Научно-изследотелски центрове - Бизнес, което води до 

ниска конкурентноспособност на местното производство в сравнение с европейските и 

световните показатели и изоставане във внедряването на нови технологии и иновации.    

Структурните фондове на ЕС дават на България значителни възможности за 
увеличаване на финансирането на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и 

иновациите. Тъй като регионалната политика на ЕС все повече се съсредоточава върху 
икономиката на знанието, инвестициите на ЕС в изследвания и иновации по Структурните 
фондове нарастват от 13 млрд. евро между 2000 г. и 2006 г. до над 99 млрд. евро между 2007 

г. и 2013 г. или с 29% от общия обем на финансовите ресурси(Европейска комисия, 2008 г.). 
Три от българските шест ОП включват изследванията, иновациите или усвояването на 
технологиите. Далеч най-голямата сума, заделена за насърчаване на тази област, е в 
ОП„Развитие на конкурентноспособността на българската икономика, Приоритет - 1 

Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”, ОП „Развитие на 
човешките ресурси” и Програмата за развитие на селските райони също така включват 
финансиране на изрично свързаните с иновациите дейности, но в много по-малка 
пропорция. Общият бюджет на ОП„Конкурентноспособност” възлиза на 1.16 млрд. €, които 

включват 988 млн. € помощ от Общността. Приблизително 709 млн. € от общата сума са 
заделени за области, свързани с иновациите или усвояване на технологиите, а 246 млн. € се 
предвиждат конкретно за субсидирането на иновации, усвояване на технологиите, 
изследователски проекти и инфраструктура. Осъществяването на разнообразни схеми за 
безвъзмездно финансиране за всички етапи на комерсиализацията на иновациите и 

технологиите ще се осъществява от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия и ще се отпуска на малки и средни предприятия, публични 

институции и неправителствени организации.  

От представената и анализирана информация може да се направи извода, че в 
икономическо отношение община Сливо поле бележи напредък за периода 2007-2010 г. 
Потенциала с който разполага обаче, все още не е оползотворен напълно и в някои сектори 

изостава от общите за страната показатели 

По данни на Агенцията за икономически анализи и прогнози, по-значителен ефект за 
българската икономика от задълбочаващата се криза на финансовите пазари ще има по 

линия на забавянето растежа на основните търговски партньори. Забавянето на растежа в 
страните от ЕС оказа и ще продължи да оказва забележимо отрицателно влияние върху 
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износа на страната и съответно върху растежа на БВП, тъй като външното търсене от страна 
на ЕС представлява дял от 60% от общия износ на България.  

Трудно предвидим риск за българската икономика остава и постоянно променящата 
си ситуация на петролния пазар. България е зависима от доставките на суров петрол и 

местното производство е със сравнително висока енергийна интензивност, поради което 

цените на международните пазари пряко влияят не само на ценовата динамика в България, 
но така също и върху дефицита по текущата сметка, разполагаемия доход на населението и 

разходите на предприемачите. В резултат на финансовата криза, която  прерастна и в 
икономическа, инвестиционната активност се сви през 2009 г., което  доведе до спад във 
вътрешното потребление и намаляване на отпуснатите кредити.  

Въпреки сериозната криза, в България има поне шест отрасъла, които не само са 
устойчиви на трудностите, но и разполагат с потенциал за растеж. Такива са хранително-

вкусовата промишленост, дистрибуцията на лекарства и козметика, технологиите и 

комуникациите, пречиствателните и рециклиращи съоръжения, възобновяемите 
енергоизточници и пътното строителство. Добрите проекти в тези сектори ще продължат да 
получават по-лесен достъп до банково финансиране и през следващите години., въпреки 

глобалното свиване на кредитния ръст.  
 

Забележка: Отрасъл селско стопанство е изведен отделно от анализа на 
икономическото състояние, тъй като е най-важният фактор за преодоляване на 
междурегионалните различия в област Русе. 

 

 От сравнителният анализ на данните от НСИ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

1. Отрасловата структура на икономиката в община Сливо поле запазва своя характер; 

2. Запазва се трайната тенденция за подобряване на бизнесклимата и увеличаване на 
инвестициите в икономиката на областта;  
3. Преобладаващата част от стопанските субекти са малки и средни предприятия с 
персонал до 9 и от 9-49 души персонал, като техния брой ежегодно се увеличава; 
4. Продължава тенденцията за концентриране на икономическите субекти предимно в 
областния център и община Русе; 
5. Най-голям дял по отношение на произведената продукция (в хил.лв) за 2010 г. заема 
Преработващата промишленост. 
 6. Търговията бележи напредък, но обектите за търговия на дребно намаляват за сметка 
на изградените хипермаркети в гр.Русе; 
7. Наблюдава се  ръст при откриването на нови малки и средни предприятия (МСП); 

8. Нарушената връзка Образование - Научно-изследотелски центрове - Бизнес пречи за 
внедряването на нови технологии и инновации в производството; 

9. Наблюдава се развитие в производството на енергия от ВЕИ и внедряването на мерки 

за енергийна ефективност, като бъдещ сектор в отрасловата структура на икономиката на 
общината; 
10. Все още в община Сливо поле няма реализиран модел на Публично-частно 

партньорство, като се изключи Местната инциативна рибарска група Главиница-Тутракан – 

Сливо поле. 
11. Община Сливо поле изостава по основните икономически показатели (БВП, БДС, 

ДМА, брой наети и др.) от средните за страната; 
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 20081 г. по икономически дейности  за община Сливо поле                                                                   Таблица 4 
                        

  
Предприя

тия 

Произве
дена 

продукц
ия2 

Приходи 
от 

дейност
та 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за  

дейност
та 

Печал
ба Загуба 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи 
за 

възнагра
ждения ДМА 

  Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 
Х и л я д и  л е в о 

в е 
ОБЩО ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 210 72858 138781 87753 129132 13381 .. 1385 1225 5975 60583 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 29 54881 107903 66491 95254 12132 181 659 637 3230 32148 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 26 14583 20356 11207 23846 760 .. 397 384 1925 26736 
F СТРОИТЕЛСТВО 7 393 408 285 386 21   14 8 39 24 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 105 1613 8438 8162 8071 376 33 222 137 455 916 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 21 148 375 366 341 33   34 15 37 .. 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 3 71 72 71 70 ..   5 .. .. .. 
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 6 18 38 17 39 .. .. 7 .. 17 137 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ 4 56 60 60 59 .. .. 10 .. .. .. 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 
РАБОТА .. .. .. .. .. ..   .. .. .. .. 
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ .. .. .. .. ..   .. .. .. ..   
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ .. .. .. .. .. ..   .. .. ..   
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 20091 г. по икономически дейности    за община Сливо поле                                                         Таблица 5 
            

Предприятия 
Произведена 
продукция2 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за  

дейността Печалба Загуба 
Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражд

ения ДМА 
Икономически дейности (А21) 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 
ОБЩО ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 218 88751 163354 111851 154902 13682 .. 1417 1268 6905 74175 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 41 46667 94948 58045 83704 11067 523 633 604 3484 31901 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 25 35750 50700 36837 54826 1062 .. 436 422 2344 37655 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И 
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА .. .. .. .. .. - .. - - - .. 
F СТРОИТЕЛСТВО 4 .. .. .. .. .. - 17 .. .. .. 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 102 4133 14998 14303 14126 1027 113 242 168 629 3721 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 3 228 228 228 220 8 - 5 .. .. 22 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 21 129 349 349 364 18 33 29 14 53 53 

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 4 91 99 89 87 11 - 11 7 19 .. 
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 4 .. .. .. 50 .. .. 3 .. .. 483 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 6 .. .. .. .. 201 - 28 .. .. .. 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ 
ДЕЙНОСТИ .. .. .. .. .. - - .. - - - 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА .. .. .. .. .. .. - .. .. .. - 
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 3 17 19 19 .. .. - 5 .. .. - 
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010* г. по икономически дейности  за община Сливо поле                                                            Таблица 6 
            

  
Предприя

тия 

Произведе
на 

продукци
я 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за  

дейността Печалба Загуба 
Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи 
за 

възнагра
ждения ДМА 

  Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 
Х и л я д и  л е в о 

в е 
ОБЩО ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 232 128 905 202 333 153 847 187 329 16 860 3 408 1 374 1 211 7 079 77 025 
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО 
СТОПАНСТВО 53 45 820 78 287 57 629 64 505 12 701 53 460 422 2 759 27 745 
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 26 79 472 110 564 83 046 109 666 3 426 .. 587 571 3 310 47 407 
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И 
НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА .. .. .. .. .. .. .. .. - - .. 
F СТРОИТЕЛСТВО 5 269 275 269 159 .. - 16 .. .. .. 
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ 
И МОТОЦИКЛЕТИ 98 2 521 12 169 11 911 12 077 455 409 230 159 779 1 044 
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 3 191 191 191 200 .. .. 7 5 19 17 
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 21 182 389 389 360 36 7 35 19 64 43 
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 5 155 159 115 145 14 .. 14 10 30 .. 
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 7 53 54 52 77 18 .. 5 .. .. 653 
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 4 118 118 118 44 67 - 5 .. 6 .. 
N АДМИНИСТРАТИВНИ И 
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ .. .. .. .. ..   .. .. - - - 
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 
СОЦИАЛНА РАБОТА .. .. .. .. .. .. - .. .. .. - 
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ .. .. .. .. ..   .. .. .. .. - 
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 5 28 29 29 21 8 - 6 .. .. - 
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 20081 г. по групи предприятия според броя на заетите за област РУСЕ по общини    Таблица 7 
            

Предприятия 
Произведена 
продукция2 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за  

дейността Печалба Загуба 
Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражде

ния ДМА 

Област/Община                                     
Групи предприятия 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 210 72858 138781 87753 129132 13381 .. 1385 1225 5975 60583 
Микро до 9 заети 181 8191 16656 13716 14074 2713 237 356 213 697 7774 
Малки от 10 до 49 24 26918 57450 45708 50728 6507 193 517 500 2520 17709 
Средни от 50 до 249 5 37749 64675 28329 64330 4161 .. 512 512 2758 35100 
 
 

Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 20091 г. по групи предприятия според броя на заетите за община Сливо поле          Таблица 8 

Предприятия 
Произведена 
продукция2 

Приходи 
от 

дейността 

Нетни 
приходи 

от 
продажби 

Разходи 
за  

дейността Печалба Загуба 
Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнаграждения ДМА 

Община                                                                     
Групи предприятия 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 
ОБЩО ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 218 88751 163354 111851 154902 13682 .. 1417 1268 6905 74175 

Микро до 9 заети 191 9660 18635 14528 15650 3029 213 380 244 910 9029 

Малки от 10 до 49 22 24625 55532 44894 49205 6263 110 502 494 2843 19004 

Средни от 50 до 249 5 54466 89187 52429 90047 4390 .. 535 530 3152 46142 
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Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010* г. по групи предприятия според броя на заетите за община Сливо поле  Таблица 9 

            

Предприятия 
Произведена 
продукция 

Приходи 
от 

дейностт
а 

Нетни 
приходи от 
продажби 

Разход
и за  

дейност
та Печалба Загуба 

Заети 
лица 

Наети 
лица 

Разходи за 
възнагражден

ия ДМА 

Община                                                                                   
Групи предприятия 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 
ОБЩО ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 232 128 905 202 333 153 847 187 329 16 860 3 408 1 374 1 211 7 079 77 025 
Микро до 9 заети 206 11 640 22 161 18 190 18 780 3 253 .. 393 247 967 12 005 
Малки от 10 до 49 21 37 053 62 123 51 602 52 369 9 522 485 479 473 2 938 17 911 
Средни от 50 до 249 5 80 212 118 049 84 055 116 180 4 085 .. 502 491 3 174 47 109 
 
 

 СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

От общата територия на област Русе 2 803,4 кв.км, в селски райони попадат 2 224,2  кв.км,  което  представлява  83,3%.  В  тях  се  
включват  всички  общини,  с изключение на община Русе. В сравнителен план, площта на селските райони в област Русе надвишава с 
2,3% дела за страната. 

Използваната  земеделска  площ  на  територията  на  област  Русе,  според земеделския кадастър, възлиза на 175 000 ха или 63,2% от 
общата площ на областта, при  53%  средно  за  страната.  Основната  част  от  земеделските  земи  попада  в категорията “ниви” – 92%, 

при 82% средно за страната.  
Общата площ на територията на Община Сливо Поле (от Баланс по начини на трайно ползване към 11.12.2009 г.) е 237610.323 дка. 
През 2010 г. Министерството на земеделието и храните проведе преброяване на земеделските стопанства на територията на цялата 

страна. Преброяването бе извършено по методология, съобразена със законодателството на ЕС – Регламент (ЕО) 1166/2008 и Регламент 
(ЕО) 1200/2009. По този начин се гарантира сравнимостта на получените резултати за структурата на земеделските стопанства в България 
и на земеделските производствени методи с тези на държавите-членки на Европейския съюз. Пълното преброяване на земеделските 
стопанства е основен източник на информация за състоянието и тенденциите в развитието на земеделието.  

 

 Както на национално така и на регионално ниво ясно се очертават две тенденции. От една страна се наблюдава сериозно 

намаление на броя на земеделските стопанства – с 44% ( на национално ниво) спрямо предходното преброяване през 2003 г. От друга 
страна, ИЗП (използваема земеделска площ) нараства с около 25%. Тези противоположни тенденции водят до нарастване на средната 
площ, използвана в едно земеделско стопанство, с над два пъти – от 4,44 ха на 10,14 ха, което показва, че са налице процеси на уедряване 
на земеделските стопанства. По отделни групи стопанства, в зависимост от юридическия статут, интензивността на тези процеси е 
различна, а в някои случаи – противоположна. Намалението на броя на земеделските 
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стопанства е предимно за сметка на физическите лица – спад с 45% и на кооперациите - с 
53%,докато броят на търговските дружества е нараснал значително (със 157%) – на 
национално ниво. 

 

Използваната земеделска площ по данни на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Русе през 
2009 г. възлиза на 133073,69 дка  или 56% от общата площ на общината.Основната част от 
земеделските земи попадат в категорията полска култура 42%, ниви 30%. 

Няма пустееща и необработваема земя  на територията на Община Сливо Поле. Само 

заблатените на територията на ЗМ „Каликом – Бръшлен” и предстоящите за залесяване гори 

в земеделски земи. 

По данни на на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Русе се наблюдава намаление на 
земеделските стопанства през 2010 г. спрямо 2008 г. и 2009 г. това се обяснява с 
окрупняване на земеделските стопанства. ТОВА СЕ ДЪЛЖИ ГЛАВНО на големите 
арендатори икооперации, които получиха голям процент за подпомагането на единица площ 

и получиха средства от Програмата за развитие на селските райони за подновяване на 
селскостопанската техника и изграждане на складове за съхранение на селскостопанска 
продукция. Дребните земеделски стопани изостават в инвестиционните си политики и в 
конкурентноспособността си.  

Структура на земеделските сотапанства: 
 

2008 2009 2010 земеделски стопанства : 

брой обработва
на площ 

брой обработва
на площ 

брой обработва
на площ 

на физически лица 439   443   402   

на еднолични търговци 8   8   8   

на кооперации 10   10   10   

земеделски стопанства 
растениевъдство  457 133073.69 461 133073.69 420 133073.69 

земеделски стопанства 
животновъдство и 

растениевъдство  136   136   136   

 

Преобладават земеделските стопанства растениевъдство, като най- голям е броя на 
физическите лица проезводители на зеленчуци и дини – 363, следвани от стопанствата 
произвеждащи зърнени култури -112 и овощни масиви 72 – данните са информационен 

регистър „БУЛСТАТ”. 

 Площите на   горския фонд в Община Сливо поле обхващат общо 11063 дка без 
островите по картата на възстановената собственост. 

През 2011 г. са проведени залесителни мероприятия на 50 дка  възстановени по чл.19 

от ЗСПЗЗ земеделски земи, от които  – 10 дка черна топола, 10 дка бяла върба, 10 дка 
хибридна топола и 20 дка полски ясен в землището на с. Бръшлен. 

 В сравнение с останалите селски общини от област Русе Община Сливо поле е на 
първо място по брой на постоянно заети в селското стопанство. Характерно за 2010 г. е  
чувствителното намаление от  659 заети лица в аграрния сектор  през 2008 г. на 460 през 
2010 г., което се обяснява с въвеждането на нова техника и технологии в сектора. 
Основните земеделски култури, които се отглеждат на територията на Община Сливо поле, 
са свързани с благоприятните климатични условия и плодородните почви. Като показател за 
произведената продукция през периода 2007-2010г.е избран средния добив по видове 
селскостопанска продукция. 
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По данни на ОД "Земеделие"-Русе основните култури, които се отглеждат в Община Сливо 

Поле са пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и маслодайна рапица. Последната бележи 

значителен ръст, тъй като се използва в производството на биогорива. 
 Структура на растениевъдството 

Засети площи по видове култури на територията на община Сливо поле 
Зем.култура 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Пщеница 67666 61448 65871 64964 

Царевица 17033 17033 15450 9700 

Слънчоглед 55922 65915 66527 51060 

Ечемик 11409 11409 14247 12988 

Люцерна 5496 5466 5090 4100 

Лозя 0 0 0 0 

Праскови 204 204 204 1430 

Кайсии 101 101 101 1500 

Сливи 107 107 107 75 

Ябълки 63 63 63 231 

Домати 600 540 394 256 

Пипер 80 50 100 74 

Картофи 640 620 320 180 

Дини 580 500 504 380 

Пъпеши 285 
260 

165 69 

ОБЩО 160186 163716 169143 147007 

 

Среден добив по видове селскостопанска продукция (кг/дка) 

      

Зем.култура 2007 г. 

