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ВЪВЕДЕНИЕ
Обхват на концепцията за пространствено развитие на Община Сливо поле
С промените в Закона за устройство на територията, Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., от
26.10.2012 г., устройствената проблематика на регионално и национално ниво се прехвърли в
Закона за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008 г. По този начин към
системата от документи по ЗРР за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие се добави и система от документи за стратегическо планиране на пространственото
развитие. С влизането в сила на измененията, документите, които се изготвят на ниво община
стават 3 – Общински план за развитие и Концепция за пространствено на община по ЗРР и Общ
устройствен план на община по ЗУТ. 2 от тях – КПРО и ОУПО са с подчертан пространствен
характер. ОУПО се занимава много детайлно с нейната територия и представлява основа за
цялостното ѝ устройство. За разлика от него, КПРО разглежда територията ѝ в регионален план,
като определя целите за пространствено развитие „по отношение на мрежата от населените
места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на
територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна
мрежа“ - чл. 7д, ал. 3, ЗРР. Разглеждането на общината като неделима част от региона, в който
попада, благоприятства намаляването на регионалните различия, каквато е целта на
регионалното планиране. Ето защо, за да бъде правилно третирана територията на общината в
ОУПО, е необходимо да се съблюдават предвижданията на КПРО. Това е нов тип документ,
който трябва да се превърне в инструмент за стратегическо пространствено планиране, а не за
пряко влияние върху физическата среда. Предвижданията на КПРО се съобразяват и при
изработването на ОПР и това е регламентирано в чл. 13, ал. 1 от ЗРР. Казаното дотук определя
предимството, което ще има община Сливо поле при разработване на другите 2 документа,
сдобивайки се с Концепция за пространствено развитие.
Обвързаност на Концепцията за пространствено развитие на Община Сливо поле с документи
от по-високо йерархично ниво
Общинският план за развитие е документ за планиране на регионалното развитие и
представлява инструмент за социално-икономическо планиране, а Общият устройствен план на
общината е документ за устройство на територията и е инструмент за пространствено
планиране. Концепцията за пространствено развитие на общината, бидейки документ с
пространствен характер, но попадайки в новосъздадената със законодалтените промени от
края на 2012 г. система от документи за пространствено планиране към Закона за регионално
развитие, се явява свързващото звено между двата вида планиране – на социалноикономическото и на пространственото развитие. КПРО трябва да дава насоки за документите
за устройство на територията и за документа за регионално планиране на ниво община, като,
за да бъдат те адекватни, Концепцията трябва да отразява предвижданията на документите за
планиране на регионалното развитие от по-високо йерархично ниво. Такива документи с пряко
отношение към Община Сливо поле са Регионален план за развитие на Северен централен
район за периода 2014-2020 г.1 и Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода
2005-2015 г.2 КПРО Сливо поле трябва да формулира така целите си, че тяхното постигане да
подпомага и целите на тези два документа. Разбира се връзката е и обратна – изпълнението на
целите на РПР на СЦР и на ОСР на област Русе ще окажат благоприятно влияние върху
общината и населените места в нея, като това ще подпомогне постигането на целите, които
община Сливо поле си поставя в областта на пространственото и регионалното развитие. От
своя страна, РПР на СЦР се съобразява с документа на национално ниво за стратегическо
планиране на регионалното развитие – Националната стратегия за регионално развитие на Р.
България за периода 2012-2022 г.3 Тази субординация възпрепятства противоречие между
дългосрочните цели на държавната политика за регионално развитие, определени в НСРР и
1

http://www.gb.government.bg/Documents/strategii/RPR_SCR_03-01-2013_Final.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=99
3
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598
2
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съобразени с изискванията на базовите европейски и национални документи на
стратегическото планиране, и целите на РПР на СЦР, които са с по-тесен времеви хоризонт.
В по-широк контекст, РПР на СЦР отчита значимостта на Стратегията на ЕС за Дунавския регион4
от гледна точка на възможността тя да допринесе за постигане на целите на ЕС и да
подпомогне инициативите на кохезионната политика на Европейския съюз. Съобразността на
КПРО Сливо поле с РПР на СЦР ще резултира в съобразност и с приоритетите на Дунавската
стратегия. Стратегията е основополагащ за страните от Дунавския регион документ, в който
акцентът е поставен върху възприемането на интегриран и ориентиран към местните условия
подход, поради което неговите постановки трябва да се вземат предвид при планиране
пространственото развитие на всички области, общини и населени места, попадащи в региона.
В този смисъл, залагането в КПР на цели, имащи отношение към 11-те приоритетни области на
Дунавската стратегия, ще има голяма добавена стойност върху разработката. Реализацията на
целите на КПР ще допринесе за напредък в тези приоритетни области. От друга страна, като
гранична с р. Дунав община и непосредствена част от Дунавския регион, Община Сливо поле
без съмнение ще бъде повлияна от проектите, реализирани по Стратегията. Друг документ за
трансгранично развитие, чийто предвиждания ще окажат влияние върху територията на СЦР и
по този начин и върху Община Сливо поле е Трансграничният мастерплан за еврорегиона РусеГюргево5. Мастерпланът предлага 10 проекта с цел подобряване на сътрудничеството между
Русе и Гюргево, които са възприети като съвкупност, като един еврорегион. Повечето проекти
са свързани конкретно с 2-та града, но някои ще окажат влияние и върху целия СЦР.
Евентуално изграждане на нов мост над р. Дунав, свързващ Русе и Гюргево (приоритетен
проект 3) ще оживи целия СЦР включително и Община Сливо поле, в която в най-голяма степен
транспортната инфраструктура е представена от пътната мрежа. Основавайки се на
съвременните тенденции в политиката на Европейския съюз за регионално развитие,
решенията на Мастерплана следва да подпомогнат разработването на пакета от стратегически
документи за следващия програмен период, в който се включва и КПР на общината.
В същото време, КПРО Сливо поле трябва да развива територията на общината в
направленията, посочени в документа на национално ниво от същата група (стратегически
документи за пространствено планиране) – Националната концепция за пространствено
развитие за периода 2013-2025 г.6 В Закона за регионално развитие присъстват още два
документа от тази група – Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 2 и
Регионална схема за пространствено развитие на район от ниво 3 (област). Но тъй като такива
за СЦР и област Русе все още не са изработени, КПРО Сливо поле се „подчинява“ директно на
документа за стратегическо пространствено планиране на национално ниво. НКПР определя
стратегията за развитие на националната територия и връзките й със съседни страни и региони.
В нея са застъпени най-важните постановки и подходи на пространственото планиране,
присъстващи в общоевропейските документи, които трябва да формират националната
политика за пространствено развитие на всички равнища. Съобразността на КПР с НКПР ще
гарантира внедряването на тези принципи и на общинско ниво.
Обвързаността на КПРО с другите документи за регионално и пространствено планиране е
разнопосочна, пряка и косвена (Фигура 1). КПРО е документът, от който се очаква да осъществи
връзката между предвижданията на регионалното и устройственото планиране на
териториалното ниво, на което те се срещат – общината.

4

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag37/mag37_bg.pdf
http://www.ruse-bg.eu/uploads/files/ERGO_Masterplan_BG.pdf
6
http://www.bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%2020142020/NKPR%20proekt.pdf
5
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Фигура 1: Обвързаност на КПРО Сливо поле със съществуващите документи за стратегическо планиране
по ЗРР, за устройство на територията по ЗУТ и за трансгранично развитие

Документи за стратегическо планиране по ЗРР

Документи за
стратегическо
планиране на
регионалното
развитие

Документи за
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развитие

Определя държавната
политика за регионално
развитие на страната

НСРР
2012-2022

НКПР
2013-2025

Определя целите за
интегрирано регионално
и местно развитие на
територията на СЦР

РПР на СЦР
2014-2020

РСПР
на
СЦР

Определя
средносрочните цели и
приоритети за развитие
на областта

ОСР
на област Русе
2005-2015

Определя стратегията
за развитие на
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територията
на
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цели и приоритети за
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за пространствено
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територията на
общината
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Документи за трансгранично развитие

Дунавска
стратегия
на ЕС

ЧАСТ 1: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

1
1.1

Териториални проучвания на природната среда
Релеф

Община Сливо поле е разположена на десния бряг на река Дунав и граничи с общините Русе,
Кубрат и Тутракан. Центърът на общината град Сливо поле се простира североизточно от град
Русе. Средната надморска височина на общината е 56 метра, теренът й е почти равнинен.
Геолого-морфологическият профил на територията разкрива речни наноси върху льос,
льосовидни отложения и апски варовици. Съвременните морфогенетични процеси имат
широко проявление особено в негативен аспект. През последните години се наблюдава
брегова ерозия на българския бряг на река Дунав, от 451 км до 475 км.

1.2

Климат

Районът на Община Сливо поле попада в умерено-континенталната климатична област,
характеризираща се със студена зима и сухо, топло лято. Крайдунавската тераса, включително
и в района на община Сливо поле е открита за североизточните ветрове. 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.
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. 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.

1.3

Води

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

1.4

Почви

Почвите на територията на общината са: излужени черноземи (преобладават), силно излужени
черноземи, сиви горски и ливадни черноземи, излужени средно мощни (по поречието на р.
Дунав).

1.5

Растителност и животински свят

Растителността на територията на Община Сливо поле е представена от богато разнообразие
на тревисти, храстови и дървесни видове. Широко разпространена е типичната за цялата
Дунавска равнина мезоксеротермна тревна растителност с преобладаване на луковична
ливадна (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon), на места и
белизма (Dichantium ischaentum) и по-рядко садена (Crysopogon cryllus), главно по селските
мери.
По-голяма част от територията на общината е заета от обработваеми селскостопански площи,
като на места има и 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).
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Животинският свят на територията на общината е богат, с голямо разнообразие на
представители на различни таксономични групи на безгръбначни и гръбначни животни. Голяма
част от видовете са с природозащитен статус. Така че фауната се отличава с висока степен на
естественост. Най-силно е влиянието на отводняването на влажни зони и превръщането на
естествени местообитания в обработваеми земи.

1.6

Горски фонд

В административно отношение горите и голите горски площи, собственост на Община Сливо
поле са 1434.4 ха, които попадат в териториалния обхват на три общини – община Сливо поле,
община Русе и община Ветово, разпределени по следния начин: на територията на Община
Сливо поле – 1298.3 ха; на територията на Община Русе – 111.0 ха; на територията на Община
Ветово – 25.1 ха.

31.4

317.6

88.7

15.6

4.5

66.8

84.4

400.7

38.7

1168.9

зтос
(ха)

10.9

-

20.7

65

-

12.6

23.3

37.7

-

4.1

3

11.2

0.8

76.2

265.5

Общ
о(ха)

10.9

95.4

20.7

65

25.1

44

340.9

126.4

15.6

8.6

69.8

95.6

401.5

114.9

1434.4

с. Бръшлен

с. Борисово

с. Бабово

Общо:

с. Стамболово

25.1

с. Юделник

гр. Сливо поле

-

с. Черешово

с. Ново село (Русе)

-

с. Ряхово

с. Малко Враново

95.4

с. Кошарна

с. Голямо Враново

-

с. Басарбово

гтос
(ха)

Землище

гр. Ветово (Ветово)

Таблица 1: Разпределение на горите, собственост на Община Сливо поле, по землища и вид територия

Източник на информац ия: Общинска администрация Сливо поле, 2013 г.