2008 

г. 2009 г. 2010 г. 

Пщеница 194 503 289 441 

Царевица 80 533 550 750 

Слънчоглед 86 275 236 275 

Ечемик 246 524 341 428 

Люцерна 5496 5466 5090 4100 

Лозя 0 0 0 0 

Праскови 206 206 206 1200 

Кайсии 248 248 248 1000 

Сливи 0 0 0 2000 

Ябълки 0 0 0 1496 

Домати 1208 1291 1416 2380 

Пипер 438 700 659 851 

Картофи 1039 1038 2225 2100 

Дини 264 260 2350 3121 

Пъпеши 125 123 358 1232 

 

Разликата в добивите се дължи на природни бедствия (градушка, суша през  и паднали 

слани, засегнали овощните насаждения). 
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Зеленчукопроизводството е традиционно развит селскостопански отрасъл в Община 
Сливо поле и е съсредоточен в частните стопанства. Зеленчуци се отглеждат основно в 
дворовете и се поливат с питейна вода и вода от кладенците, което значително оскъпява 
произведената продукция. Подотрасълът, обаче, не може да се развие и да достигне 
предишните обеми на производство, поради липсата на работещи преработвателни 

предприятия и проблеми с напояването на площите. 
 

Създадени насаждения на територията на 

община Сливо поле/ха 

  2009 г 

  

2010 г 

череши 57 

  

238 

ябълки 136 

  

231 

праскови 1298 

  

1429 

кайсии 1083 

  

1500 

круши 6 

  

53 

орехи 0 

  

0 

ягоди 0 

  

0 

 

Една от най-големите инвестиции на територията на общината е на „МАККЕНА 08” 

ОД с.Голямо Враново със засети площи с трайни насаждения 105 дка череши, покрити 

оранжерии оранжерии с изградена отоплителна инсталация от 20дка, изграждане на 
складово стопанство за пропан - бутан и метан с  инсталация за изгаряне на биомаса и 

Охлаждащ цех за съхранение на плодове и зеленчуци с обем 1500 куб. метра. 
След продължителния спад в овощарството през последните 2-3 години се наблюдава 
възвръщане на интереса и инвестиране в този подотрасъл. По данни на ОД "Земеделие"-

Русе през 2009 г. и 2010 г. са създадени 6031 ха нови овощни насаждения от които 

преобладаващи са прасковите, кайсиите, черешите и ябълките. Сериозен интерес се 
проявява към ядковите - лешници и орехи. Добре се развива и зеленчукопроизводството, 

като произведената продукция изцяло се реализира на вътрешния пазар. 

През 2010 г. се наблюдава многократно увеличение на засетите площи с праскови, 

кайсии и ябълки. Това се обяснява с финансовата подкрепа по мярка 112 и 141 от 
Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г. Това е причина и за намаление 
на произведената продукция в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство” през 2009 г. и 

2010 г., тъй като новосъздадените овощни градини не са достигнали плододайна възраст. 
Все по-голяма част от земеделските производители инвестират в закупуването на нова 

техника, включително чрез финансиране по Програма САПАРД и  Програмата за развитие 
на селските райони. 

Инвестициите са   в закупуване на нова техника - комбайни, трактори,силози, поливна 
техника и за създаване на трайни насаждения. 

 В общината не функционира нито едно преработващо зеленчуци и плодове 
предприятие. В резултат на неудачна приватизация, на практика преработвателните и 

консервиращи растениевъдната продукция фирми преустановиха дейността си. 
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Животновъдство 

 

Развитието на животновъдството през разглеждания период се характеризира с 
оптимизация на броя на 

стопанствата и на животните в тях, както и с преструктуриране и модернизиране с 
оглед покриване на стандартите за производство на качествени и безопасни животински 

суровини. 

През изтеклия период продължи преоборудването, окомплектоването и 

модернизирането на млечните ферми във връзка с необходимостта от спазване на 
изискванията, наложени от 

прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП). Усилията са насочени към 

повишаване броя на фермите, категоризирани в първа група. 
Животновъдството в региона се развива в две посоки: от една страна в условията на 

малки полу-пазарни стопанства и от друга – в условията на промишлено отглеждане. В 

община Сливо поле се намират три големи животновъдни предприятия, в които се 
отглеждат около 70000 прасета. Тези предприятия заустват отпадните води след механично 

пречистване директно в река Дунав и са с най-голямо негативно влияние върху околната 
среда предвид липсата на изградени пречиствателни съоръжения. Въпреки това те са 
структороопределящи за икономиката на община Сливо поле.      

В частните животновъдни ферми се отглеждат главно едър рогат добитък, дребен 

рогат добитък и пчелни семейства. В селата Ряхово, Голямо Враново, Борисово се 
отглеждат най-голям брой животни във фамилни стопанства. Най-голям е броят на млечните 
крави, овцете и козите. По отношение на породния състав в млечното говедовъдство 

преобладава черно-шареното говедо. Проблем на всички населени места е 
оползотворяването на биологичните отпадъци. Липсват площадки и съоръжения за 
складиране и компостиране на растителни и животински отпадъци. Пчеларството добива 
все по-голяма популярност. Възможностите, които предоставя този сектор, са големи, тъй 

като значителна част от продукцията намира реализация извън рамките на страната. По 

отношение на отглеждането на едър рогат добитък за добив на мляко основните, 
лимитиращи фактори са квотната система за производство на мляко, недостатъчният брой 

преработвателни предприятия и млекосъбирателни пунктове съгласно стандартите на ЕС, 

практическата липса на директен достъп на производителя до реална пазарна реализация. 
Мерите и пасищата не съответстват като площ за осигуряване на минимална площ за една 
животинска единица.  

През периода 2007 – 2010 г. се наблюдава увеличение на производството на мляко с 
61,88 %, което основно се дължи на увеличения брой  кози и овце в животновъдните 
стопанства. Най-голямото животновъдно стопанство с над 80 броя кози се намира в с. 
Малко Враново. 

     

Структура на животновъдството 

  

Брой Брой Видове животни 

2007г. 2010г. 

Говеда 1180 1294 

 - в т.ч. крави 1284 
780 

Свине 72629 67580 

 - в т.ч. свине-майки 5425 5611 

Овце 2320 2881 
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 - в т.ч. овце-майки 1520 2553 

Кози 230 334 

 - в т.ч. кози-майки 150 311 

Птици 25 22 

- в т.ч. кокошки-носачки 15 17 

Пчелни семейства 3580 4130 

 

Произведена 

продукция 
2007 г. 

2010 г. 

Месо (т) 135 1702 

Мляко 

(хил.литра) 
1471 

2377 

Вълна (т) 11 0 

Яйца 
(хил.бр.) 150 0 

Мед (т) 58 112 

 

Свиневъдство 
 

Свиневъдството заема основен дял в производството на червени меса в страната. 
През 2010 г. около 66% от червеното месо е добито от свиневъдния сектор. Продължава 
процесът на привеждане на фамилните ферми в съответствие с изискванията за хуманно 

отношение при отглеждане на свине, тъй като почти всички индустриални ферми са 
отговорили на тези стандарти. Променя се и селекционната дейност, насочена към добива на 
месо с по-малко тлъстини. 

През 2010 г. се наблюдава намаление на броя на свинете като цяло. 

В общината свиневъдството се представлява основно от 3 ферми в селата Голямо 

Враново, Бръшлен и Юделник, които едва към 2005г. поддържат стабилно поголовие. С 

финансовата помощ на програма САПАРД  и Програмата за развитие на селските райони са 
приведени в съответствие с изискванията на ЕС и са изградени зърнени бази от трите 
свинекомплекса.  

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД се намира в с. Голямо Враново. 

Основната дейност на свинекомплекса е производството на елитни породи свине, 
колбаси и продукти от свинско месо. 

Свинекомплексът разполага с: 
  –  20 000 прасета 
  –  2 000 свине майки 

  –  Над 200 души персонал 

  –  3000 дка. посевни площи 

  –  Силози за 7 500 т. зърно 

  –  Фуражен цех 

  –  Тринадесет фирмени магазина 
  –  Модерен цех за месопреработка, съобразен с най-високите европейски 

стандарти 

Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е един от най-големите производители 

на свинско месо в страната, като произвежда над сто вида трайни и малотрайни продукта от 
свинско месо.  

В Свинекомплекс Голямо Враново  за първична преработка на свинско месо е 
въведена  система за класификация на кланични трупове /S/ EVROP осигуряваща достъп до 
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европейските пазари и усвояване на експортни субсидии.По-голямата част от сградите са 
напълно обновени и снабдени с оборудване за автоматизирано хранене и автоматичен 

контрол на климата. 

С реконструкцията и внедряването на нови технологични линии в свинекомплексите се 
обяснява увеличението с над 12 пъти на продукцията на месо през 2010 г. спрямо 2007 г. 

 Говедовъдство  

През разглеждания период се наблюдава тенденция на  окрупняване на млечните 
ферми. Вниманието бе насочено към покриване на стандартите за производство на 
качествено мляко чрез преструктуриране и модернизиране на млечните ферми. През 
квотния период 2010/2011 г. националната млечна квота на България е увеличена с 10 085 

тона. През същия квотен период са разпределени 13 492 276 кг за доставки и 4 920 933 кг 
за директни продажби от националния млечен резерв на 579 производители на краве мляко, 

подали заявления. За периода 1 април 2010 – 31 март 2011 г. националната млечна квота не е 
превишена. 
Като страна-членка на ЕС България е длъжна да прилага нормите, заложени в Регламент 
853/2004/ЕС за специфичните изисквания към хигиената на суровини и хранителни 

продукти от животински продукти. През 2009 г. периодът на дерогация, даден на страната 
по отношение постигане на хигиенните изисквания към суровото мляко, бе удължен до 

декември 2011 г. В тази връзка Министерство на земеделието и храните поддържа и 

ежемесечно актуализира Регистри на фермите за производство на сурово краве мляко, 

категоризирани в І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та група, съгласно заложените критерии в Наредба № 4 от 
19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и 

транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускането на пазара 
на мляко и млечни продукти. През 2010 г. продължи координирането на дейността по 

спазване на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания при отглеждането на 
селскостопански животни в животновъдните ферми.  

 На територията на община Сливо поле има 6 броя говедовъдни стопанства- 2 в гр. 

Сливо поле, 1 в с. Ряхово и 1 с. Кошарна, 2 в с. Юделник. Кравефермите са първа категория, 
произведената млечна продукция отговаря на изискванията на европейските стандарти и се 
изкупува от водещи производители на млечни продукти като "Данон Сердика". Със  
съфинансиране от Програмата за развитие на селските райони е закупена доилна техника и 

са изградени торохранилища.  
В индивидуалните стопанства се отглеждат единични бройки за лични нужди. 

Птицевъдството в Община Сливо Поле не е развито. Птици се отглеждат за 
собствена консумация в личните стопанства а в последните години  вниманието е насочено 

предимно към производството на яйца за собствена консумация. 

Риболов и Рибовъдство 

 

В Община Сливо Поле се извършва предимно любителски риболов – по Дунавския 
бряг, във влажните зони и на вътрешен водоем (рибарник). Въпреки че рибарството е 
традиционен поминък в региона, все още няма регистрирано сдружение или организация на 
рибарите. Регистрирана официална борса за дунавска риба има  една в с.Ряхово. 

Понастоящем стопански и любителски риболов се извършва по цялото протежение на 
Дунавския бряг и островите. По тези места риболов не се извършва само през зимния 
период, по време на ледохода по Дунав и в забранените периоди (20 април – 15 юни), когато 

е размножителният период на рибата.  
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По данни от ИАРА към октомври 2010 г., броят на издадените разрешителни за 
извършване на стопански риболов в участъка “Ряхово – Бръшлен” на територията на  
торията на Община Сливо Поле са както следва: 

- за 2008 г. – 50 бр; 

- за 2009 г. – 63 бр; 

- за 2010 г. – 63 бр. 

Броят на регистрираните лодки за стопански риболов е 34. 

Разпределение по пол: За 2010 г. със стопански риболов се занимават 60 мъже и 3 

жени, като приблизителната средна възраст на мъжете е 53 години, а на жените 51. 

Най-големи количества от Дунав е уловът на сом, платика, бяла риба, мряна, шаран, 

толстолоб и др. 

Уловът по видове и количества през последните години за сектор Русе е:   
Сектор Русе 

Общо улов [кг] по години Вид риба Вид риба 

 - КОД 2007 2008 2009 31.10.2010 

Брияна (облез, уклей)  NUC 916.2 599 1297.75 694.2 

Бял амур  FCG 952.9 689 704.4 361 

Бял толстолоб SVC 473 720 49652.1 3000 

Бяла мряна PTB 6792.3 5927.7 4982 2092.1 

Бяла риба (сулка)  FPP 1282.5 943.2 1398.55 802.64 

Други   1960.6 1298.5 2241.1 1423.7 

Езерен рак AYS   15     

Карагьоз, дунавска скумрия  SHC 70 380 1013 1241.5 

Липан  TLV 10 585     

Маришка мряна BBZ 10 260     

Маришки морунаш (карабалък) VIM 10 65     

Михалца FBU 49.7 11     

Моруна  HUH     128 145 

Морунаш  VIV 116.5 2621 523.95 248.5 

Мъздруга  FID     7 6 

Платика  FBM 2599.5 21725.1 3250.5 1245.1 

Пъстър толстолоб  BIC 19182.9 337 20454.75 10098.4 

Распер  ASU 1247 131 176.5 30 

Речен костур  FPE 15 33 10   

Руска есетра APG 191 360   21 

Скобар HON 50 2447.6 22   

Сом  SOM 2839.8 9075 5911.55 1798.4 

Сребриста каракуда  CGO 7895 15 13227.8 3471.9 

Червеноперка SRE 102 20 50 73 

Чига  APR 138.2 10 19 50 

Чил косат  FBR 827 1510.7 566 59 

Шаран FCP 19222.8 16433.8 40608.7 34872.9 

Щука  FPI 1202.4 461.6 1654.1 436.8 

Общо 68166.3 66715.2 147898.8 62171.14 

Източник: ИАРА. 

 Най-висок ръст бележи уловът през 2009 г – 147898,8  кг, а през 2010 г. намалява до 

62171,14 кг, т.е. 58% от стойността за 2009 г. Важно е да се отбележи, че данните за улова се 
базират на посочените данни в декларацията за произход от лицата, притежаващи 

разрешение за стопански риболов. По ред причини съществува вероятността официалните 
данни да са силно занижени. 
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Според доклада за защитената местност „Калимок-Бръшлен”, броят на рибарите, на 
които са издадени разрешителни за стопански риболов в река Дунав, намалява през 
последното десетилетие, следвайки тенденцията за намаляване на рибните запаси.  

По представените данни за уловите от Изпълнителна Агенция по Рибарство и 

аквакултури (ИАРА), през последното десетилетие има ясно изразена тенденция за 
намаляване на улова, на броя рибари и значението на рибарството като поминък. За това 
говори и стабилизиращия се през последните няколко години брой на издаваните 
разрешителни на около 400 - 420 за година, което е наполовина от броя на разрешителните 
издавани преди 10 години. Голяма част от рибарите са готови да се откажат от риболова при 

друга алтернатива за работа.  
 Фирмата в сектора „Рибарство”, функциониращи на територията на общината е  1-на 

в с.Ряхово, стопанисвана от „Фишери 2009” ООД партньор в ПЧП; 

Преработвателни предприятия в сектор „Рибарство” не са регистрирани. 

С любителски риболов може да се занимава всеки, който притежава валиден 

риболовен билет. На територията на общината любителски риболов се извършва по цялото 

протежение на Дунавския бряг и островите и рибарника в с.Кошарна. 
Не са открити официални данни за количества уловена риба от любители риболовци. 

Предвид правата им да риболуват без ограничение, освен в забранения сезон за развъждане, 
без никакви ангажименти относно местната среда, възможно е любителската риболовна 
практика да в последните години да е допринесла за намаляването на рибните ресурси в р. 

Дунав. 
 Любителският риболов е представка за развитие на риболовен туризъм на 
територията на Община Сливо Поле. 
 

Пчеларство  

 

България е на едно от първите места в Европа по видово разнообразие на 
растителността. Голяма част от релефа на страната дава възможност за отглеждане на 
пчелни семейства. 
Пчеларството в България все още има екстензивен и разпокъсан характер с голям брой 

дребни производители и малък брой професионални пчелари, отглеждащи над 150 и повече 
пчелни семейства. Най-голям е броят на отглежданите пчелни семейства в Северен 

централен район – 128 715 броя пчелни семейства, следван от районите Североизточен и 

Югоизточен, съответно със 123 590 и 114 457 пчелни семейства. 
Чрез прилагането на Националната програма по пчеларство за периода 2008-2010 г. се 
подобриха общите условия за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти. 