Таблица 2: Залесена площ по стопански класове
Условни стопански класове

ха

Площ %

Иглолистни култури

39.8

2.9

Горско плоден

36.9

2.7

Липов – високо бонитетен

76.8

5.5

Липов – средно и ниско бонитетен

34

2.4

Широколистен Високостеблен

122.8

8.9

Смесен ВП

26.6

1.9

Смесен СрНП

192.8

13.9

Церов високо бонитетен за превъщане

114.3

8.3

Церов за превръщане

119.6

8.6

Акациев

538.9

38.1

Тополов

94.3

6.8

Общо:

1396.8

100

Източник на информация: Общинска администрация Сливо поле, 2013 г.
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2

Демографско развитие и обитаване

Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на социалноикономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните
общности, така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове. С
броя на населението (настоящо и прогнозно) се определят различните потребности на
населението от жилища, социална и техническа инфраструктура, зелена система и др.

2.1

Динамика на населението

В основата на демографските загуби е отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези
негативни процеси засягат и населените места от Община Сливо поле, където на 01.02.2011 г.
изчисленото налично население на общината е 10 855 души. В периода между двете
преброявания е намаляло населението във всичките 11 селища на общината в резултат на
отрицателен естествен и механичен прираст с 2 269 души, или с 25.8% (с около 2.6%
средногодишно). В общината процесът на намаляване на населението е много силно изразен.
По данни от текущата демографска статистиката на НСИ, населението на общината продължава
да намалява и към 31.12.2012 г. то наброява 10 533 души, или за около 1 година намалява със
199 души (1.85%)
Tаблица 3: Естествено и механично движение на населението в община Сливо поле – в брой и в промили
Родени

Умрели

Естествен
прираст

Заселени

Изселени

Механичен
прираст

Общ прираст

год.

бр.

‰

бр.

‰

бр.

‰

бр.

‰

бр..

‰

бр.

‰

бр.

‰

2008

95

7.9

220

18.4

-125

10.5

143

12.0

273

22.8

130

-10.9

-255

11960

2009

116

9.9

245

20.9

-129

11.0

174

14.8

242

20.6

-68

-5.8

-197

11733

2010

117

10.1

209

18.1

-92

8.0

200

17.3

272

23.5

-72

-6.2

-164

11553

2011

95

8.8

220

20.4

-125

11.6

158

14.6

143

13.2

15

1.4

-110

10807

2012

83

7.8

209

19.6

-126

11.8

89

8.4

162

15.2

-73

-6.9

-199

10653

Източник: НСИ, текуща статистика по години 2008 -2012

2.2

Естествен прираст

Естественият прираст в общината в периода 2008-2012 г. е отрицателен 2008 г. (-125 души),
2009 г. (-129 души), 2010 г. (-92 души), 2011 г. (-125 души) и 2012 г. (- 126 души). Коефициентът
на естествения прираст в общината през 2010 г. е (-8.0 ‰), 2011 г. е (-11.6 ‰) и 2012 г. е (- 11.8
‰). През 2012 г. в област Русе естественият прираст е (- 8.1 ‰) и в страната (-5.5 ‰). Или по
този показател общината е с по-неблагоприятни показатели от областта и с много по неблагоприятни показатели от средните за страната.

2.3

Механичен прираст

Данните за миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, че
изселените са повече от заселените, като механичният прираст е с отрицателен знак.
През периода 2008 – 2012 г. са се заселили 764 души, а са се изселили 1092 души, или за 5
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години имаме отрицателен механичен прираст (-328 души). Само през 2011 г. общината има
минимален положителен механичен прираст.

2.4

Полово-възрастова структура

По отношение на възрастовата структура на населението, в община Сливо поле се
потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната.
Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в намаляване
на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на броя
и дела на населението на 65 и повече години.
Таблица 4: Възрастова структура на населението (в %)

0-14 г.

15-64 г.

65 г. +

България

13.2

68.3

18.5

Област Русе

12.0

67.7

20.3

Община Сливо поле

12.4

63.4

24.2

Източник: НСИ, 01.02.2011 г.

2.5

Етнодемографска характеристика на населението

Българската етническа група обхваща 4 713 лица, или 47.5% от лицата, доброволно
декларирали етническото си самоопределение, при 84.8% средно за страната. Делът на
българската етническа група в сравнение с данните за страната е по-висок с 37.3%. Турската
етническа група е втората по численост, като към 1.02.2011 г. 3 838 лица са се самоопределили
като етнически турци. Те представляват 38.5 % от всички лица, при средно за страната 8.8 %.
Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 1 102 души
според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 11.1%, при средно 4.9% за страната.
Ромското население е съсредоточено в с. Малко Враново 17.8% (461 души), град Сливо поле
286 души и село Кошарна 180 души.

752

301

1100

574

933

1613

2610

648

127

860

Българска

4731

443

518

295

329

75

135

1605

1057

36

124

124

Турска

3838

6

223

..

583

307

337

..

1151

588

..

635

Ромска

1102

-

-

..

63

180

457

..

286

15

..

99

Друга

176

..

-

..

109

5

-

4

54

-

-

..

Не се самоопределя

111

..

11

..

16

7

4

..

62

9

-

..

с. Юделник

с. Черешово

с. Бръшлен

с. Бабово

с. Стамболово

гр .Сливо поле

440

с. Кошарна

9958

с. Борисово

Общо*

Сливо поле

с. Ряхово

с. Малко Враново

с. Голямо Враново

Населено място

Таблица 5: Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.

*Брой лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.