 Като цяло, пчеларският сектор се нуждае от внедряването на нови технологии, по-

добър контрол на здравния статус на пчелните семейства и мерки за поощряване 
реализацията на пчелните продукти. 

 На територията на Община Сливо Поле пчелните семейства през 2010 г се увеличават 
с около 13 % спрямо 2007 г., а произведената продукция почти 52%. 

 От Директните плащания за единица площ са получени субсидии от ЕФГЗ 

(Европейски фонд за гарантиране на земеделието),  национално доплащане  и ЕФРЗ 

(Европейски фонд за развитие на земеделието). в размер на 5318211.41лева  за финансовата 
2008, 2009 и 2010 г. Данните са от http://www.dfz.bg/. 

 

Напояването в Община Сливо поле е една от дейностите, която силно бе засегната от 
негативните последствия на структурната реформа в земеделието. Към 1990 г. поливните 
площи в Община Сливо поле, обслужвани от напоителни системи, възлизаха на 189 000 дка. 
Към настоящия момент с потенциал за напояване са 30 000 дка, но поради технически, 

организационни и икономически причини през последните 6-7 години в общината не се 
напояват никакви площи с използване на хидромелиоративни съоръжения. 



Актуализиран документ за изпълнение на Общинският план за развитие 2007-2013 г. 

 

  

34

Прилага се единствено напояване на трайни насаждения с вода от естествени 

водоизточници и изградени собствени кладенци. 

 Разпокъсаността на собствеността върху земята създава големи трудности пред 

дългосрочните инвестиции в земеделието, подобряването на почвеното плодородие и 

ефективното използване на земеделската техника. 
Изнесените по-горе данни показват, че най-значителни са разходите за придобиване 

на ДМА в селското стопанство през 2008 г., когато са одобрени първите проекти по 

програмата за развитие на селските райони. 

Както беше посочено в демографската характеристика на Община Сливо Поле, 
тенденцията за намаляване на броя на селското в сравнение с градското население, 
продължава да бъде определящ фактор за социално-икономическото развитие на селските 
територии. 

Ниското заплащане ( разходите за възнаграждения в отрасъла намаляват от 3484 хил. лева 
през 2009 г. до 2759 хил.лева през 2010 г.) и непривлекателните условия на труд 

продължават да бъдат основен проблем за привличането и задържането на младите хора в 
селата. Високата безработица сред тях е допълнителен проблем, който води до миграцията 
на трудоспособното население от селските райони към градските центрове и зад граница. 
Липсата на квалифицирани кадри е също един от основните проблеми в развитието на 
качествено и модерно селско стопанство. По отношение образователното равнище и 

професионалната квалификация на работната сила в селските райони, ситуацията не се е 

променила значително. 

 Демографските процеси се отразяват и на образованието, като през 2007 и 2008 г. започна 
преструктуриране на мрежата от училища на територията на селските общини от област 
Русе. Това доведе до закриването на училища в по-малките и отдалечени населени места и 

трансформирането им към средищни в по-големите. Едновременно с това децата живеещи в 
селата от близкия периметър (10-20 км) около областния център - гр. Русе, масово 

предпочитат да учат в градските училища.  
Ниското образователно-квалификационно равнище на населението в селските райони има 
отрицателен ефект не само върху развитието на модерно и ефективно земеделие, но 

намалява и шансовете за стартиране на неземеделски дейности. Поради липсата на 
квалификация или ниско образование, все повече нараства делът на дълготрайно 

безработните в селските райони. Качеството на работната сила е недостатъчно, за да 
отговори на предизвикателствата на икономиката, основана на знанието и процеса на 
глобализация. 
Основните проблеми на населените места в селските райони продължават да бъдат пътната 
мрежа, уличното осветление, водоснабдяването, канализацията, системите за събиране и 

депониране на твърди битови отпадъци, транспорта, образователната и социалната 
инфраструктура. Въпреки че електроснабдителната и водоснабдителната мрежа в общината 
е  добре развита спирането на електричеството, водният режим и авариите са често срещани 

явления,  което заедно с липсата на канализация във всички населени места от общината, 
води до сериозни затруднения за бизнеса и причинява неудобство на жителите, особено що 

се отнася до развитието на туристически услуги. Липсата на финансови източници за 
изграждане на площадки за събиране и временно съхранение на растителни и животински 

отпадъци обезмислят усилията на общината за закриване на селските сметища. Липсва 
информация за възможностите за изграждане на клетка за растителни и животински 

отпадъци на регионално депо Русе. 
 Реализираните от Община Сливо Поле проекти съфинансирани от Ефропейския фонд 

за регионално развитие (ЕФРР), Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), 
предприсъединителните фондове на ЕС, национално и собствено финансиране подобриха 
инфраструктурата и средата за работа, и живот на жителите на общината. Въпреки 

реализираните инициативи остава необходимостта от рехабилитация и основен ремонт на 
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уличната и общинската пътна мрежа, осигуряването на социални услуги и подобряване 
качеството на живот.   
Брутният вътрешен продукт на глава от населението в селските райони е значително по-

нисък от този в градските (стойността на този показател е с 34 % по-ниска от средната за 
България и повече от два пъти по-ниска от тази в градските райони). Причината е 
относително ниската добавена стойност в сектор земеделие, който е силно преобладаващ 

икономически сектор в селските райони. Високата заетост на населението от селските 
райони в земеделието не е достатъчна за решаване на техните проблеми, в т.ч с 
безработицата в тях, защото голяма част от стопанствата са натурални и не генерират 
работни места. Неземеделската заетост в селските райони все още е рядко явление, макар че 
представлява потенциална алтернатива за по-голяма част от селските домакинства. 
Модернизацията на сектора и в бъдеще ще води до намаляване на работните места и търсене 
на алтернативни източници на доходи извън земеделието. Разнообразяването на 
стопанските дейности ще позволи да се разкрият нови работни места и източници на 
доходи, включително и за частично заетите в земеделието, и ще доведе до подобряване на 
качеството на живот. 
Основните предпоставки за оживяване на селските територии са свързани преди всичко в 
насочването на инвестиции в човешкия капитал, обновяване на населените места, 
модернизиране на земеделските стопанства, създаване на стопанства на млади фермери, 

преструктуриране на полупазарните стопанства, диверсификация на дейности насочени към 

екологично земеделие и селски туризъм. 

Такива възможности съществуват основно чрез реализацията на проекти по Структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС, Програмите за преквалификация и осигуряване на заетост и  

Проекта за социално включване към МТСП. 

Възможностите предоставяни от финансиращите организации са използвани в максимална 
степен, но поради обема на социалната и инжинерна инфраструктура, ограниченията за 
финансиране като максимален обем на помощта, изискването на Програмата за развитие на 
селските райони да се кандидатства по определена мярка с един проект, финансовите 
ограничения свързани с осигуряване на собствени средства за разплащане с изпълнителите 
до възстановяването им от Управляващите органи, дългите срокове за верификация на 
разходите и  възстановяване на средствата са необходими още значителни инвестиции за 
подобряване качеството на живот на гражданите на Община Сливо Поле. 

Особено важно е да се подчертае значимостта на подхода "Лидер", като инструмент 
за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони, който 

тепърва започва да се реализира ( по мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни 

групи в селските райони”. Община Сливо Поле съвместно с Община Тутракан, 

неправителствения и частния сектор на територията на двете общини  разработиха 

Стратегия за местно развитие на територия „Източна Дунавска Елия”. Стратегията е 

подадена за одобрение в МЗХ и е на етап оценка.   

От сравнителния анализ на данните от НСИ могат да се направят следните ИЗВОДИ: 

1. Запазва се трайната тенденция за намаляване броя на селското, в сравнение с 
градското население;  

2. Засилва се процеса на миграция периферия-център, вследствие на безработицата и 

липсата на алтернативи; 

3. С финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е 
поставено началото на  дългосрочни инвестиции в земеделието;  

4. Състоянието на инфраструктурата частично се подобрява, но все още изостава от 
първоначално предвижданите срокове и цели; 

5. Общината активно кандидатства с проекти, насочени към подобряване качеството на 
живот на населението; 
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6. Наблюдава се положителна тенденция за увеличаване на активността на 
земеделските стопани, кооперации и фирми за кандидатстване с проекти за развитие 
на традиционните селскостопански дейности; 

7. Наблюдава се положителна тенденция за стартиране на земеделски стопанства на 
млади фермери; 

8. Разнообразяването на селската икономика към неземеделски дейности и създаването 

на алтернативни форми на заетост е все още недостатъчно, с оглед възможностите и 

потенциала с който разполагат селските райони в областта; 
9. Селското стопанство на територията на Община Сливо Поле изостава по отношение 

на преработващата промишленост; 
10. Подхода "Лидер"  и процеса на създаване на МИГ, тепърва предстои да се реализира 

( в случай на одобрение на Стратегията за местно икономическо развитие) и да играе 
съществена роля в развитието на селските територии на област Русе. 

 

 СОЦИАЛНА СФЕРА 

Социални услуги 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на 
лицата да водят самостоятелен начин на живот. Услугите могат да се предоставят в 
специализирани институции и в общността. Социалните услуги в специализирани 

институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услугите в 
общността. 
Рисковите групи, на които се отделя специално внимание в стратегията за развитие на 
социалните услуги 2010 – 2015 г. в община Сливо поле са: 

Деца: 

� Деца, чиито родители имат трудности при отглеждането им поради: 

o Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за родителстване. 

o Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище. 

o Проблемно поведение на детето. 

o Наличие на увреждане на детето. 

Възрастни хора с увреждания 
o Хора с увреждания, които живеят в домашна среда  

Стари хора 
o Самотни стари хора, които живеят в домашна среда. 

Социални услуги за деца 

Община Сливо Поле няма опит в предоставянето на социални услуги за деца. 

През месец юни 2011 г. е подписано споразумение за финансиране с Министерство на 

труда и социалната полика за изпълнение на   Проект за социално включване   „Право на 

детство- интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и 

техните семейства”. 

Проекта за социално включване на Община Сливо поле включва следните услуги за 
деца от 0 до 7 години и техните родители: 

• Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители 

o Формиране и развитие на родителски умения 
o Ранна интервенция на уврежданията 
o Семейно консултиране и подкрепа 
o Здравна консултация за деца 
o Намаление на таксата за детска ясла 
• Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители 
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o Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове 
o Мониторинг на готовността за обучение 
o Семейно консултиране и подкрепа 
o Здравна консултация за деца 
o Допълнителна подготовка за равен старт в училище 
o Индивидуална педагогическа подкрепа 

   В рамките на Проекта е предвидено изпълнение на СМР за изграждане на масивна 
двуетажна сграда с цел разширяване на капацитета на детската градина и предоставяне на 
социалните услуги в с. Малко Враново и ремонт на помещения с цел предоставяне на 
социалните услуги в село Кошарна и гр. Сливо поле. 
Към момента се изпълняват предвидените строително – монтажни работи и свързаните с тях 

дейности – упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и авторски надзор.  

  В община Сливо поле децата с увреждания са 26 – 19 са с физически 

увреждания, 2 с умствени увреждания, 1 с множествени увреждания, и 4 с психични 

увреждания.На база направен анализ за наличните социални услуги за деца с увреждания в 
Община Сливо Поле и необходимостта от разкриване на допълнителни, в годишния план за 
2012 г. е заложено разкриване на Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 места. 
Услугата е предоставяна през 2010 г. по проект, управляван от Сдружение «Рализ». 

 Към настоящия момент в Община Сливо Поле се реализира проект «Достоен живот – 

Алтернативи» по ОП «Развитие на човешките ресурси», в рамките на който на едно дете е 
назначен «Личен асистент», услуга в семейна среда. 

 

Социални услуги за възрастни 

 

На основание на   заповед от №256/24.03.2008 година, издадена на основание чл.5, ал.1, 

т.6 от Устройствения правилник на АСП, чл.36а, ал.1 и ал.5 от ППЗСП и предложение с 
писмо № 121-185 от 06.03.2008 година на РД за социално подпомагане гр.Русе и Решение 
№552, взето с Протокол №47 от 26.04.2008година на Общински съвет Сливо поле е  разкрит 
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания с 
капацитет 20 места и численост на персонала 6 души, считано от 01.03.2008 година. 
   Центърът е изграден с финансиране от Фонд „Социално подпомагане”- първият 
проект за ремонт на помещенията за 40 000лв., а вторият проект – за обзавеждане на 
стойност 8000лв. и 2000 лв. съфинансиране. 

През 2009година – по Проект „Красива България” към центъра е изграден асансьор за 
хора с увреждания.  
 В момента центърът обслужва 35 души хора с физически увреждания. Разполага с 12 

апарата за физикална рехабилитация, зала за ЛФК, просторни и добре обзаведени дневни и 

зали за интеграция, компютри, интернет. Работи по проект за повишаване 
административния капацитет като партньори на Дружество за разпространяване на знания-
Русе като 9 души с физически увреждания ще получат сертификат за компютърна 
грамотност и мотивационно обучение.  
Дирекция „Социално подпомагане” със седалище гр. Русе осъществява дейността по 

предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти 

на хора с увреждания” на територията на общините Русе и Сливо поле. През първите пет 
месеца на 2011 г. на територията на Община Сливо Поле са назначени 5 бр. асистенти на 
хора с увреждания. 
През 2008 г. и 2009 г.по проект  Предоставяне на нови услуги в малкото населено място - 

Социален асистент и Домашен помощник за подобряване начина на живот и грижа в 
семейна среда за лица с физически увреждания и самотноживеещи възрастни хора в с. 
Ряхово, общ. Сливо поле  с бенефициент сдружение с обществено полезна полза „Воля” са 
предоставени услуги в общността ”  "Социален асистент "и "Домашен помощник" от 3 души 

за “Социален асистент” и 14 души за “Домашен помощник”. 
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По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” – Проект „Подкрепа за достоен живот”, с бенефициент Агенция за 
социално подмагане от 10.01.2011 г. в първа фаза са назначени 12 лични асистенти, които 

обслужват 12 потребители от цялата община. През втора фаза са назначени още 6 лични 

асистента. Към момента се  обслужват 20 потребители от цялата община от 17 лични 

асистенти, усвоените средства са в размер на 54000 лв. Срокът на проекта е до 03.09.2012 г. 
Подписан е договор за сътрудничество със специализирана болница за активно лечение по 

физикална и рехабилитационна медицина „Медика” ООД, която работи по същата схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

Домашен социален патронаж 

Услугата Домашен социален патронаж се предоставя във всички населени места  в 
населените места Сливо поле, Бабово, Бръшлен, Борисово и Ряхово функционират кухни на 
домашен социален патронаж. В периода 2008 г. – 2011 г. услугата разширява капацитета си 

с 33%. Местата в ДСП през 2008 г. са 180, а през 2011 г- - 268 в резултат на което приходите 
от такси за ползване на услугата в общинския бюджет нарастват с 41,8 %. 

� Пазар на труда  

Предлагането на работна сила от края на 2008 г. е повлияно от глобалната финансово-

икономическа криза, която даде отражение и върху икономическата обстановка и бизнес-
климата в Област Русе. Формират се отрицателни тенденции на областния пазар на труда, 
като освобождаване на наета работна сила в т.ч. и масови уволнения на работници и 

служители, както и завръщане на хора, работили продължително време в други райони на 
страната и чужбина.  
 

 Динамика на равнището на безработица, % 

 

Източник: Административната статистика на Агенцията по заетостта  

 

Безработни лица и коефициенти на безработица през 2009г. 
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Област Русе 6.4 5.4 6.4 5.5 

Източник: НСИ 

 

 В СЦР през 2009 г. спрямо предходната 2008 г. – регистрираната безработица 
нараства с 6 643 лица. 

За същия период в Област Русе се отчита спад в абсолютните стойности на 
регистрираната безработица (-5 187), като през 2009 г. спрямо 2008 г. се отчита нарастване с 
1 959 лица. 

Равнището на безработица в Област Русе през 2009 г. (7,44%) е под средното за СЦР 

(8,61%) и за страната (7,59%), като в рамките на региона с по-ниско равнище е само Област 
Габрово (5,50%). 

През третото  тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 343,0 хил., а 
коефициентът на безработица – 10,2%. За една година, в сравнение със същото тримесечие 
на 2010 г. броят на безработните лица се увеличава се с 16,4 хил.,  а коефициентът на 
безработица - с 0,7 пункта. 
    Равнището на безработицата в Община Сливо поле към 30.08.2009 г. е 12,04%, към 

30.11.2011 г. 17.14% по данни на Агенцията по заетостта.Следствие на икономическата 
криза и свързаното с нея оптимизиране на производствените радходи равнището на 
безработи в общината се увеличава прогресивно през последните три години. 