Национален център за териториално развитие ЕАД

8

ЧАСТ 1: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

2.6

Заетост

В общината през 2010 г. се наблюдава намаление на броя на заетите лица - 1374 бр. в
сравнение с 2008 г. (1385 бр.) и 2009 г. ( 1417 бр.).
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. заетите в отрасъла са
460 лица (33.5%). През 2010 г. е изместен от отрасъл „Преработваща промишленост", който
осигурява и повече работни места - 587 (42.7%). На трето място по брой заети лица е секторът
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - 230 (16.7%).
По отношение на размера на действащите фирми, като гръбнак на общинската икономика се
явяват микро- и малките фирми. През 2010 г. те съставляват 97.8% от броя на предприятията и
63.5% от броя на заетите лица.
Таблица 6: Заети по групи предприятия в Община Сливо поле

Групи предприятия

Брой предприятия

Заети лица

% на заетите лица

Общо

232

1374

100.0

Микро до 9 заети

206

393

28.6

Малки от 10 до 49

21

479

34.9

Средни от 50 до 249

5

502

36.5

Източник: ТСБ – гр. Русе, 2010 г.

2.7

Безработица

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху обхвата и
структурата на безработицата.
Според данни на Агенцията по заетостта – безработицата в общината се характеризира със
следните показатели.
Таблица 7: Безработни лица в Община Сливо поле
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Регистрирани безработни (бр.)

579

786

657

Равнище на безработица (%)

11.04

14.98

16.31

Безработни до 29 г. вкл.

79

93

84

% безработни до 29 г.

13.64

11.83

12.79

Продължително безработни >1 г.

243

315

304

% продължително безработни

41.97

40.08

46.27

Иконом. активни лица

5248

5248

4026

Източник: Агенция по заетостта, 31.12.2011 г .
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3

Икономическо развитие и обществено обслужване

3.1

Отрасли на икономиката в общината

През 2010 г. 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 "Търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети" с 2 % от произведената продукция.
Основните преработващи предприятия на територията на община Сливо поле са:


„АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД с предмет на дейност производство на рафинирани масла и
мазнини;



„БЕЛТАРТ” ЕООД с предмет на дейност производство на друго облекло и допълнения за
облекло;



„УДЕКС” ЕООД с предмет на дейност добиване на дървесина, дървопреработка,
производство на биогорива;



„ВИАНД” ЕАД – клон Борисово с предмет на дейност производство на комбинирани
фуражи;



„СУНИВЕРС” ООД с предмет на дейност производство и продажба на изделия от
сладкарската и хранително-вкусовата промишленост;



„ФИШЕРИ 2009” ООД с предмет на дейност рибовъдство, търговия с риба и рибни
продукти;



„Солей” ООД с предмет на дейност преработка и пакетиране на ядки;



ЗП „Сезгин Дауд” с предмет на дейност цех за белене на семки.

Една от най-големите инвестиции на територията на общината е на „МАККЕНА 08" ООД с.
Голямо Враново със засети площи с трайни насаждения 105 дка череши, покрити оранжерии с
изградена отоплителна инсталация от 20 дка, 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.
В общината свиневъдството се представлява основно от 3 ферми в селата Голямо Враново,
Бръшлен и Юделник. Свинекомплекс Голямо Враново Инвест АД е един от най-големите
производители на свинско месо в страната, като произвежда над сто вида трайни и
малотрайни продукти от свинско месо.
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 (30%) през 2010 г., което се
обяснява с въвеждането на нова техника и технологии в сектора.

3.2
3.2.1

Обществено регулиран сектор
Образование

Предучилищното образование в общината е представено от 2 детски заведения: ОДЗ „Мечо
пух“, гр. Сливо поле (с филиали в с. Ряхово и с. Юделник) и ЦДГ “Пролет” с. Малко Враново (с
филиали в с. Голямо Враново и с. Стамболово). През учебната 2012/2013 г. са обхванати 293
деца разпределени в 13 групи. Анализите и оценките на посочените данни за инфраструктурата
на предучилищното обучение дават основание да се направи извода, че изградената мрежа от
детски заведения е с капацитет да удовлетвори в пълна степен потребностите на общината.
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Инфраструктурата на основното образование (основните училища) се оразмеряват за
населението от съответната образователна възраст на града. В СОУ “Св. Паисий Хилендарски”
се обучават и ученици от останалите населени места в общината. Общото образование
(общинските училища) е представено от 2 училища: ОУ “Иван Вазов” в с. Голямо Враново и ОУ
“Св. св. Кирил и Методий” в с. Ряхово. В общината има 1 СОУ - “Св. Паисий Хилендарски” в гр.
Сливо поле. През учебната 2012/2013 г. в него се учат 716 ученика.
3.2.2

Здравеопазване

На територията на община Сливо поле няма болнично заведение, като общината се обслужва
от МБАЛ в град Русе. Лекарските практики на територията на общината са четири, които
обслужват населението от цялата община с изключение на с. Кошарна и с. Черешово.
Стоматологични практики има в гр. Сливо поле, с. Голямо Враново, с. Борисово, с. Ряхово, с.
Юделник и с. Стамболово.
Основен проблем на здравеопазването в общината (проблем във всички малки общини) е
лошото състояние на сградния фонд и високият процент здравно неосигурени лица, което е
вследствие на високия процент на безработни лица, лица с временна заетост и др.
3.2.3

Социална инфраструктура

В град 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. В момента
центърът обслужва 35 души с физически увреждания.
Услугата „Домашен социален патронаж“ се предоставя във всички населени места. В
населените места Сливо поле, Бабово, Бръшлен, Борисово и Ряхово функционират кухни на
домашния социален патронаж .
3.2.4

Култура

На територията на община Сливо поле функционира мрежа от 11 читалища: НЧ "Христо Ботев"
гр. Сливо поле; НЧ "Владимир Маяковски" с. Ряхово; НЧ "Христо Ботев" с. Борисово; НЧ "Н. Й.
Вапцаров" с. Бабово; НЧ "Светлина" с. Г. Враново; НЧ "Христо Ботев" с. М. Враново; НЧ "Отец
Паисий" с. Стамболово; НЧ "Иван Вазов" с. Кошарна; НЧ "Владимир Маяковски" с. Юделник ;
НЧ "Братство" с. Бръшлен, НЧ „Христо Ботев” с. Черешово.
В общинския център гр.Сливо поле има "Младежки дом", който функционира целогодишно – в
него се провеждат различни курсове, кръжоци, репетиции на училищни състави.