Образувателната структура на регистрираните безработни лица към месец авгукт 2009 г. е: 
Начално образование – 7% 

Основно образование – 40 % 

Средно образование – 51,5 % 

Висше образование – 1,5 %  

Описание на социалните групи в неравностойно положение и спецификата им:  

 

 безработни, регистрирани в ДБТ – 632 лица 
Образователна структура на регистрираните безработни лица  
Начално образование – 7% 

Основно образование – 40 % 

Средно образование – 51,5 % 

Висше образование – 1,5 %  

Заявени свободни работни места през месец юни 2009 г.- 15  

Постъпили на работа – 30 

Брой безработни за 1 СРМ - 11 
 

 

Равнище на безработица 
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подпомагане 
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безработни лица 
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подпомагане към 

момента  

Област  Община 

% брой брой брой 

 Русе Сливо поле 
12.

04 632 564 68 

 

Запазването на високите нива на равнището на безработица в по-малките общини е 
следствие на: 

• Преобладаващия аграрен характер на икономиката и свързаните с него сезонна 
заетост и неритмичност на дейностите. Запазва се устойчива тенденция към намаляване на 
заетостта в аграрния сектор, поради преминаване към отглеждане на технически култури, 
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изискващи механизирана обработка, което води до намаляване ръчния труд, обновяване на 
селскостопанската техника и др.; 

• Ограничеността на инвестициите и разкритите нови и/или разширяване на 
съществуващите производства; 

• Ниските доходи на населението, ограничаващи потреблението и развитието на 
сектора на услугите; 

• Ниска степен на професионално-квалификационната структура на икономически 

активното население; 
• Трайните отрицателни демографски тенденции и интензивната трудова миграция 

през периода; 
 В структурата на регистрираната безработица в трите Дирекции „Бюро по труда” - 

Русе, Ветово и Бяла през периода 2005 г. – 2009 г., по данни от административната 
статистика на Агенцията по заетостта, се наблюдават следните тенденции: 

 

Професионално-квалификационна структура на регистрираните    безработни по 

общини в Област Русе през 2009г. 

 
Източник: Административната статистика на Агенцията по заетостта 

  

 Образователна структура на регистрираните безработни по общини в Област Русе 

през 2009г. 

 
Източник: Административната статистика на Агенцията по заетостта  
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Възрастова структура на регистрираните безработни по общини в Област Русе през 
2009г. 

 
Източник: Административната статистика на Агенцията по заетостта 

 

Анализът на динамиката на абсолютните величини и относителния дял на групите в 
неравностойно положение на пазара на труда сочи потребността от интервенции както със 
средства от Държавния бюджет, така и със средства от Европейски фондове за финансиране 
на проекти с целеви групи „безработни лица над 50 години” и „продължително безработни 

лица”. 

Наблюдава се ежегодно намаляване на свободните работните места, обявени от 
работодателите в Бюрата по труда на Област Русе. Тенденцията е валидна и за страната и се 
дължи на: 

• Недостатъчни инвестиционни проекти и ниска икономическа активност, особено 

в по-малките общини и населени места, които се отличават със сезонност на трудово-

пазарното търсене и ограничено търсене на работна сила, поради липса на подходящи 

условия за бизнес и предприемачество;  

• Стартиралите нови производства, основно в по-малките населени места, са 
предимно на еднолични търговци и земеделски производители, ограничаващи се до 

самонаемане или осигуряване на заетост основно на членове от семейството; 

• Поддържане в част от стопанските субекти на достигната оптимална заетост, като 

от края на 2008 г. глобалната финансово-икономическа криза доведе до намалено търсене на 
труд и освобождаване на нает персонал; 

• Професионално-квалификационният профил на регистрираната безработица в 
бюрата по труда ограничава удовлетворяването на нарастващите потребности и изисквания 
на бизнеса относно качествата и уменията; 

• Възможностите на работодателите, предимно от град Русе, да ползват 
разнообразни източници за търсене на труд – on-line борси, печатни и електронни медии и 

др., а също така и внос на работна ръка от други страни, особено през 2007 и 2008 г.; 

• Запазване на високия дял на разкритите субсидирани работни места, които 

изместват търсенето на първичния трудов пазар; 

Структурата на търсенето на труд на първичния трудов пазар чрез бюрата по труда в 
Област Русе се определя от отрасловите характеристики на областната икономика, от 
ниския образователно-квалификационен ценз на предлаганата работна сила и от 
преобладаващо сезонния характер на областния пазар на труда, като: 

• Продължава да е налице превесът на дела на обявените работни места без 
изискване за специалност, спрямо този за работнически професии и специалисти;  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Област 
Русе 

Борово  Бяла Две 
могили

 Ценово Ветово Русе  Иваново Сливо

поле

до 29г. от 30 до 39г. от 40 до 49г. над 50г. 



Актуализиран документ за изпълнение на Общинският план за развитие 2007-2013 г. 

 

  

42

• С най-голям дял в групата „обявени свободни работни места за специалисти” са 
инженерно-технически, следвани от тези за икономическите и хуманитарно-

педагогическите кадри, което отговаря и на структурата на областната икономика; 

• Най-търсените професии от работодателите са за: шивачки, гладачки, водачи на 
селскостопанска техника, полевъди, продавач-консултанти, оператори в производство, 

учители, касиери, сервитьори, заварчици, изготвители на корабни тръбни инсталации, 

работници в машиностроенето и строителството, общи работници и др.; 

• Образователната структура се отличава със запазващ се най-голям дял на 
заявените работни места без изискване за образование или с нисък образователен ценз. 
 Активната политика по заетостта се характеризира с твърде широк обхват и 

разнообразен инструментариум, като през 2009г. на територията на Област Русе се 
реализират общо 23 национални програми и проекти, вкл. 5 нови и 29 насърчителни мерки 

за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).  

В областта успешно се прилагат и редица проекти с външно финансиране – грантови 

схеми на програма ФАР, програма „Активни услуги на пазара на труда”, проект „Красива 
България” и др. Те подобриха пригодността и шанса за интегриране пазара на труда и 

недопускане на изпадане под линията на бедност от безработни от неравнопоставените 
групи – младежи, жени, продължително безработни, малцинства, неактивни лица и др. 

Подкрепа получиха и фирми в областта за квалификация на персонала им и повишаване 
нивото на фирмения мениджмънт.  

Реализираните през 2009г. антикризисни правителствени програми и мерки, 

приоритетно насочени към съкратени лица или заети при непълно работно време в 
следствие свиване (прекратяване) на производството и услугите, допринесоха за 
стимулиране на заетостта в редица фирми и ограничаване темпа на нарастване на 
безработицата в Област Русе. 

Анализът на данните от пазара на труда и прилаганата активна политика на пазара на 
труда през периода позволява да се направят следните изводи: 

• Ролята на политиката по заетостта е балансираща през разглежданите години, 

като неутрализира все още неблагоприятните условия на икономическата среда, особено в 
изостаналите селски райони и подобрява общите параметри на пазара на труда в областта. 

• През периода се повишава активността и партньорството на местните субекти 

на политиката по заетостта, което в голямата си част определя високата степен на усвояване 
на възможностите чрез инструментариума на националната политика, за привличане на 
допълнителен ресурс за целите на регионалната политика по заетостта от програми и 

проекти на ЕС. 

По националната програма от Социални помощи към осигуряване на заетост през 
2010 г. е осигурена работа за 53 безработни лица от Община Сливо Поле, през 2011 г. и 2012 

г. съответно 20 и 25 броя, които са използвани за аварийни дейности през зимния сезон.  

През последните две години намалява броя на заетите лица по програма От социални 

помощи към осигуряване на заетост за сметка на лицата наети по Оперативна програма „ 

Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” 

Нова възможност за развитие на капацитета, мобилността и адаптивността на 
работната сила чрез придобиване на знания, умения и компетентности, съответстващи на 
настоящото и бъдещо търсене на пазара на труда се дава чрез схемите и операциите на 
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 

От 2009 г. дейността по професионалното обучение на възрастни почти изцяло е 
ориентирана към ползване на финансовия инструментариум на Европейския социален фонд. 

По схема BG051 PO 001/07/2.1 „Квалификационни услуги и обучения на заети лица” (I 

и II фаза) към края на 2009 г. в Област Русе са реализирани общо 16 договора. От 
включените в обучение 1 249 заети лица, 1 174 са завършилите, от които 924 обучения по 

професионална квалификация и 250 по ключови компетентности. 
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През 2011 г. на територията на Община Сливо Поле по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” са обучени и наети на работа 63 безработни лица, от които: 

Работник озеленяване – 21 лица 
Работник поддръжка – 20 лица 
Огняр – 8 лица 
Техник еколог – 14 лица 
През 2012 г. броя на обучените и наети лица по ОП „Развитие на човешките ресурси” е 

99 разпределени: 

Работник озеленяване – 35 лица 
Общ работник поддръжка на сгради – 20 лица 
Работник поддръжка на пътища – 34 лица 
Огняр – 10 лица. 
В периода 2011 г. – 2013 г. е осигурено обучение и заетост на едно лице с трайни 

увреждания. 
Намалява икономически активното население в общината. Към 01.02.2011 г. е 3435 

лица, от които 554 регистрирани като безработни. 

 

 

Трудовият пазар в региона е нестабилен и се влияе силно от сезонната заетост в отрасъла 
селско стопанство.  

Стимулирането на развитието на малък и среден бизнес на територията на община Сливо 

поле все още е предимно приоритет на териториалните поделения на Агенцията по 

заетостта. Те прилагат държавната политика за повишаване на заетостта и стимулиране на 
предприемачеството. Бюрата по труда прилагат държавни програми за осигуряване на 
заетост, насочени към работодателите и към безработните. 
 Данните от таблици от 4 до 9 отчитат, че през 2010 г. се наблюдава намаление на 
броя на заетите лица на териториета на общината -1374 бр. в сравнение с 2008 г.(1385 бр.) и 

2009 ( 1417 бр.) г. 
До 2010 г. отрасъл „ Селско горско и рибно стопанство” е водещ за територията на Община 
Сливо Поле и съответно осигурява най-много работни места. През 2010 г.е изместен от 
отрасъл „Преработваща промишленост”, който осигурява и повече работни места. На трето 

място по брой заети лица е секторът „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”. 

Население на 15 и повече години по населени места и икономическа 
активност към 01.02.2011 година 
      

    

          Икономически активни 
  
  

  Общо общо 
 

заети безработни 
Икономически 

неактивни 

ОБЩО ЗА СТРАНАТА 6389298 3329683 2834834 494849  

СЛИВО ПОЛЕ 9509 3435 2881 554 6074 

ГР.СЛИВО ПОЛЕ 2545 944 796 148 1601 

С.БАБОВО 421 151 128 23 270 

С.БОРИСОВО 715 268 225 43 447 

С.БРЪШЛЕН 318 71 55 16 247 

С.ГОЛЯМО ВРАНОВО 1256 526 449 77 730 

С.КОШАРНА 526 168 118 50 358 

С.МАЛКО ВРАНОВО 729 137 133 4 592 

С.РЯХОВО 1537 653 530 123 884 

С.СТАМБОЛОВО 567 170 159 11 397 

С.ЧЕРЕШОВО 126 24 21 3 102 

С.ЮДЕЛНИК 769 323 267 56 446 
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 Въпреки продължаващата икономическа криза разходите за възнаграждения се 
увеличават от 5975 хил. лева през 2008 г. на 7079 хиляди лева за 2010 г. 

През последното десетилетие се наблюдава ясно изразена тенденция към застаряване 
на населението в селата. Предпочитанието на местните работодатели е наемането на по-

млади хора, особено за дейности, свързани с прилагане на физически труд. Не са налице 
съществени изменения на структурата на регистрираната безработица по основанията на 
признак възраст. 

Приоритет на общината е оказване на съдействие на ДБТ за назначаване на 

безработни лица по проекти, финансирани от Оперативна програма „ Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013 г.”; 

 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  
В съответствие със Закона за здравето здравното обслужване на населението се 

осъществява от общопрактикуващи лекари. 

Лекарските практики на територията на Община Сливо Поле са четири, които 

обслужват населението от цялата община с изключение на с.Кошарна, с. Черешово. 

Има лекари, които обслужват повече от едно населено място. Има населени места с по 

двама лекари – гр.Сливо поле. 
В същото време незаети са практиките в с. Кошарна и една в Сливо поле. 
Стоматологични практики има в гр. Сливо поле, с.Голямо Враново, с.Борисово, 

с.Ряхово, с. Юделник и с. Стамболово. 

Оборудването е безвъзмездно и заприходено в Сливо поле – 3 броя практики; по една 
лекарска практика в Голямо Враново, Малко Враново, Стамболово, Юделник, Ряхово и 

Бабово. 

Компютри имат всички лекарски практики. 

На сградния фонд на всички лекарски практики с изключение на с. Голямо Враново не 
е правен ремонт от поне 20 години; повечето от тях са в лошо състояние. В повечето 

заведения през зимата не може да се осигури температура над 18°С в коридорите както са 
изискванията на РЗИ. По мнението на много от общопрактикуващите лекари, ако не се 
вземат мерки за отопляване на коридорите, за ремонт на същите, за освежаване на фасадите 
на сградите, има голяма вероятност РЗИ да направи предписание за закриване на здравните 
заведения. 

Основен проблем на здравеопазването в малките общини е високият процент на 
здравно неосигурени лица, което е следствие на високия процент безработни лица, лицата 
работещи в сивия сектор на икономиката и с временна заетост в чужбина.  
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 ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Периодът 2007 – 2011 г. се характеризира с намаляване броя на учащите. Друг извод, който може да се направи от приведените данни, 

е, че през периода се реформира структурата на образователните институции. 

 

Население на 7 и повече навършени години по населени места и степен на завършено образование към 01.02.2011 година 

         

Населени места Общо Висше Средно Основно Начално Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете (до 7 

години вкл., 

което още 

не посещава 

училище) 

СЛИВО ПОЛЕ 10225 473 3226 4494 1303 552 166 11 

ГР.СЛИВО ПОЛЕ 2796 131 898 1099 417 185 59 7 

С.БАБОВО 439 24 161 206 38 .. .. 

С.БОРИСОВО 749 51 291 312 72 19 4 

- 

- 

С.БРЪШЛЕН 323 34 115 148 18 .. .. - 

С.ГОЛЯМО 

ВРАНОВО 1373 45 332 720 182 72 21 .. 

С.КОШАРНА 568 8 123 318 66 33 20 - 

С.МАЛКО 

ВРАНОВО 825 16 142 338 195 110 21 3 

С.РЯХОВО 1594 121 753 610 69 39 .. - 

С.СТАМБОЛОВО 618 14 145 301 103 42 13 - 

С.ЧЕРЕШОВО 126 13 53 50 7 - 3 - 

С.ЮДЕЛНИК 814 16 213 392 136 37 20 - 
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Динамичната икономическа среда доведе и до съществени демографски, 

инфраструктурни и социални изменения в Област Русе. В отчетния период тези фактори 

оказаха особено влияние върху образователната структура, най-вече в по-малките общини 

и населени места. В този период започна нежеланият, но неизбежен процес на 
преструктуриране, закриване на училища и окрупняване на системата в средищни 

училища. 
За наблюдавания период се отчита значително подобрение по отношение на 

модернизацията на образователната инфраструктура в областта, дължаща се на 
реализираните и реализиращите се проекти по ОП „Регионално развитие”, Програмите 
на МОМН за оптимизация и модернизация на образованието, Проект „Красива България” 

и СИФ на МТСП. 

С финансовата помощ на ОП „Регионално развитие” са внедрени мерки за 
енергийна ефективност и са обновени СОУ „ Паисий Хилендарски” гр. Сливо поле, ОУ 

„Иван Вазов” с. Голямо Враново и ОДЗ „Мечо Пух” гр. Сливо поле. По програмите на 
МОН за оптимизиция и модернизация на образованието са предоставени 7 бр. училищни 

автобуси, обновена е материалната база в трите училища на територията на общината – 

ремонтирани и оборудвани са учебните работилници, физкултурните салони, 

компютърните кабинети. 

Тенденцията към намаление на общия брой на учениците в Област Русе през 
периода 2007 – 2010 г. в еднаква степен засяга всичките осем общини на областта и 

съответно рефлектира върху общия брой на педагогическия персонал и броя на 
паралелките. Най-голям е броят на учениците в Община Русе – 76% от всички 

ученици в областта, а най-малък в общините Иваново и Ценово – 1.4%. В общините 
Бяла, Две могили, Ветово, Сливо поле те са между 3% – 6%. 

Град Русе се явява притегателен образователен център за ученици, както от 
областта, така и извън нея. Съсредоточаването на областната образователна система в 
областния център обаче се отразява неблагоприятно върху потенциала за развитие на 
човешките ресурси в седемте по-малки общини в областта. Налице е приток към Русе на 
млади хора основно от Североизточна България – Силистра, Тутракан, Свищов, Разград и 

от всички селища от Област Русе. 
Данните за състоянието на образователната структура през 2007г. по общини 

потвърждават трайната тенденция за все по-нарастващата диспропорция и концентрация 
на същата в областния и общинските центрове. В този период на общините беше 
предоставена пълна самостоятелност за определянето на приоритетите в образователната 
инфраструктура (в по-голямата част детски градини и основни училища). По отношение 
на финансирането на дейност „Образование” беше дадена възможност за по-голяма 
финансова самостоятелност на училищата, чрез единен показател за издръжка на ученик и 

въвеждането на делегирани бюджети. Държавата подпомогна в значителна степен процеса 
на преструктуриране чрез предоставяне на допълнителни средства за обособените 
средищни училища и осигуряването на т.нар. „Училищни автобуси” за превоз на 
учениците от закритите училища. 