3.3
3.3.1

Пазарен сектор
Търговия и обществено хранене

Услугите в гр. Сливо поле се извършват основно от частния сектор. Добре развити са
автоуслугите, бръснаро-фризьорските и козметични услуги, както и ремонтът на битова
техника. Ателиетата на посочените услуги съставляват 80 на сто от регистрираните ателиета за
услуги в града и общината. Малки и семейни фирми осъществяват дейности в сферите на
търговията, услугите, хотелиерството и общественото хранене.
3.3.2

Административно обслужване

Седалищата на институциите, представляващи административното управление на общината, са
в гр. Сливо поле и за тяхното функциониране е изградена съответната инфраструктура.
3.3.3

Бизнес сектор-кредитни институции, застраховане , телекомуникации

В града е създадена необходимата инфраструктура за предлагане на услуги в подкрепа на
бизнеса.
Национален център за териториално развитие ЕАД
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4
4.1

Инфраструктурно развитие
Транспортна инфраструктура

Транспортната инфраструктура в община Сливо поле е представена предимно от пътната
мрежа. В общината няма развит железопътен и въздушен транспорт, но има възможности за
развитие на воден (речен) транспорт чрез пристанището в с. Ряхово.
Дължината на пътната мрежа в общината е 85.42 км, от които 20.6 км са републиканска пътна
мрежа втори клас, 16 км – републиканска пътна мрежа трети клас и 48.82 км – общинска пътна
мрежа. През територията на общината преминава второкласния път ІІ-21 (Русе – Силистра),
който се явява главен път за община Сливо поле и я свързва със съседните общини.
Транспортът в община Сливо поле се извършва основно от фирмите „ПЕНЧИНИ ТРАНС” ЕООД и
„ИСКРА-98” ООД.
Пътната инфраструктура на територията на общината е сравнително добре развита, но
техническите параметри и състоянието на общинските пътища е незадоволително.
Необходимо е да се извърши рехабилитация на част от общинската пътна мрежа,
реконструкция на определени участъци и възстановяване на канавки и водостоци.

4.2

Водоснабдяване

На територията на Община Сливо поле се стопанисват 28 броя водоизточници – кладенци тип
"Раней", тръбни кладенци, шахтови кладенци и дренажи. От тях се осигуряват питейнобитовите и производствените нужди на 11 населени места, като водоснабдените жители са 13
059. На територията на общината няма неводоснабдени населени места. Ползваната вода от
населението спрямо подаденото общо количество вода е 90-91% за питейно-битови нужди и
малко количество за промишлени цели.
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". С добитата вода се снабдяват
общини от Русенска, Разградска и Търговищка области, включително градовете Русе и Разград.
Всички населени места в общината са водоснабдени.

4.3

Канализация

На територията на общината няма изградени пречиствателни съоръжения и канализационна
система. Засега работен проект за канализация има само за град Сливо поле, с възможност за
включване към главния колектор и на други населени места. Отпадните води от предприятията
се изхвърлят предимно в река Дунав или в септични ями, а каналните води от обществени
сгради и домакинства се изливат в септични ями.

4.4

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 град 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. Отводнителната система е допринасяла за намаляване
на заливаемите площи обработваема земя при високи води на река Дунав.
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4.5

Енергийни мрежи и системи

Общината се обслужва от електроразпределително дружество “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” ЕАД, град
Варна. Изградената електропреносна мрежа за средно напрежение (20kV) на територията на
общината има нужда от рехабилитация (по експертна оценка).
Мрежите на уличното осветление са физически и морално остарели, в резултат, на което се
наблюдава драстично влошаване на нормативно регламентираното качество на осветлението
и несъответствието му с действащите стандарти. През 2011 г. е извършена рехабилитация на
изграден участък от улично осветление с дължина 1800 м, осветен участък с дължина 900 м по
бул. „България” в град Сливо поле, подменени са 4988 бр. осветители и конзоли, 139 340 м
кабел за УО, доставени и монтирани са 75 бр. касети.
В периода 2009-2012 г. на територията на Община Сливо Поле са изградени 8 бр.
фотоволтаични централи (производство на електрическа енергия от слънчева) с обща
инсталирана мощност от 1 738.52 кWр в землищата на Бабово, Бръшлен, Черешово, Юделник и
Сливо поле.
На територията на общината няма изградени газоснабдителни мрежи.

4.6

Комуникационни мрежи – пощи, далекосъобщения, радио и телевизия

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

5
5.1

Екологично състояние
Състояние на атмосферния въздух

Община Сливо поле не попада в РОУКАВ, което е свидетелство за доброто състояние на
атмосферния въздух.
Върху качеството на атмосферния въздух не влияят регионални промишлени източници на
емисии. ТЕЦ „Русе – Изток“ е над 12 км при максимално разпространение на емитираните
вредности около 2-2.2 км. Определящи за територията са само местни източници. Поради
малката си мощност, те са с локален териториален обхват и незначителна степен на
въздействие.

5.2

Води

В хидрогеоложко 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 до 8.00 м
за ниската тераса, от 6.00 до 10.00 м за средната и от 15.00 до 20.00 м за високата тераса. На
много места в общината подпочвените води излизат и на повърхността. При обилни валежи и
снегове, това води до наводняване на обработваеми селскостопански площи и на някои
населени места (селата Кошарна, Юделник и Ряхово).
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5.2.1

Отпадъчни води

На територията на Община Сливо поле, с изключение на трите големи свинекомплекса и „Астра
Биоплант” ЕООД, няма развита промишленост. В град Сливо поле и в няколко от селата работят
няколко малки производствени цеха от местно значение, чиито отток от производствената
дейност и товарът на замърсяване са незначителни. Отпадъчните води, които се формират от
производствената и комунално-битовата дейност се отвеждат в земните недра чрез септични
ями и поливни кладенци.
Приемник на отпадъчните води от свинекомплекс „Голямо Враново - Инвест" АД в с. Голямо
Враново, "Свинекомплекс Юделник" ООД в с.Юделник, "Свинекомплекс Бръшлен" АД в с.
Бръшлен и „Астра Биоплант” ЕООД в град Сливо поле, е река Дунав. И трите обекта имат
пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) само с механично стъпало. Съоръженията
са силно амортизирани и не постигат необходимия ефект на пречистване. Формираната от
свинекомплексите замърсеност е значителна и е първостепенна по отношение на
замърсяването на българския участък на река Дунав. „Астра Биоплант” ЕООД в град Сливо поле
има пречиствателна станция за пречистване на генерираните на територията на предприятието
отпадни производствени води.
5.2.2

Канализационна система

В град Сливо поле и в населените места от общината няма изградена канализационна система.
Отпадъчните води се отвеждат чрез попивни ями в земните пластове и създават предпоставки
за замърсяване на подпочвените води в района. На площадките, където се развива
производствена дейност са изградени локални пречиствателни съоръжения.
За канализационната система в Сливо поле има разработен проект и предстои неговото
реализиране.
На площадките на трите свинекомплекса има изградени канализационни мрежи. По закрит
канал отпадъчните води се отвеждат в река Дунав. Формираните води от Голямо враново и
Юделник се обединяват в общ колектор, на 3-4 км преди реката и заустват на територията на
село Ряхово в една точка – около км 462.
Пречиствателни станции за формираните отпадъчни води на територията на Община Сливо
поле няма изградени в нито едно населено място. Такава готовност има само за град Сливо
поле.
5.2.3

Земи и почви

Замърсени почви с тежки метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати, други замърсители
През последните години се отчита положителна тенденция, водеща до ограничаване на
емисионните замърсявания на почвите. В Община Сливо поле няма почви, замърсени с тежки
метали и не са регистрирани екологично замърсени земи от промишлена дейност.
Заблатени почви
В Община Сливо поле има естествено заблатени земи покрай река Дунав. В част от общината се
намира Бръшленското блато, което в миналия век е било до голяма степен пресушено след
изграждането на дигите и отводнителните канали. След оценка качествата на естествената
блатна растителност и възможността тя да бъде възстановена, бе обявена Защитената местност
Калимок - Бръшлен.
Поради ниската надморска височина, почвите в най-северните части на общинската територия
са заливни при високи водни строежи в река Дунав. Макар и рядко срещано явление, при
настъпване на кризисни събития, най-верният принципи за вземане на управленческо решение
е мониторингът по цялото крайбрежие с определяне на критичните участъци (например при с.
Ряхово и др.) и достигнатите водни нива.
Национален център за териториално развитие ЕАД

14

ЧАСТ 1: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Ерозирали почви
Почвите в Община Сливо поле са подложени на:


Водна ерозия – всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса, земите край
р.Дунав;



Ветрова ерозия – появява се основно в равнинните и обезлесени райони и засяга
предимно обработваеми площи;



Иригационна ерозия, чисто антропогенна – засяга всички поливни площи с наклон над
2 градуса. В последните години, поради икономическите причини, силно намалява.

5.3

Отпадъци

На територията на общината основно се генерират битови отпадъци и приравнени към тях.
Липсва промишленост, от която да се образуват измерими количества производствени
отпадъци, а металните отпадъци при производството на телени изделия и хартиените, при
производството на кашони, се събират и предават за рециклиране независимо от малките им
количества.
Характерни отпадъци, освен битовите, за общината са тези, образувани при животновъдната
дейност. Това са твърди фекалии от животновъдните ферми и личните стопанства във всяко
населено място и отпадъци от растителен произход (постелна слама, царевични стъбла и др.
подобни) най-вече от личните стопанства.
5.3.1

Третиране на отпадъците

Битовите отпадъци и приравнените към тях, генерирани на територията на общината, се
събират и транспортират на регионално депо за неопасни отпадъци, град Русе. Между Община
Сливо поле и „Екоресурс България” АД е подписан договор за въвеждане на организирана
система за сметосъбиране.
5.3.2

Опасни отпадъци

Стоманобетонните контейнери, в които са съхранявани агрохимическите отпадъци са
предадени на регионално депо за неопасни отпадъци, град Русе. Торовият отпад от
животновъдните ферми се третира в съоръженията към тях по технология и местоположение,
съгласувани с РИОСВ Русе и общинската администрация.

5.4

Шум

На цялата територия на общината не функционират стопански субекти, експлоатацията на
производствените мощности на които, да са източници на шумови въздействия в зоните на
обитаване на населението.
Транспортният шум е характерен основно за частта от град Сливо поле, през която преминава
пътят Русе – Силистра. Въпреки ограничението на скоростта от 50 км/час, амортизираните и
неизправни превозни средства и износената пътна настилка създават звуков дискомфорт на
населението особено през нощните часове. Липсва обективна информация за шумовите нива
от двете страни на пътя. Транспортният шум не е характерен за останалите населени места в
общината поради слабия транспортен трафик.
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5.5

Биоразнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)