В общините проблемите с образованието продължават да се отразяват и на общото 

им социално-икономическо развитие. Голяма част от децата по селата в 20-30 

километровия периметър на областния център, предпочитат да учат в гр. Русе, което още 
повече задълбочава кризата в образователните системи на малките общини. 

След оптимизация на образователната инфраструктура на територията на община Сливо 

поле останаха три средищни училища. 
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Ученици на територията на общината към 07.02.2012 г. 

 

№ 

по 

ред 

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО – 

УЧИЛИЩЕ 

І – ІV 

клас 

брой 

ученици 

V – VІІІ 
клас 

брой 

ученици 

 

ІХ – 

ХІІ 
клас 

брой 

учениц
и 

ВСИЧКО 

ученици 

 

1. гр.Сливо поле СОУ”Св. Паисий 

Хилендарски” – средищно 

182 157 60 399 

2. с.Ряхово ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – средищно  

38 36 - 74 

3. с.Голямо Враново  ОУ„Иван Вазов” 

– средищно 

110 90 - 200 

                                      СРЕДИЩНИ 

УЧИЛИЩА: 

330 283 60 673 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

1. В СОУ гр.Сливо поле се обучават 2 ученици в индивидуална форма, 7 ученици в 
самостоятелна форма и  16 ученици със СОП. 

2. В ОУ с.Голямо Враново се обучават 1 ученик в индивидуална  форма и 7 ученици в 
самостоятелна форма. 
3. В ОУ с.Ряхово се обучават 36 ученици  в самостоятелна форма и 8 ученици със СОП. 

Деца в детските градини към  7 февруари 2012 г. 

№по 

ред 

 

Населено място – ОДЗ/ЦДГ 

Брой 

деца и 

групи в 

ясли на 

 

ОДЗ/ЦДГ 

Брой 

деца и 

групи в 

ОДЗ/ЦДГ 

 3 – 4 год. 

5-

годишни 

към 

07.02.2012 

6-

годишни 

към 

07.02.2012 

1. ОДЗ „Мечо Пух” гр.Сливо поле 18 – 2 гр. 50 – 3 гр. 22 24 – 1 гр. 

 филиал  с.Ряхово 11 – 1 гр. 15 – 1 гр. 9 6 в см. гр. 

 филиал  с.Борисово 0 8 – 1 гр. 4 0 

 филиал с.Юделник 0 10 – 1 гр. 2 8 в см. Гр. 

                                               

ВСИЧКО: 

29 – 3 гр. 83 – 6 гр. 37 – в  

см. гр. 

38 – 1 гр. 

и в см.гр.  

2. ЦДГ „Пролет” с.Малко 

Враново 

0 17 – 2 гр. 8 13 в см.гр. 

 филиал  с.Голямо Враново 13 – 1 гр. 17 – 2 гр. 13 8 в см.гр. 

 филиал с.Стамболово 0 18 – 2 гр. 8 5 в см.гр. 

 филиал с.Кошарна 0 10 – 1 гр. 1 5 в см.гр. 

                                               

ВСИЧКО: 

13 – 1 гр. 62 – 7 гр. 30 – в  

см. гр. 

31 - в 

см.гр. 

                                                   

                                                   

ОБЩО: 

42 – 4 

групи 

145 – 13  

групи  

67 – в  

см. групи 

69 – в 

1сам. гр. 

и в см. 

гр. 
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Характерно за периода е, че приоритетите в социално-икономическото развитие на 
Област Русе и настоящите потребности на пазара на труда все по-категорично определят 
създаването на нови специалности, основно в сферата на услугите и туризма. 

В последните години обаче силно нараства потребността от възстановяване и 

развитие на вечерна форма на обучение. Нарастващият интерес се дължи на големия брой 

отпадащи от редовната форма на обучение в средния курс, които, по наблюдение на 
експертите от образованието, след време проявяват желание да продължат образованието 

си.  

Образователното равнище и степента на професионална квалификация сред 

представителите на етническите малцинства продължават да бъдат значително по-ниски. 

Това ограничава техните възможности за постоянна заетост и ги причислява трайно в 
групата на продължително безработните лица и в групата на бедните. В този смисъл 

голяма част от децата, лишени от родителска грижа, са именно от малцинствата, за които 

е характерно като цяло по-ниско ниво на образованост. 
Пригодност на сградния фонд и неговата използваемост, физическо състояние на 

оборудването: 

     Сградният фонд на детските градини и училищата в по-голямата си част е много добър 

и функционален съобразно изискванията налагани при обучение и възпитание на деца и 

ученици.   

За подобряване и опазване на сградния фонд, който не отговаря на 

изискванията на Агенцията за енергийна ефективност и е необходимо да се 
направят основни ремонти почти във всички детски градини и училища.Мерки за 

енергийна ефективност са въведени в детската градина в гр. Сливо поле и училищата 

в гр. Сливо поле с. Голямо Враново. 

Оборудването в училищните сграда е обновено. 

В уилищата са оборудвани компютърни кабинети, физкултурни салони и учебни 

работилници. Въведено е мултимедийно преподаване на учебния материал. 

След извършената оптимизация на училищната мрежа е разработена транспортна 
схема и е осигурен училищен транспорт за учениците от населените места на общината. 

Сградният фонд в  училищата не се използва на 100% . 

Поради значително намаляване броя на децата в детските градини, в селата Ряхово, 

Голямо Враново, Стамболово и Кошарна сградният фонд на градините се използва на 
50%. 

 

� Развитие на културата в общината 

Читалища и младежки домове 

В общината има регистрирани по Закона за народните читалища общо 10 

читалища, както следва: 
1. НЧ “Христо Ботев” гр.Сливо поле – създадено 10.01.1928 г. 
    Библиотечен фонд – 17243 тома. 
2. НЧ “Владимир Маяковски” с.Ряхово – създадено 1911 г. 
    Библиотечен фонд – 12330 тома. 
3. НЧ “Христо Ботев” с.Борисово – създадено 1914 г. 
    Библиотечен фонд – 8627 тома. 
4. НЧ “Н. Й. Вапцаров” с.Бабово – създадено 1927 г. 
    Библиотечен фонд – 11461 тома. 
5. НЧ “Светлина” с.Г.Враново – създадено 30.10.1924 г. 
    Библиотечен фонд – 7491 тома. 
6. НЧ “Христо Ботев” с.М.Враново – създадено 1928 г. 
    Библиотечен фонд 5600 тома. 



Актуализиран документ за изпълнение на Общинският план за развитие 2007-2013 г. 

 

  

49

7. НЧ “Отец Паисий” с.Стамболово – създадено 1928 г. 
    Библиотечен фонд – 4838 тома. 
8. НЧ “Иван Вазов” с.Кошарна – създадено 01.01.1927 г. 
    Библиотечен фонд – 6168 тома. 
9. НЧ “Владимир Маяковски” с.Юделник – създадено 1929 г. 
    Библиотечен фонд – 6505 тома. 
10.НЧ “Братство” с.Бръшлен – създадено 1906 г. 
     Библиотечен фонд – 10700 тома. 
 

Във всяко от населените места в общината има по едно Народно читалище, чиято 

издръжка се финансира чрез субсидии от Общината, проекти по национални и 

международни програми и дарения. Общият библиотечен фонд е 91193   книги. В 

общинския център гр.Сливо поле има “Младежки дом”, който функционира целогодишно 

– в него се провеждат различни курсове, кръжоци, репетиции на училищни състави, той е 
място за провеждане на ежедневни социални контакти между подрастващите, място, 

където не съществуват междуетнически различия. Културният дом в село Малко Враново 

има аналогични функции. 

Физическото състояние на материалната база на читалищата в общината в по-голямата си 

част не е добро.  

Читалищните ръководства нямат възможност без помощта на общината да поддържат и 

опазват сградния фонд. 

Квалификация на персонала работещ в областта на културата. 
Всички читалищни секретари са със средно образование – 10 на брой и 1 брой с висше 
образование в гр.Сливо поле. 
Финансова осигуреност и възможност за генериране на собствени приходи на културните 
заведения. 
Слаба финансова осигуреност и почти никаква възможност за собствени приходи. 

Решаваща отново е помощта във финансово отношение оказвана от общината. 
Наличие на визия за бъдещето и на общински програми за развитие на културата в 
общината. 
Бъдещето на културната дейност в общината се опира най-вече на по-нататъшното 

развитие на художествената самодейност от  младите хора, потенциални носители на 
традицията и надежда за нейното съхранение.  
Международни и национални изяви и признание на културните състави. 

През разглеждания период културния живот в общината се изразява най-вече в дейността 
на читалищата в населените места и изявите на местните колективи за художествена 
самодейност, които през годината имаха редица изяви на регионално и национално ниво.  

Прегледът на художествената самодейност в общината се провежда всяка година. 
Участват колективи и индивидуални изпълнители от всички населени места на общината 
и гости от съседна Румъния. 
 По Програма „Глобални библиотеки – България” на фондация „ Бил и Мелинда 
Гейтс” са доставени компютърни конфигурации, лаптопи, проектори, мултифункционални 

устройства за читалищата в гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Голямо Враново. Извършени са 
ремонтни дейности на помещенията, които ще се използват за компютърни зали. 

Техническото оборудване на библиотеките позвалява читателските запитвания и търсения 
да бъдат изпълнявани не само по традиционния заемен начин и читалня, а да се търсят 
ресурси в уеб – библиотеки и специализирани портали, да се работи с електронни масиви. 

В библиотечната работа и предоставянето на информация за ученици от среден и горен 

курс вече активно се ползват ресурсите на специализирани български учебни Интернет 
портали и страници, обмяната на информация и знания в национални и международни 

форуми. Успешната работа по този проект превръща читалищата в още по-притегателен 
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център за информираност, знание и културен обмен. Проведени са редица колективни 

посещения и обучения на учащи и възрастни от населените места, мултимедийни 

прожекции на детски филми и др. 

Провеждат се обучения на библитечните кадри в компютърни умения, предоставяне на 
нови услуги в модерни библиотеки и библиотечен мениджмънт. 
Една от традиционните дейности на библиотеките е организацията и провеждането на 
«Библиотечни четения» за най-малките читатели, чрез които се провокира интерес към 

четенето и търсене на нови знания и информация, любими приказни герои и автори. 

 Читалищата в гр. Сливо поле и с. Бръшлен работят по проекти към Министерство 

на културата за закупуване на сценични костюми и облагородяване околното 

пространство около сградата. 
Щатните служители към читалищата работят с групи за народни танци, турски и 

ромски фолклор, български и турски народни песни, различни детски клубове.  
Училищата на територията на общината работят съвместно с читалищата в 

конкретните населени места, като обогатяват културните изяви с рецитали, литературно-

музикални концерти, изложби на картини и предмети изработени в училищата. СОУ 

„Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле има много добри постижения в представяне на 
театрални постановки подготвяни в рамките на клубовете по интереси на училището. 

Преди всичко дейността на нашите самодейни колективи намира признание в 
национални изяви – носители сме в лицето на самодейците от селата Бръшлен, Бабово, 

Борисово, Голямо Враново, Малко Враново,  Юделник и Ряхово на много отличия от 
национални и регионални фолклорни събори. 

 

� Техническа инфраструктура 

 
Водоснабдителни мрежи – водоизточници, пречиствателни станции 

 Община Сливо поле е разположена на три тераси, на различна височина спрямо 

р.Дунав. На Север граничи със самата река. В територията ú попада и Бръшленската 
низина, която е част от защитената местност “Калимок-Бръшлен”. Тя е най-голямата 
защитена местност в Република България (площ 60 000 дка). Общината попада в 
Долнодунавската льосовидна област. В геоложко отношение теренът е изграден от 
кватернерни материали, отложени върху размита и денудирана повърхност на кредни и 

неогенски седименти. В хидрогеоложкo отношение, проучваният район на дълбочина до 

20 м, се характеризира с наличие на порови безнапорни води, акумулирани в чакъл с 
песъкливо-глинест запълнител и малки прослойки глина. Нивото на подземните води се 
намира на дълбочина от 0.00÷8.00 м за ниската тераса, от 6.00÷10.00 м за средната и 

15.00÷20.00 м за високата тераса. На много места в общината подпочвените води излизат 
и на повърхостта. При обилни валежи и снегове това води до наводняване на 
обработваеми селскостопански площи и на някои населени места (с.Кошарна, с.Юделник, 

Ряхово). 

 Географското разположение и структурата на земните пластове създават условия, 
голяма част от землището на Община Сливо поле да се използва като “вододайна зона”. 

Направените преди години сондажи потвърждават това. Изградена е   водоснабдителна 
система “Дунав”. Основа на системата са кладенците за добив на вода тип “Раней”. Към 

момента са изградени само 14 бр. от предвидените кладенци (8 бр. на “ВиК”-Русе и 6 бр. 

на “ВиК”-Разград). С добитата вода се снабдяват общини от Русенска област, Разградска и 

Търговищка област, включително гр.Русе и гр.Разград. Отклонение има и за гр.Шумен, но 

не е завършено. 
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 Общината не получава почти нищо от приходите на търговските дружества, които 

доставят питейната вода до потребителите. Тук трябва да се отбележи, че общината е с 3% 

дялово участие във “ВиК” – ООД, гр.Русе. 
 Всички населени места в Общината са водоснабдени. Квартал Сливица към 

гр.Сливо поле се захранва от село Борисово, където има 4 тръбни кладенци с дебит 14 

л/сек. Гр.Сливо поле и село Борисово имат двойно захранване като е прекаран и директен 

тръбопровод с диаметър 400 мм с дебит 50÷60л/сек. от помпена станция Първи подем 

(кладенците “Раней”) до село Борисово. Има водонапорна кула с водоем V 1000 куб.м. 

Всички останали села разполагат със собствени водоизточници.  

    

Кладенци 
Дебит на 

водоизточника 

Диаметър на 

водопровода 

Дължина 

на 

мрежата 

Резервоари 
Населено 

място 

бр. 
л/сек мм км бр. 

куб.

м. 

1 100 
Бръшлен 1 8 100 15÷20 

1 300 

Бабово 1 8 125 15÷20 2 100 

Ряхово 1 11 100 15÷20 

Няма 
резервоар 

Г.Враново 1 11 100 20 2 100 

М.Враново 1 9 100 15 1 100 

Стамболово 2 14÷16 125 10 1 100 

Кошарна Няма собствен водоизточник, водоснабдява се от Стамболово 

Юделник 1 11, ползва 7 125 10 1 
10

0 

Черешово 1     11 1   

 

  Водоснабдителната мрежа е изградена в по-голямата си част от етернитови тръби 

през 40-те и 60-те години на миналия век, остаряла и амортизирана.  

 

Мрежи и системи за отпадни води-канализационни мрежи, пречиствателни 

станции 

 

 На територията на общината няма изградени пречиствателни съоръжения и 

канализационна система. Засега работен проект за канализация има само за гр.Сливо поле, 
с възможност за включване към главния колектор и  на други населени места. Отпадните 
води от предприятията се изхвърлят предимно в р.Дунав или в септични ями, а каналните 
води от обществени сгради и домакинства се изливат в септични ями. Повечето от 
септичните ями не са изградени по предписаната технология, а са изкопани в почвата (без 
облицовка на стените, без утайници и филтриращи слоеве от камък и пясък) като отгоре са 
затворени със стоманобетонна плоча (често и тя липсва). Ясно, че при това положение 
една яма не може да се ползва повече от 4-5 г. Ето защо в повечето дворове има изградени  
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по няколко. Видно е, че всичката употребена вода се връща в почвата или в р.Дунав. 
Графиката по-долу илюстрира, че потреблението на вода пада, но тук трябва да се има 
предвид, че много от предприята не работят в момента, а голяма част от домакинствата 
имат изкопани собствени кладенци, тъй като се занимават със земеделие и скотовъдство. 

 Решението на тези сериозни проблеми е в: 
- подновяване на водопреносната мрежа, което би намалило загубите на вода. 
- изграждане на ПСОВ и канализационна система за повечето населени места в 

Община Сливо поле. 
- канализиране и отвеждане на повърхностните води. 

- предоставяне на част от приходите, реализирани от продажбата на питейна 
вода, на Община Сливо поле. 

 

Хидромелиорации 

На територията на Община Сливо поле през 1952 г. е изградена хидромелиоративна 
мрежа от водопроводи и помпени станции – Бръшленска напоителна система; италианска 
система с потъващи хидранти в гр. Сливо поле.  
Действителното състояние към този момент: каналите са затлачени с почва и растителност 
от всякакъв вид (храсти, дървета, трева), а каменната облицовка на много от тях е 
нарушена. Помпените станции, разположени по трасето на каналите, са изоставени, 

порутени. Оборудването в тях липсва. Отводнителната система е допринасяла за 
намаляване на заливаемите площи обработваема земя при високи води на р.Дунав. 

Полето на 22-ра помпена станция е негодно – разрушени са и двете подстанции към 

с. Борисово.  

Квартал Сливица,  с. Стамболово и с. Кошарна са на полутръби и практически там 

каналната мрежа е унищожена.  
По отношение на помпени станции Сливо поле – 1 и Сливо поле – 2 е негодна 

както главна канална мрежа,  а и  самите помпени станции са разграбени и негодни за 
използване.  

Ако се вземе като база за сравнение 1988 год. – напоителна система “Бръшлен” е 
продавала на населението на Общината – 180 млн. куб. м поливна вода,  а сега не работи.  

 

Транспортни мрежи – пътища и др.видове транспорт 

 Община Сливо поле се намира от двете страни на главен път ІІ-21 (Русе- 
Силистра). Дължината на пътната мрежа в общината е 85.42 км, от които: 

- Републиканска пътна мрежа ІІ клас – 20.6 км; 

Консумирана питейна вода в община Сливо поле
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- Републиканска пътна мрежа ІІІ клас – 16 км; 

- Общинска IV-класна пътна мрежа – 48.82 км; 

 Състоянието на III и IV-класната пътна мрежа е лошо. Ежегодното финансиране за 
ремонта ú е крайно недостатъчно. Настилките са изронени, отводнителните канавки и 

водостоци почти не функционират. Носещата способност на някои участъци от пътищата 
е недостатъчна. Изкърпването на настилката и запълването на появилите се дупки не дава 
желания ефект. Необходимо е да се извърши преасфалтиране и подновяване на 
определени участъци, възстановяване на канавки и водостоци. В таблицата по-долу са 
дадени основните дължини на пътищата от IV-класната пътна мрежа. 

През 2011 г. е рехабилитиран пътя от гр. Сливо поле за с. Ряхово с финансиране от 
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. 
  

 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ 
№ на 

пътя 

ДЪЛЖИНА 

(км) 

1 с.Борисово – с.Юделник IV-20001 8.4 

2 
Разклон (път с.Борисово-с.Черешово) – с.Стамболово – 

с.Кошарна – с.Юделник 
IV-21008 8.6 

3 
Разклон (път гр.Сливо поле-гр.Силистра) – с.Голямо Враново – 

с.Малко Враново – Разклон (път с.Борисово-с.Черешово) 
IV-21012 9.1 

4 Разклон (път гр.Сливо поле-гр.Силистра) – с.Бабово – с.Ряхово IV-21009 7.8 

5 гр.Сливо поле – с.Ряхово IV-21007 6.1 

 

 В следващата таблица са данните за улиците в населените места. 
 

ВИД НАСТИЛКА 

№ 
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

ДЪЛЖИНА 

НА 

УЛИЧНИ 

ПЛАТНА 

(км) 

 ЗА  

РЕМОНТ 

(%) 

ТРОШЕНО-

КАМЕННА 

НАСТИЛКА 

(%) 

АСФАЛТ 

(%) 

ЧЕРНИ 

ПЪТИЩ
А 

(%) 

ТРОТОАР
И(км) 

ОСВЕТЛЕ- 

НИЕ 

(%) 

1 СЛИВО ПОЛЕ 38,5 53 19 71 10 7,8 90 

2 БРЪШЛЕН 11,4 50 2,5 95 2,5 2,5 70 

3 БОРИСОВО 23,3 49 6 90 4 4,7 60 

4 КОШАРНА 11,5 52 10 85 5 1,8 90 

5 ЮДЕЛНИК 13,9 51 8 90 2 4,2 80 

6 СТАМБОЛОВО 11,1 48 3 95 2 1,2 75 

7 

ГОЛЯМО 

ВРАНОВО 23,7 54 25 60 15 5,3 65 

8 

МАЛКО 

ВРАНОВО 11,2 53 10 85 5 4,9 50 

9 БАБОВО 14 40 5 90 5 3,1 80 

10 РЯХОВО 42 50 30 50 20 8,2 45 

11 ЧЕРЕШОВО 11,2 40 10 85 5 2,8 0 

ОБЩО: 211.8     46.5  

 

 От таблицата е видно, че не всички улици в населените места са асфалтирани. 

Тротоарите са изградени частично. Улиците са в лошо състояние, изронени от 
преминаване на селскостопанска техника.  
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 С финансиране от ДФ „Земеделие” – Програма САПАРД в периода 2004 – 2008 г. е 
рехабилитирана 22.7 км. улична пътна мрежа в десет населени места на територията на 
Община Сливо Поле. 

Предвид дължината на уличната мрежа извършеното е недостатъчно и остава 
необходимостта от преасфалтиране, подновяване и изкърпване на уличните платна, 
изграждане на тротоари, отвеждане на повърхностните води. 

 На територията на общината е развит само автомобилният транспорт. Близостта до 

река Дунав и наличието на пристанище в с.Ряхово са предпоставка за развитие на речен 

транспорт. Пристанището е построено в периода 1948 г. – 1952 г. и се нуждае от ремонт и 

обновяване. До пристанището е разположена зърнена база с капацитет над 30000 т, 
откъдето се е осъществявал износът на зърно за държави разположени по р.Дунав 
(Унгария, Чехия). На Запад от с.Ряхово има изграден (през 1983г.) лиман за зимуване на 
плаващи помпени станции. Разширяването му би позволило да зимуват и по-малки кораби 

или шлепове. 
 Община Сливо поле няма развит собствен транспорт. Транспорта в общината се 
извършва от превозвачески фирми: ЕТ”Шукри Мухарем – ОХЛАДА” и “ИСКРА-98” 

ООД, с които са сключени договори. Разположението на общинския център гр.Сливо поле 
е такова, че през него минават и могат да бъдат ползвани превозни средства не само на 
обслужващите общината транспортни фирми, а и пътуващи по маршрути до Силистра, 
Добрич, Тутракан и др. В автогарата на гр.Сливо поле на ден спират над 70 автобуса 
пътуващи в посока грРусе – гр.Силистра. 

 

Енергийни мрежи и системи 

Електрически подстанции – в с. Бабово е построена такава с 2 бр.  силови 

трансформатори по 16 МVА. Брой на изводи затворени килии 20 kV в закрита 
разпределителна уредба – 16 бр. под напрежение.  

Електропроводи – 11 бр. включително и тези електропроводи обслужващи система 
ВиК “Дунав”. 

Брой трафопостове:                    
- Сливо поле –   9бр.          - Малко Враново – 4бр.  

- Ряхово –          13бр.          - Кошарна –       4бр.  

- Бабово –  5бр.          - Стамболово –    4бр.  

- Бръшлен –   5бр.          - Борисово –      9бр.  

- Голямо Враново– 8бр.      - Юделник –       5бр.  

- кв. Сливица –   3бр.         - Черешово -  5бр. 

Всичко 62бр.  

 

   От началото на 2005 година Е.ОН България ЕАД е собственик на 67% от 
"Електроразпределение - Варна" АД и "Електроразпределение - Горна Оряховица" АД.  

   Въпреки ежегодната профилактика на електроразпределителната мрежа същата 
не е в добро състояние. При дъжд и снеговалеж се появяват смущения в 
елктрозахранването. 

 Към момента с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 г. извършва рехабилитация на уличното осветление и старите живачни лампи се 
подменят с енергоикономични.   

 

Комуникационни мрежи – пощи, далекосъобщения, радио и телевизия 

 

 На територията на общината се предлагат услугите на БТК -  има ПТТ станции във 
всяко едно от населените места. Изградени са клетки на мобилните оператори, покритие 
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на GSM операторите има за 100% от жителите на Общината. Интернет-клубове са 
изградени в гр.Сливо поле, селата Ряхово, Голямо Враново.  

 

Урбанизация 

 

По действащите Подробни устройствени планове за жилищните територии 

повечето от терените са предвидени за комплексно жилищно строителство, а тези за 
обществено строителство са преоразмерени. Съвременните обществено-икономически 

условия налагат изработването на нови планове, с преосмисляне на предназначението и 

застрояването на терените. 
Жилищните сгради към 01.02.2011 г. по данни на Националния статистически 

институт от преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства  на 
територията на Община Сливо поле са 

 

гр. Сливо поле – 1214;   с. Борисово –617;  с. Юделник - 494; 

с. Кошарна – 336;       с. Стамболово – 261;   с.Голямо Враново – 803; 

с. Малко Враново – 356; с.Бабово – 431; с. Бръшлен – 459; с. Ряхово – 1314; 

с. Черешово – 430; 

 

Кадастралните и регулационни планове на всички население места с изключение 
на с. Ряхово са изработени през 70-те и 80-те години на миналия век при съществено 

различни обществено-икономически и  устройствени условия. Същите са морално 

остарели и не предоставят необходимата информация. Липсва кадастър и информация за 
изградената инфраструктура- ВиК, Ел, телефонна и друга. 

 Кадастралната карта, изработена в цифров вид за гр.Сливо поле и селата 
Бръшлен, М.Враново, Стамболово, Кошарна и Юделник не предоставя нужната 
информация, тъй като в нея са отразени само имотните граници. Там липсват на 100% 

отразявания на специализирани елементи, сгради, улична регулация, електрически и други 

стълбове, ВиК, телефонни, Ел. шахти и други, т.е липсват всичките инфраструктурни 

елементи. Тя не може да бъде опорен план за изработването на ПУП.  

С цел конкретизиране на устройството и застрояването е необходимо  

изработване на кадастрални карти и подробни устройствени планове в цифров вид за 
населените места на територията на общината от оторизирани лица по ЗКИР. 

 Околна среда 

Стратегическите цели на политиката Околна среда на Европейския съюз са 
запазване на околната среда и подобряване на нейното качество; защита на здравето на 
човека, внимателно и рационално използване на природните ресурси; подкрепа на мерки 

на международно ниво за преодоляване на регионални и глобални екологични проблеми. 

Въпросите, свързани с политиката за опазване на околната среда са неразделна част от 
политика за устойчиво развитие. 

 Законодателството на Република България в областта на околната среда до голяма 
степен съответства на европейското. България прилага законодателството на Общността, с 
изключение на някои специфични изисквания на директиви на ЕС, за които страната е 
поискала преходни периоди и изключения.    

От 1 август 2001 г. България е член на Европейската агенция за околна среда 
/ЕАОС/. Изключително важни придобивки от членството на страната ни в ЕАОС са преди 

всичко хармонизирана мониторингова мрежа и достъп до надеждна и актуална 
информация за състоянието на околната среда в Европа, като основа на процеса на 
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вземане на управленски решения, свързани с разработване на инвестиционни програми и 

планове за действие в областта на околната среда.  
В Националната стратегия за регионално развитие са посочени основните 

екологични проблеми в България, дефинирани са стратегическите приоритети и цели в 
периода.  

Вниманието е акцентирано върху качество на въздуха, водоснабдяване, качество на 
водите, управление на отпадъците, индустриално замърсяване, защита на природата и др. 

 

� Въздух 

На цялата територия на Община Сливо поле няма съществени замърсители на 
въздуха, тъй като няма развити производства, явяващи се източници на замърсяване с 
прах, серен двуокис, азотен двуокис, сероводород, прекиси и хлороводород.

 
  

В общината локални замърсители на въздуха са трите свинекомплекса, действащи в 
селата Г.Враново, Бръшлен и Юделник. Досега не са извършвани замервания на въздуха 
от нито една лаборатория, осъществяваща мониторинг на компонентите на околната 
среда. 

Замърсители с изгорели газове и прах целогодишно се явяват автомобилите, 
движещи се по главен път Русе-Силистра и улиците в населените места; през зимния 
период замърсяването на въздуха се дължи на отопляването с твърдо гориво – предимно 

въглища -  във всички населени места. 
Замервания на качеството на въздуха, проведени например два пъти годишно, биха 

дали информация относно нивата на замърсяванията и насоките за действие за 
премахването на замърсителите. 

 

� Води 

Богатството от водни ресурси в Община Сливо поле не се експлоатира ефективно и 

не се пази. Загубите във водопреносната мрежа са големи.  

Свинекомплексите на територията на общината имат изградени ПСОВ. 

 Реализирани са инвестиции от страна на свинекомплексите, насочени към 

модернизиране на производството и изграждане на пречиствателни съоръжения, 
отговарящи на Европейските директиви. 

Изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води и битови канализация 
ще е приоритет на общината през следващия планов период 2014-2020 г. 

Приоритет на общината е и доставката на питейна вода в съответствие с 
изискванията “вода за пиене” чрез подмяна на остарялата водопроводна мрежа в 
населените места. 

 

� Отпадъци 

Твърди битови отпадъци 

 

  С протокол от 13.05.1993 год. в изпълнение на Заповед № 91/03.05.93год., са 
определени терени за площадки за сметища в селата на Община Сливо поле.  

• С. Ряхово 

ПЪРВО СМЕТИЩЕ – Източно от селото на площ около 2 дка.,  разположено в местността 
“Мерата” на около 400м от регулацията.  
ВТОРО СМЕТИЩЕ – западно от селото,  на площ около 8 дка.,  при граници; север-

гробищата,  запад-нива,  юг-общинска мера.  
• С. Бабово 

ПЪРВО СМЕТИЩЕ – съществуваща пръстница на площ около 3 дка. в западна посока от 
селото.  
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ВТОРО СМЕТИЩЕ – изток от селото на площ около 20 дка. за съвместно ползване със 
кравефермата,  на отстояние над 300 м от регулацията,  при граници; североизток-нива,  
юг,  запад-общинска мера.  

• С. Бръшлен 

Североизточно от селото на площ от около 4 дка.,  на отстояние над 1км от регулацията,  
при граници; север-канал,  юг-лозя,  запад-изток-ниви.  

• С. Голямо Враново 

Източно от селото на площ от около 8 дка.,  на отстояние 500м от регулацията до 

“Дюлите” при граници; изток-дюлева градина,  север,юг,запад-общинска мера.  
• С. Малко Враново  

Източно от селото на площ от около 5 дка.,  при граници; изток-свинарник,  запад-

асфалтов път,  юг-мера,  на отстояние над 300м от регулацията.  
• С. Стамболово 

Югоизточно от селото на площ от около 8 дка. при граници; юг-гробища,  изток-гора,  
север,  запад-общинска мера,  на отстояние над 300м от регулацията.  

• С. Кошарна 
Северозапад от селото на площ от около 5 дка.,  при граници; север, изток,  запад,  юг-
общинска мера,  на отстояние над 300м от регулацията.  

• С. Юделник 
Североизточно от селото на площ от около 5 дка. при граници; изток-нива,   запад,  север,  

юг- общинска мера,  при отстояние над 300м от регулацията.  
• С. Борисово 

Север от селото на площ от около 8 дка.,  при граници; изток,  запад,  север,  юг- общинска 
мера,  при отстояние над 300м от регулацията.  

• гр. Сливо поле  
ПЪРВО СМЕТИЩЕ – североизточно от града на площ от около 9 дка.,  при граници; 

север- общинска мера,  юг-кайсиева градина,  запад-нива,  изток-мера,  при отстояние над 

300 м от регулацията.  
ВТОРО СМЕТИЩЕ – кв. Сливица – юг от града на площ от около 6 дка. при граници; 

изток,  запад,  север,  юг- общинска мера,  при отстояние над 300 м. от регулацията.  
 Организираното сметосъбиране се осъществява с две сметосъбирачни машини 

от дейност Чистота при общината. 
 На 95% от домакинствата са раздадени съдове за смет. 

 Разработени са проекти за закриване и рекултивация на депата за битови отпадъци 

в общината. 

Финансирането на закриването и рекултивацията на депата за битони отпадъци е 
непосилно за Община Сливо Поле. По предварителни количествено- стойностни сметки 

закриване за закриването на всички сметища са необходими около 4000000 лева. 

 С финансиране от държавния бюджет по ПМС № 209/20.08.2009 г. е закрито и 

рекултивирано общинското сметище в кв. Сливица, гр. Сливо поле. Другото сметище на 
гр. Сливо поле, североизточно от града е подадено в ПУДООС за финансиране, но не е 
приключил етапа на оценка на проектите. 

Предстои закриване на сметището в с. Ряхово с финансиране по Програма ИСПА.  

Закриването на депата за битови отпадъци изискво изграждане на площадки за събиране и 

временно  съхранение на растителни и животински отпадъци. Единственият финасов 
източник за изграждане на площадките е общинският бюджет, който е недостатъчен за 
извозване и депониране на битовите отпадъци на Регионално депо Русе. Евентуално 

увеличение на такса смет би направило цената на услугата социално непоносима. 
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 Производствени и опасни отпадъци- пестициди 

Количествата на негодните пестициди бяха:  
Населено място Течни (л) Прахообразни /кг/ 

Борисово         5389      3693 

 

Изпълнен е проект за “Събиране и депониране негодни за употреба пестециди”, 

съгласно който пестицидите са в 7 бр. затворени, херметизирани и маркирани  

стоманобетонови контейнери, които са депонирани на регионално депо Русе.  
 