В Община Сливо поле биоразнообразието е силно повлияно от човешката дейност.
Естествената растителност е запазена единствено по островите и в непресушените блата.
Обектите от НЕМ заемат в общината 52 кв. км (с припокриване), което прави 18.85% от
територията ѝ. Най-голям е делът на защитените зони по НАТУРА 2000 – 18.07%. Те са почти
поравно разпределени между защитени зони за птиците и за хабитатите.
Екологичната мрежа в частта ѝ за защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР (НАТУРА 2000 в
частта и за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете от
директива 92/43/ЕЕС):
Калимок – Бръшлен BG0000377 – обща територия: 7550.18 ха. Одобрена от Националния съвет
по биологично разнообразие: 21.11.2006 г.; Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122
от 02 март 2007 г.; ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. Обявена с цел на запазване – запазване на
площта на природните местообитания, местообитанията на видовете и запазване на техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Мартен – Ряхово BG0000529 – обща площ 1172.74 ха. Одобрена с решение на Министерски
съвет: № 122 от 02 март 2007 г., ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. Обявена с цел на запазване –
запазване на площта на природните местообитания, местообитанията на видовете и запазване
на техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Лудогорие BG0000168 – обща територия: 59447.46 ха. Одобрена с решение на Министерски
съвет: № 661 от 16 октомври 2007 г., ДВ брой 85 от 23.10.2007 г. Обявена с цел на запазване –
запазване на площта на природните местообитания, местообитанията на видовете и запазване
на техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Опазване на
природни местообитания 6110, 6210, 6250, 8310, 9180, 91G0, 91H0, 91I0, 91M0, 91Z0.
Екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл.6 ал. 1 т. 3 и 4 от ЗБР (НАТУРА 2000 в
частта и за опазване местообитанията на птиците от директива 2009/147/ЕС):
Комплекс Калимок BG0002030 – oбща територия: 9429.21 ха. Одобрена с решение на
Министерски съвет № 122 от 02.03.2007 г. ( публикувано в ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.). Обявена с
цел на запазване – запазване на площта на природните местообитания, местообитанията на
видовете и запазване на техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона. Предмет на опазване са птиците, включени в приложение 2 на Закона за биологичното
разнообразие (приложение 1 на Директива 79/409/ЕЕС).
Лудогорие BG0002062 – обща територия: 91389.06 ха . Одобрена с решение на Министерски
съвет № 122 от 02.03.2007 г. (публикувано в ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.). Обявена с цел на
запазване – запазване на площта на природните местообитания, местообитанията на видовете
и запазване на техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Предмет на опазване са птиците, включени в приложение 2 на Закона за биологичното
разнообразие (приложение 1 на Директива 79/409/ЕЕС).
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ЧАСТ 1: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

6

Профил на Община Сливо поле

Физически характеристики
Площ: 276.822 кв. км (10.13% от област Русе)
Брой населени места: 11, 1 град и 10 села
Релеф, характер на територията: равнинен, 56 м средна надморска височина
Териториална структура: 79.5% земеделски, 6.9% горски, 5.7% урбанизирани
Степен на урбанизация: 27.5% градско население (76.7% за Област Русе)
Селищната мрежа: добре развита, балансирана върху цялата територия на общината
Оси на урбанистично развитие: главна ос Русе – Силистра, второстепенна Русе – Кубрат
Пътна мрежа: добра пространствена организация, лошо състояние на общинската пътна мрежа
Воден транспорт: основен потенциал за развитие
Инженерна инфраструктура: относително добре развита

Социални характеристики
Население: 13 113 души към 15.03.2013 г. (4.6% от Област Русе)
Гъстота на населението: 47.37 д/кв. км (82.3 д/кв. км за Област Русе, 65.6 д/кв. км за страната)
Естествен прираст: – 11.8‰ към 2012 г. (-8.1‰ за областта, -5.5‰ за страната)
Механичен прираст: – 6.9‰ към 2012 г. (-1. 3‰ за областта, -0.7‰ за страната)
Възрастова структура: продължаващ процес на застаряване на населението
Етническа структура: 47.5% българи, 38.5% турци, 11.1% роми към 01.02.2011 г.
Образователно равнище: 4.6% висшисти (17.8% за област Русе, 19.6% за страната)
Система на здравеопазване: в лошо състояние, основно обслужване от МБАЛ Русе

Икономически характеристики
Водещи отрасли: 61.7% преработващата промишленост и 35.5% селско, горско и рибно
стопанство за 2010 г.
Структура на нефинансовия сектор: 232 бр. микро- и малки фирми за 2010 г.
Коефициент на безработица: 16.31% към 31.12.2012 г. (9.13% за област Русе, 9.67% – България)

Екологични характеристики
Защитени територии: 3 защитени зони по директива за птиците и 3 по директивата за
хабитатите (18.07% от територията на общината)
Климатични промени: учестени появи на мъгли и влошено оттичане на повърхностни води
Недвижими културни ценности: 22 броя, 4 от периодите на Античността и Средновековието с
национално значение
Движими културни ценности: 5 народни обичая, характерни за Североизточна България

Потенциали за развитие
Селско стопанство, бизнес центрове и туризъм, река Дунав

Национален център за териториално развитие ЕАД
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ЧАСТ 1: АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Карта 1: Опорен план на концепцията за пространствено развитие на Община Сливо поле

На територията на общината се отглеждат зърнени култури, трайни насаждения – овощни
градини, слънчогледи и др., което е предпоставка за развитие на земеделието. Акцентът
следва да се постави върху високата категоризация земеделски земи от първа до четвърта и
особено тези, които имат хидромелиоративна система. Всичко това би могло да доведе до
развитие на различни форми на земеделие – биоземеделие, интензивно и експериментално,
което е основен приоритет на тази територия.

Национален център за териториално развитие ЕАД
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ЧАСТ 2: КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

1

Перспективи и цели за пространствено развитие на територията на
Община Сливо поле за периода 2013-2025 г.