� Радиационен фон  

На територията на общината на всеки осем часа ежедневно се замерва радиационния 
фон на средата от дежурни по ОбСС(Общински съвет по сигурността) Сливо поле с РР-51-

М. Няма данни за регистрирани превишени норми на радиацията. Замерванията показват 
0,02 млр/ч. Оповестяването за нивото на радиационно замърсяване се осъществява чрез 
местния радиовъзел и ТКО (технически комплект за оповестяване) в дежурната от 
дежурния по ОбСС – Сливо поле. В информацията се дават указания към населението за 
мерки за радиационна безопасност.  

 

� Шум  

В Община Сливо поле отсъстват източници на шумови замърсявания, източник на 
шум е автомобилния поток по главен път Русе-Силистра, като нивото на шума се определя 
от състоянието на пътната настилка. Намаляването на шума е функция от поддържането 

на пътната настилка на пътищата и техническото състояние на МПС в населените места на 
Община Сливо поле. 

 

 Проблемите в общината се отнасят към трите основни компонента на околната 
среда  въздух, води и почви и включват основно  

• Озеленяване и благоустрояване на общината 
• Намаляване на шумовото замърсяване и замърсяване на атмосферния въздух от 

МПС 

• Изграждане на канализационна система за отпадни води 

• Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци в отделните 
населени места 

• Въвеждане на система за разделно сметосъбиране 
 

 Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа 

Според Закона за регионалното развитие, на територията на районите от ниво 3 

могат да се обособяват райони за целенасочена подкрепа (РЦП) от държавата, които да 
служат за териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на 
вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за 
постигане на целите на държавната политика за регионално развитие. Обхватът на РЦП се 
определя, като се отчитат равнището и динамиката на икономическото развитие, 
структурата на икономиката, заетостта и безработицата, степента на изграденост на 
техническата инфраструктура, демографската, социалната и селищната структура, 
географското положение и наличният потенциал за постигане на целите за развитие на 
съответната община. 

При определяне териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа е 
отчетено наличието на следните показатели:  

1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 
стойност за страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, алинея 1); 
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2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за 
страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, алинея 2);  

3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за 
страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, алинея 3);  

4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за 
страната за последните три години (чл. 6 от ЗРР, алинея 4); 

5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър (чл. 6 от 
ЗРР, алинея 5);  

6. над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна връзка с асфалтово 

покритие помежду си или с общинския център (чл. 6 от ЗРР, алинея 6); 

7. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа 
(чл. 6 от ЗРР, алинея 7); 

8. над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с отклонение от 
качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във водоснабдяването за 
последните три години (чл. 6 от ЗРР, алинея 8). 

 

Община  

Чл. 6 от 

ЗРР 

Боров

о 

Бяла Ветов

о 

Две  

могили 

Иваново Русе Сливо 

поле 

Цено

во 

Алинея 1         

Алинея 2         

Алинея 3         

Алинея 4         

Алинея 5         

Алинея 6         

Алинея 7         

Алинея 8         

Общо 

показате

ли  

6 

 

5 5 6 6 2 6 6 

Категори

я 

ІІІ 

 

ІV ІV ІІІ ІІІ VІІ ІІІ ІІІ 

 

Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗРР, Министерският съвет, по предложение на 
министъра на регионалното развитие и благоустройството, одобрява мерките и средствата 
за реализация на дейности в РЦП в рамките на Закона за държавния бюджет за 
съответната година. В тази връзка МРРБ е разработило Програма за реализация на 
дейности в районите за целенасочена подкрепа за периода 2010-2013 г. В програмата, на 
основата на статистическа информация, съгласно критериите и показателите за 
определяне на РЦП, залегнали в ЗРР, като и на експертен анализ на социално-
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икономическото състояние, са определени и съответните общини, попадащи в обхвата на 
тези райони. 

Общините на територията на Област Русе, които попадат в РЦП, са категоризирани 

по следния начин: 

Категория 

 

Показатели, 

съгл. чл. 6 

от ЗРР 

Общини на територията на 

Област Русе, които попадат  в 

съответната категория на РЦП 

І - ва 8 Няма 

ІІ - ра 7 Няма 

ІІІ - та 6 Борово, Две могили, Иваново, 

Сливо поле и Ценово 

ІV - та 5 Няма 

V - та 4 Ветово и Бяла 

VІ - та 3 Няма 

VІІ - та 2 Русе 

VІІІ - та 1 Няма 
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 Бюджет 

Общински приходи и разходи 

А. Приходи 

Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности се 
извършва от общината и е в интерес на местната общност и при спазване на принципите 
на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. От 
особено значение за спазването на тези изисквания и успешното развитие на местното 

самоуправление е финансовата самостоятелност.  
                                                                                                                                                                        

Дейностите в общината са диференцирани на делегирани от държавата дейности и местни 

дейности. Общинският бюджет е финансов план на една община за една година и 

представлява приходно-разходна сметка, която показва източниците за финансиране и 

техният размер, за какви цели се използват тези средства и до колко може да бъде 
регулиран техният обем. Местните финанси са парично изражение на една цяла 
организация от взаимоотношения.                                                          

Съобразно действащото законодателство юридическите и физически лица внасят 
определени данъци и такси, които формират приходната част на общинския бюджет за 
осъществяване на местни дейности. Размерът на местните данъци и такси  се определя с 
решение на общинския съвет. 

Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за общинските бюджети приходната част се формира 
на основата на собствени приходи и финансиране чрез държавния бюджет.                
Бюджетът на Община Сливо Поле е балансиран. 

Съотношението между собствените приходи и субсидиите от държавния бюджет 
намира израз в следната таблица: 

Година Бюджет  Собствени 

приходи 

% Субсидия РБ % 

2008 4766989 

 

1141900 23.95 3138169 65.83 

2011 5490023 

 

1197338 21.8 3435546 62.57 

 

 

Недостигът за разплащане на инвестиции в общинската инфраструктура  – 

образователна, пътна, екологична, улична и др. се финансира със заем от банки, кредит от 
Фонд за органите на местно самоуправление в България  ФЛАГ ЕАД, остатък от 
предходни периоди и др. 

Структура на местните приходи към 01.01.2011 година 
1. Данъчни приходи: 

- данък върху недвижими имоти; 

- данък върху наследствата; 
- данък при придобиване на имоти по дарения; 
- данък при възмездно придобиване на имущество; 

- данък върху превозните средства; 
- окончателен годишен /патентен/ данък. 

2. Местни такси: 

- за битови отпадъци; 
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- за ползване на детски градини и детски ясли; 

- за ползване домашен социален патронаж; 

- за ползване на пазари, тротоари,улични платна и др.; 

- за административни услуги; 

- за технически услуги; 

- за откупуване на гробни места; 
- за притежаване на куче; 
- туристическа такса; 
- други общински такси, определени със закон. 

3. Други не данъчни приходи: 

- глоби и имуществени санкции, събирани въз основа на наказателни 

постановления, издадени от местната администрация; 
- лихви; 

- наеми; 

- приходи от продажба на общинска собственост. 
При формирането на приходната част на бюджета общинският съвет е упълномощен да 
определи постъпленията от: 
- местни данъци по видове, определени в Закона за местните данъци и 

такси; 

- стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

- глоби и нарушения по наредбите, приети от него; 

- неуредените със закон услуги и права, оказвани или предоставени от 
общината на физически и юридически лица. 
Общинският съвет приема Наредба за  съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет. 
С приходите от данъци и такси се финансират всички дейности на територията на 
общината като административно обслужване,  осветление на улици и площади, поддръжка 
на чистотата в населените места, екология, озеленяване, подпомагане развитието на 
спорта, проектиране, както и предоставянето на друг вид публични услуги по решение на 
общински съвет. 
 

Структура на приходите в общинския бюджет по видове в лeва: 

 

Дял на всички приходи 

лева 

Видове местни приходи  

 

2008 г. 2011 г. 

Данъци 174000 266078 

Такси  398800 577000 

Разпореждане с общинско 

имущество  

531100 347760 

Неданъчни приходи   5000 

Други неданъчни приходи  48000 1500 

Всичко  1151900 1197338 

 

Анализът показва , че преобладаващ дял 77,8%  ( за 2011 г.) заемат неданъчните приходи, 

които основно представляват приходи от общински такси, приходи и доходи от 
собственост и постъпления от продажба на нефинансови активи. Значителен е делът на 
приходите от разпореждане с общинско имущество – продажба на Д М А и земя. 
Съпоставка на  този вид приходи показва, че през 2011 г. приходите са намалели 
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приблизително с 1,5 пъти спрямо 2008 г. което в бъдеще е рисков фактор поради две 
причини: 

1. Ограничен ресурс на общинската собственост; 
2. Спад в продажбите на общинско имущество и имущество на граждани поради 

финансовата и икономическа криза и липсата на интерес от външни инвеститори. 

3.Липса на интерес от страна на частния сектор за реализиране на публично – частно 

партньорство при предоставяне на публични услуги на гражданите на общината. 
С най-голям дял на приходите от такси са таксата за битови отпадъци и за ползване на 
домашен социален патронаж. 

Въпреки това такса битови отпадъци е крайно недостатъчна за организиране и изпълнение 
на всички задължения на общината, вменени й със Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове – събиране, транспортиране и депониране на битови 

отпадъци, закриване на съществуващите селски сметища, разделно събиране на 
отпадъците и сепариращи инсталации, изграждане на площадки за събиране и временно 

съхранение на животински и битови отпадъци, почистване и поддържане на общински 

пътища, улици и зелени площи. 

С приходите от такса смет успяват да се покрият единствено разходите за  дейност 
„Чистота”.  

В сектор „Местни данъци и такси” има значителен напредък в събираемостта на стари и 

текущи задължения. Част от не събраните 
задължения на физически и юридически лица са предадени на Агенция за държавни 

вземания, а друга част на частен съдебен изпълнител. 

На този етап финансовото състояние на общината е повлияно от световната финансова 
криза. Възможностите в областта на икономиката са малки и въпреки усилията на 
ръководството на общината – през разглеждания период са инвестирани средства в 
подобряване на образователната и транспортна инфраструктура, рехабилитация на 
уличното осветление и др., няма интерес от външни инвеститори.    

Общината като административна структура е с ограничени възможности за въздействие на 
приходната част на общинския бюджет. Въпреки това Община Сливо поле към момента 
няма неразплатени и просрочени задължения към доставчици и изпълнители на общински 

поръчки. 

 

Б.Разходи 
През 2002 година беше приета концепция за финансовата децентрализация с 
разпределение на делегирани от държавата дейности, финансирани чрез общинските 
бюджети и местни дейности. Децентрализацията е предоставяне на права и отговорности 

за осъществяване на определени функции от централната власт към регионални и местни 

власти. Началото на този процес беше поставен през финансовата 2003 година. Първата 
крачка е разпределението на отговорностите по предоставяне на публични услуги между 

централна и местна власт, чрез условно разделение в две групи: делегирани от държавата 
дейности и местни дейности. 

Делегираните от държавата дейности са услуги, за които населението трябва да има 
равнопоставен достъп във всички части на страната /образование, здравеопазване, 
социално подпомагане/.  Местни дейности са тези, които се предоставят в зависимост от 
потребностите на населението в съответствие с финансовите възможности на общината. 
Тези дейности са чистота, културни институции, спортни и туристически дейности, 

изграждане на инфраструктурни обекти. Трябва да се има предвид, че това деление е 
условно и се предоговаря всяка година между централната власт и Националното 

сдружение на общините в Република България. При разделянето на тговорностите има 
трети вид дейности – споделена отговорност, като за някои дейности средствата за 
работна заплата и осигурителни плащания са делегирани от държавата дейности, а 
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разходите за издръжка-местни дейности. Такъв характер имат дейностите „Детски 

градини и детски ясли” и „Общинска администрация”. 

Чрез общинските бюджети в Република България се поемат отговорности за финансиране 
на образованието, културата, здравеопазването и по този начин се ангажира голяма част от 
разходите за финансовата година. 
Неблагоприятната икономическа ситуация в страната  даде своето отражение при 

формиране и изпълнение на общинския бюджет. Това наложи да се предприемат 
антикризисни мерки  и ефективен предварителен и последващ контрол на разходите за 
осигуряване на приоритетно финансиране на определени дейности. 

 

Структура на разходите по функции 

 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ 2008 г./ лв. 2011 г/ лв.. 

1. Общи държавни служби 1307354 1339280 
2. Отбрана и сигурност 66106 81946 

3. Образование 2047616 2166521 

4. Здравеопазване 96588 91240 
5. Социално осигуряване 265411 397924 
6.Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда 
477055 737908 

7.Почивно дело, култура 141092 136354 
8. Икономически дейности 292972 275797 

9. Разходи за лихви   110000 

10. резерв за непредвидени разходи  72795 153053 

Всичко 

 

4766989 5490023 

 

От таблицата се вижда, че относително постоянни са разходите за образование, 
култура, здравеопазване и общи държавни служби в общинския бюджет. Значително 

увеличение има  във функции „Социално осигуряване” и „Жилищно строителство,  БКС и 

опазване на околната среда„. Във функция „Социално осигуряване” увеличението е в 
резултат на  увеличаване капацитета на Центъра за социална рехабилитация и интеграция 
на лица с увреждания в с. Ряхово от 20 на 35 места,  и осигуряване на заетост на 63 

безработни лица от Община Сливо Поле по ОП „Развитие на човешките ресурси” като 

еколози, озеленители, поддръжка и др, увеличаване на местата в дейност Домашен 

социален патронаж от 180 през 2008 г. на 268 през 2011 г.  Във функция „Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда, увеличението е в резултат на направена 
инвестиция за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци на кв. Сливица, гр. 

Сливо поле. Увеличението на разходите за образование, въпреки реализираната 
оптимизация на училищната мрежа и намаляване броя на учениците  се обяснява с 
увеличаване стандарта за издръжка на един ученик, безплатния транспорт до средищните 
училища и изискванията на наредбите за здравословно хранене на децата на възраст от 3 

до 7 г. в детските градини и на учениците. 
Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности намалява с ~ 30%  от 

2008 г. ( 290800 лв.) до 2011 г.(199800лв.)  
След „отваряне” на Оперативните програми   в периода 2008 г. – 2011 г.  

инвестициите за строителство и ремонт на общинска инфраструктура с безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове на ЕС, Световната банка, национално 

финансиране по проект „Красива България”,  Постановления на министерски съвет ( ПМС 

209) и други са около 7332836 лева .   
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 Актуализиран SWOT анализ на община Сливо поле 
 

Силни страни 

 

• Плодородни почви; 

• Изобилие от подпочвени води – 

източник на питейни води и води за 
напояване; 

• Равнинен терен, благоприятстващ 

земеделието; 

• Сравнително добре изградена 
транспортна инфраструктура 

• Благоприятен климат за развитие на 
овощарството и 

зеленчукопроизводството; 

• Богато биоразнообразие в защитените 
местности – предпоставка за 
екотуризъм; 

• Благоприятно географско положение;  

• Силна суровинна база за хранително-

вкусовата промишленост; 

• Екологично чист район; 

• Водеща роля и традиции в областта на 
свиневъдството, зърнопроизводството, 

овощарството и 

зеленчукопроизводството – 

модернизирани и автомотизирани 

свинекомплекси и говедовъдни ферми; 

• Обновен машинен парк на 
земеделските производители; 

• Наличие на пристанище и лиман за 
съхранение и охрана на плавателни 

съдове; 

• Близост до големи градове – Русе, 
Букурещ, Силистра; 

• База за развитие на съпътстващи 

производства в аграрния сектор, 

условия за възобновяване и развитие 
на традиционни производства и 

дейности; 

• Стартирал процес на диверсификация 
на икономическите дейности; 

• Наличие на свободни терени и сграден 

Слаби страни 

• В условията на трайно променящи се 
климатични условия към засушаване 
липсва подходяща нормативна уредба, 
която да активира създаването на 
сдружения за напояване, не се 
прилагат масово и възможностите на 
алтернативното земеделие (въвеждане 
на нови култури и сортове, устойчиви 

на суша); 

• В резултат на неудачна приватизация 
обекти на структуроопределящи 

подотрасли и производства 
(производство на месни, зеленчукови 

консерви и плодови сокове) са 
ликвидирани; Липсата на 
преработващи предприятия е 
задържащ фактор за развитието на 
широкопрофилно и интензивно 

земеделие; 

• Незадоволителна образователно-

квалификационна структура на 
кадрите в местната икономика; 

• Недостиг на мениджърски креативни 

маркетингови и технически кадри, 

владеещи съвременни управленски 

технологии и технически познания; 

• Неразвито партньорство между 

бизнеса, местната власт и стопанския 
сектор, слабо развит НПО сектор 

• Липса на фирмени структури за връзка 
със селското стопанство за преработка 
на плодове и зеленчуци; 

• Липса на адекватна инфраструктура и 

изключително неприветлив вид на 
крайбрежната зона 

• Само един склад за съхраняване на 
плодове и зеленчуци на територията 
на общината. 

• Липса на статистическа информация и 

база данни, които по предназначение 
трябва да захранват потребителите с 
разнородна информация, свързана с 
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фонд за развитието на бизнеса; 

• Наличие на човешки ресурси в 
трудоспособна възраст; 

• Наличие на база за съхранение на 
зърно – 25 000 тона. 

• Оптимизирана образователна 
инфраструктура с внедрени мерки за 
енергийна ефективност и обновени 

три сгради от образователната 
инфраструктура; Оборудвани 

компютърни и специализирани 

кабинети с въведено мултимедийно 

преподаване на учебния материал. 

• Производство на енергия от ВЕИ- В 

процес на изграждане са соларни 

паркове на територията на общината. 

• Оборудвани читалища с компютърни 

конфигурации и достъп до интернет. 

• Благоприятна за чуждестранни 

инвеститори икономическа и социална 
среда – ниско данъчно облагане, ниски 

разходи за работна сила. 

• Реализирани проекти за 
рехабилитация на инфраструктурата и 

подобряване качеството на живот на 
гражданите на Община Сливо Поле за 
над 7332836 лева. 

• Разширен капацитет на 
предоставяните социални услуги 

 

иновациите; 

• Ниско ниво на профилактика на 
неселението; Голям брой здравно 

неосигурени лица; 

• Физически и морално остарял  сграден 

фонд 

• Висок процент на неграмотност; 

• Липса на развита инфраструктура за 
воден  туризъм; 

• Затруднен достъп до защитените 
територии и островите по р. Дунав, 
които са естестен резерват за 
биоразнообразие; 

  

• Отрицателен естествен прираст, 
застаряващо население; 

• Висок процент миграция към големите 
градове и чужбина с цел образование и 

работа; 

• Почти изчерпани възможности за 
финансиране на инфраструктурни 

проекти от Структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС, поради 

липса на финансов ресурс. 
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Възможности 

• Благоустрояване на населените места с 
финансиране от структурните фондове 
и кохезионния фонд на ЕС за развитие 
на общината и трансграничното 

сътрудничество; 

• Разширяване броя на предоставените 
социални услуги за лица и семейства в 
неравностойно положение чрез 
финансиране от Световната банка и 

Европейския социален фонд; 

• Продължаване модернизацията на 
земеделието и селскостопанското 
производство; 

• Развитие на публично-частното 

партньорство и концесиите като форма 
на привличане на външен капитал и 

предоставяне на услуги; 

• Развитие на алтернативно и 

биологично земеделие на базата на 
съществуващите подходящи нагласи у 

земеделските производители; 

• Повишаване на 
конкурентноспособността на 
човешкия ресурс; 

• Диверсификация на земеделските 
дейности -  Развитие на културно-

исторически, спортен и еко туризъм; 

• Перспективи за развитие на 
туристическия потенциал на р. Дунав; 

• Използване на наличната база в СОУ-

гр.Сливо поле за подготовка на кадри 

и специалисти, в съответствие с 
потребностите на общината. 

 

Заплахи 

• Задълбочаване на демографския 
проблем и трудова емиграция, особено 

на млади хора; 

• Намален кадрови потенциал за 
внедряване на иновации; 

• Липса на достатъчно централни 

инвестиции за решително подобряване 
на инфраструктурата; 

• Висока цена на енергоносителите; 

• Висока цена на водата; 

• Отсъствието на преработваща  
земеделската продукция 
промишленост задържа ниско 

равнището на изкупните цени, 

“насърчава” посредническата търговия 
и ще продължи да  лишава общинската 
икономика от допълнителен вътрешен 

продукт и работни места; 
• Ниското образователно-

квалификационно равнище на 
работната сила  ще задълбочава 
съществуващите проблеми, вместо да 
съдейства за тяхното решаване; 

• Наличието на голям брой здравно 

неосигурени лица създава напрежение 
в обществото и затормозява 
нормалния ритъм на здравното 

обслужване; 
• Липсата на пазар на лекари създава 

опасност от увеличаване броя на 
незаетите лекарски практики;  

• Обезлюдяване на населените места от 
периферията на общината; 
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 АКТУАЛИЗИРАНА ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

 

Общинският план за развитие на община Сливо поле представлява стратегически 

документ за развитие на общината през периода 2007 - 2013 г. и е разработен на основание 
чл. 14 от Закона за регионалното развитие. Планът определя стратегията за развитие на 
общината в посочения период, съдържа средносрочните цели и приоритетите за 
развитието на общината, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този 

период. 

На база досегашното изпълнение на ОПР, прогнозите в средносрочен план  и 

Доклада от междинна оценка на изпълнението и приложимостта на Общинския план за 
развитие 2007 -2013 г. може да се направи извода, че планираните приоритети са значими 

и актуални към настоящия момент. 
Мерките и Индикативната финансова таблица на общинския план за развитие са 

допълвани след одобряване на Оперативните програми във връзка с изискването на 
насоките за кандидатстване „Подготвените проектни предложения от общините трябва да 
бъдат част от или да се вписват в стратегическата рамка на съответния Общински план за 
развитие (2007-2013г.). Кандидатите трябва да представят заедно с предложенията 
извадки от съответния план, заверена с печат на общинската администрация и текст 
„вярно с оригинала”. Подготвените проектни предложения са недопустими, ако не 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 

На основание чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.13, ал. 3 от Закона за регионалното развитие Общинският план за 
развитие 2007 – 2013 г. на община Сливо поле е допълван в Част „ІІ. Визия, приоритети, 

цели и мерки за развитие” с Решение № 433 по Протокол № 37 от заседание на Общински 

съвет Сливо поле, проведено на 30.06.2010 г. и Решение № 452 по Протокол № 40 от 
заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 24.09.2010 г. 
Необходимо е актуализиране на Индикативната финансова таблица на Общинския план за 
развитие по отношение на предвидените проекти за постигане на целите и необходимите 
финансови средства. 
Някои от предвидените в Общинския план за развитие проекти фигурираха в 
предварителните варианти, но бяха изключени от приоритетите и мерките в окончателния 
вариант на  Оперативните програми – изграждането на площадки за компостиране, 
изработване кадастрални карти на населените места, устройствени планове, 
възстановяването на инфраструктурата, свързана с напояване на полските култури не 
фигурира в мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.. 
Реализацията на такива проекти със средства от собствените приходи на общината е 
невъзможна. 
 Има мерки, които не са атрактивни и привлекателни за частния сектор, като 

например мерките свързани с  развитие на човешките ресурси в аграрния сектор ( мярка 
111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни 

знания, мярка 114 Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на 
гори). 

По Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Процедура 
BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни 

води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” общината не попада в списъка на 
приоритизираните агломерации и изграждането на ПСОВ и канализация остава за 
следващия програмен период. 
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 Визия за бъдещето на Община Сливо поле: 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ – С МОДЕРНО 

ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, С РАЗВИТА 

ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЪС 

СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА, С 

ЕФЕКТИВНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, С АТРАКТИВНИ 

УСЛОВИЯ ЗА ТУРИЗЪМ – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО, 

ГАРАНТИРАЩО ПРОСПЕРИТЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ. 
 

Стратегическата роля на Община Сливо поле за осъществяване на визията за 
бъдещето на общината се свежда до следните стратегически цели: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 

• Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна 

на потребностите общинска инфраструктура, примамлива за 

външни инвеститори ; 

 

• Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, 

икономическите и управленски структури и гражданите за 

развитие на икономиката, създаване на благоприятен 

инвестиционен климат и повишаване възможностите за 

трудова заетост за намаляване на безработицата с 15% ; 

 

• Осигуряване   на екологична среда за живеене и туризъм, и 

подобряване на здравния и социален статус на населението; 

 

 
 За  изпълнение на декларираната визия са разработени приоритети, цели и мерки за 

развитие на община Сливо поле, които са представени по-долу: 

ПРИОРИТЕТ 1:  ОПТИМИЗИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СТАНДАРТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЪЛА. 

 

ЦЕЛИ: 

Цел  1.1.  Привеждане   на  земеделското  производство към  изискванията на 

Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация  на 

пазарите на Общността. 

 

МЯРКА 1: Стимулиране развитието на екологосъобразно земеделие и дейности по 

опазване на земеделските райони в съответствие с нормите на ЕС. 
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Цел  1.2.  Насърчаване на инвестиционните инициативи в земеделието, 

овощарството и зеленчукопроизводството. 

 

МЯРКА 1: Стимулиране чрез инвестиционните фондове на обновяването и 

разширяването на складовата база; 
 

МЯРКА 2: Стимулиране на създаването на нови масиви от трайни насаждения и 

прилагане на ноу-хау в овощарството и лозарството; 

 

МЯРКА 3:Стимулиране производството на зеленчуци- оранжерийно и полско 

производство. 

 

Цел  1.3.  Насърчаване   на   инвестиционните   инициативи   в   животновъдството   

и привеждането му в съответствие с изискванията на ЕС. 

 

МЯРКА 1:Стимулиране на развитие на промишленото животновъдство и насърчаване  
развитието на фермите за опазване на националния генофонд и Националната програма 
за консервиране на породите животни в страната. 

 

ПРИОРИТЕТ 2:  ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

 

ЦЕЛИ: 

Цел  2.1.  Осигуряване  на  благоприятна  работна и битова среда на гражданите и 

гостите на общината. 

 

МЯРКА 1: Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро 

ниво на подготовка на учащите; 
 

МЯРКА 2:Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради и 

домовете на гражданите чрез изпълнение на програмата за енергийна ефективност; 
 

МЯРКА 3: Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение ( православни и 

мюсюлмански храмове, и параклиси) и подобряване на прилежащите пространства, 
включително вертикална планировка на територията на Община Сливо Поле. 
 

МЯРКА 4: Устойчиво управление на околната среда и превенция на риска 
 

МЯРКА 5: Осигуряване на заетост 
 

МЯРКА 6: Разнообразяване на селската икономика и подобряване условията на живот 
и труд на заетите в земеделието и на живеещите в селските райони 

 

Цел  2.2.  Доизграждане, модернизиране и поддържане на техническата 

нфраструктура в съответствие с европейските стандарти. 

 

 МЯРКА 1: Реконструкция и подобряване на общинската и улична пътна мрежа; 
 

 

МЯРКА 2: Рехабилитация на уличното осветление  в  населените места; 
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   Цел  2.3.  Предоставяне  на  качествени   социални   и   здравни  услуги,  

отговарящи   на европейските стандарти. 

 

МЯРКА 1: Повишаване качеството на предоставените услуги от Социален патронаж 

гр.Сливо поле; 
 

МЯРКА 2: Здравеопазване – запълняемост на всички лекарски практики; 

 

МЯРКА 3: Изграждане или подобряване и оборудване на центрове за социални 

услуги. 

 

 

Цел  2.4.  Удовлетворяване на духовните и културни    потребности  на 

гражданите. 

 

 МЯРКА 1:  Осъвременяване на материалната база в средищата за духовно развитие 
и насърчаване на самодейността. 

 

Цел  2.5.  Постигане на хармонични отношения в съжителството с ромската 

общност в съответствие с изискванията на европейските политики. 

 

 МЯРКА 1:  Развитие на човешките ресурси сред ромската  общност. 
 

ПРИОРИТЕТ 3:  РАЗВИТИЕ НА ПРЕРАБОТВАЩА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМИШЛЕНОСТ, ОТГОВАРЯЩА НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ. 

ЦЕЛИ:  

Цел 3.1. Привеждане на преработващите селскостопанска продукция 

предприятия в съответствие с изискванията на  ЕС и условията за 

реализация  на пазарите на Общността. 

 

 МЯРКА 1: Пълноценно използване на инструменти за регулиране преработката на 
селскостопански продукти. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4: ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИ 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ 

 

ЦЕЛИ:  

 

Цел  4.1. Достигане на европейския опит в опазване на околната среда. 

 

 МЯРКА 1: Изпълнение на плана за закриване на депата за твърди битови отпадъци 

при влизане в експлоатация на регионалното депо за битови и строителни отпадъци. 

 

Цел 4.2. Разработване на туристически маршрути, развитие на алтернативен 

туризъм. 
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 МЯРКА 1: Опазване на биоразнообразието в защитени местности  "Калимок-

Бръшлен" и "Алеко-Телика"; 

 

МЯРКА 2: Стимулиране развитието на алтернативни форми на туризъм. 

 

ПРИОРИТЕТ 5:  РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

 

ЦЕЛИ: 

 

Цел 5.1. Укрепване на административния капацитет в съответствие с 

изискванията на Европейския съюз. 
 

МЯРКА 1: Развитие на човешките ресурси за изграждане на нов, европейски тип 

администрация, ориентирана към удовлетворяване потребностите на гражданите и 

носеща отговорността за подобряване качеството на живот в общината; 
 

МЯРКА 2: Осъвременяване на средствата за  осигуряване на информация и  

оборудване с модерна техника. 
 

 Индикатори за оценка изпълнението на общинския план за 

развитие 

Индикаторите представляват количествени измерители на постиженията в дадена 
област. Те са полезен инструмент, с който може да се провери и установи ефективността и 

последователността на планираните действия, от една страна, както и осъщественият 
напредък по отношение постигането на целите, които тези действия си поставят, от друга 
страна.  
При наблюдаване изпълнението на Общинския план за развитие доброто количествено 

измерване служи като основа за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на 
постигнатия напредък. Освен това то дава ясна представа за това в каква степен целите и 

приоритетите, заложени в стратегическия документ, биват изпълнявани и кои от 
планираните/ осъществените проекти каква добавена стойност генерират.  
Формулирането на индикатори дава възможност за лесно проследяване на тенденциите в 
социално-икономическото развитие на региона, както и обективно отчитане на конкретни 

резултати за определен период от време. Обекти на наблюдение и измерване посредством 

индикаторите са както изпълнението на стратегическите цели и приоритети, формулирани 

в ОПР, така и ефективността на реализираните проекти и направените публични разходи. 

Индикаторите, развити по-долу, се отнасят до всички основни области, обхванати от 
Общинския план за  развитие, и се основават на официална, максимално обективна 
статистическа информация, генерирана по емпиричен път и местен експертен опит. Те 
осигуряват информация за общото състояние на Общината и са основно с икономическа 
насоченост. Чрез тях се демонстрира нивото на социално-икономическо развитие на 
общината и те предоставят възможност за ефективно наблюдение, отчитане и оценка на 
резултатите от изпълнението на ОПР.  

Отчитайки тези характеристики са изведени следните индикатори за резултат: 
o Произведена продукция от нефинасовите предприятия на територията на Община 

Сливо поле по икономически дейности – хил.лв/год.; 

o Разходи за придобиване на ДМА и придобити ДМА по  икономически сектори; 
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o Наети лица в Община Сливо Поле по икономически дейности; 

o Разходи за възнаграждения разпределени по икономически дейности; 

o Динамика на равнището на безработица (%); 

o Инвестиции в инфраструктурата на общината; 
o Отпадъци, депонирани на Регионално депо-Русе; 
o Разходи за опазване и възстановяване на околната среда; 
o Инвестиции в изграждане и основен ремонт на пътища; 
o Брой облагодетелствани жители на общината; 
o Брой облагоделствани фирми в общината; 

Индикаторите за продукт са посочени в индикативната финансова таблица на ОПР. 

 

Развитият по-горе индикаторен модел за оценка на напредъка в изпълнението на 
Общинския план за развитие се основава на следните принципи:  

• възможност за отчетност и оценка изменението на параметрите; 
• достоверност на данните; 
• проследяване на времеви тенденции посредством динамичен ред. 

Създадената система от индикатори ще бъде съществена предпоставка както за 
улесняване, така и за фокусиране на процесите на наблюдение и оценка на 
изпълнението на ОПР през следващите години. 

Като източници за проследяване на тенденциите при формирането и развитието на 
отделните индикатори, ще бъдат ползвани статистически данни от официални 

източници - Националния статистически институт,  министерства и ведомства на 
централно, регионално и местно равнище, материали, изготвени от академичния 
сектор, неправителствените организации, както и експертен опит.  
 

 

 Описание на необходимите действия за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност 
 

Процесите на планиране, управление и мониторинг на регионалното развитие, с 
оглед на изключително високата си обществена значимост и добавена стойност, 
предполагат устойчиво прилагане на принципите на партньорство и широк социален 

диалог, с участието на разнообразни групи по интереси и заинтересовани страни от 
региона. Този принцип би бил надеждна гаранция за по-високата идентификация на 
местните общности с дефинираните в стратегическите документи, в частност в 
Общинския план за развитие, както и за тяхната по-силна съпричастност с дефинираните 
приоритети и цели на развитие. Принципите на партньорство и осигуряване на 
информация и публичност имат важна роля за постигане на оптимална ефективност на 
общинските планове за развитие. 

Във връзка с това се предлага следният набор от инструменти за прилагане на 
принципа на партньорство, както и за осигуряване на публичност: 
 Конституиране на експертна работна група към Общинска 
администрация/Общински съвет, включваща представители на местната власт, 
териториалните звена на изпълнителна власт, бизнеса, неправителствения сектор, 

упражняваща  мониторинг на изпълнението на ОПР; 

 Разглеждане и обсъждане съдържанието на Актуализирания документ за 
изпълнение на Общинския план за развитие  в рамките на постоянно действащите 
комисии към Общински съвет Сливо поле, общинските съветници и кметовете на 
населените места; 
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