Концепцията за пространственото развитие е нов вид документ за териториално развитие на
елементите от NUTS 4, постановен с изменението на ЗУТ от 26.11.2012 г. В нея са представени
основните тенденции за социално-икономическо, инфраструктурно развитие и устройствено
планиране на общината. Сценарият, който е разработен в този проект, отчита комбинации от
фактори със задължаващ и стимулиращ развитието характер, както и целите и приоритетите за
развитие.
Основната цел за разработване на подобен стратегически документ преди разработването на
ОУП на общината и подхода за изготвянето й се базира на:
 Проследяване на досегашното развитие от края на 70-те години до момента (от
образуване на селищните системи, последствие община);
 Силните и слабите страни по отношение на демографското развитие, социалноикономическото развитие на отделните териториални единици – център и съставни
селища;
 Социално и екологично обновяване на градските центрове и селските райони;
 Опазване на природните и културни ценности;
 Отваряне на общината към съседните територии включително и възможностите за
трансгранично сътрудничество;
 Балансирано териториално развитие за намаляване на териториалните неравенства,
като средство за диспропорция в устройствените и неустройствени територии.
От гледна точка на устройство на територията, концепцията акцентира на няколко тези:
 Съхраняване на човешкия ресурс чрез местни политики като създаване на трудова
заетост;
 Опазване, съхраняване и валоризация на територията - земеделска земя включително
възстановяване на напоителните системи, основен източник на доходи и заетост;
 Повишаване комфорта на средите за обитаване чрез достигане на максимална степен
на първичната техническа благоустроеност на жилищните територии – Вик,
електроснабдяване, нови енергийни източници за бита с цел привличане на част от
населението на Русе, търсещо уединение в подобна среда, като основно или второ
жилище;
 Инфраструктурно облагородяване на средите за обитаване, както и на пътната
инфраструктура, осигуряване вътрешните и външни връзки;
 Отваряне на територията към река Дунав и провеждане на мерки за брегоукрепване и
създаване и подкрепа на съпътстващото земеделие и икономически дейности;
 Насърчаване на биологично земеделие на основата на интензивните култури в района,
като последното е с експортна насоченост;
 Съхраняване на природните богатства, недвижими културни ценности, защитени
територии и развитие на международния ловен туризъм;
КПРО Сливо поле предлага като основен модел, който обособява две основни зони:
Зона Североизток с потенциал за развитие на производството, промишлеността и
селскостопанската продукция. Тук основният акцент е върху локализирането на бизнес обекти
около главните комуникационни артерии и развитие на водния път.
Зона Югоизток с потенциал за развитие на селскостопанска продукция и културнопознавателен туризъм. Изграждането на туристически маршрути, условия за хоби туризъм, и
обвързването им с културните ценности е приоритет за тази зона. Обвързването на двете зони
се постига чрез обособяването на зони за развитие на биоземеделие.
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ЧАСТ 2: КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Карта 2: Локализиране на нови функции в територията на Община Сливо поле

За постигане на тези цели и отправни точки, концепцията в териториален смисъл предвижда
обособяване на четири основни зони . За развитието на всяка една от тях са формулирани две
основни стратегически цели, които определят приоритетно нейното развитие. Стратегическите
цели, заложени в КПРО, могат да се реализират чрез предвиждане и залагане на конкретни
политики и мерки, обединени в пет категории. Политиките и мерките за опазване на
околната среда се фокусират главно върху северната част на общината, а именно територията
около река Дунав и защитените територии. Политиките и мерки за развитие на селското
стопанство обхващат територията на почти цялата община, обвързана с урбанизираните зони
Национален център за териториално развитие

20
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на съществуващия жилищен и промишлен фонд. Политиките и мерки за развитие на
горското стопанство намират приложение в южната част на общината, която е обвързана с
туризма, културното наследство и защитените територии. Транспортната политика се
провежда главно около главните транспортни артерии - I и III клас от РПМ и общинската пътна
мрежа на територията на общината, около които е сформиран и гръбнакът от икономически
политики и мерки. Тези пространствени зони, трябва в следващите фази на проектиране (ОУП
на общината) да бъдат детайлно изследвани, проучени и да бъдат реализирани при отчитане
на възможностите на собствеността, териториалните ресурси на ниво област, община.
Карта 3: Политики и мерки за пространствено развитие на Община Сливо поле
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ЗОНА

ГОРСКА

ЗОНА

ЗЕМЕДЕЛСКА

НАСЪРЧАВАНЕ НА
ЕКОТУРИЗЪМ

ГП5 – Територии за прилагане на мерки и политики за развитие и поддържане на центрове за временно настаняване

ГП4 – Територии за прилагане на мерки и политики за развитие на хоби и ловен туризъм;

ГП2 – Територии за прилагане на мерки и политики за поддържане и разширяване на горски разсадник за иглолистна
растителност;
ГП3 – Територии за прилагане на мерки и политики за развитие на познавателен туризъм, рекреация и отдих

ГП1 – Територии за прилагане на мерки и политики за опазване и поддържане на съществуващия горски фонд и залесяване

СП5 – Територии за прилагане на мерки и политики за насърчаване на трайните насаждения (овощни градини)

СТОПАСНКО
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО
НА ГОРИТЕ

СП4 – Територии за прилагане на политики за развитие на „Local food network” и “Shared gardens”

ИЗГРАЖДАНЕ НА

СП3 – Територии за прилагане на политики за насърчаване на биоземеделието

СП2 – Територии за прилагане на политики за насърчаване на интензивното земеделие

СП1 – Територии за прилагане на политики за насърчаване на експерименталното земеделие

ИП3 – Територии за разширение и развитие на съществуващите производствени дейсноти

ИП2 – Смесена многофункционална зона за развитие на складови дейности

ИП1 – Смесена многофункционална зона за развитие на ножи произжодства и местни пазарни дейности

МРЕЖИ ЗА МЕСТНИ
ХРАНИ

СЪЗДАВЕНЕ НА
СТОПАНСКА
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

РАЗВИТИЕ НА
МЕСТНО
ПРОИЗВОДСТВО И
СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ

ТП5– Територии за създаване на местни пътища на велосипедна мрежа за бавно движение и панорамно трасе

ЗОНА

ТП3 – Територии за развитие на водния транспорт

ТП2 – Територии за реконструкция и развитие на транспортната инфраструктура чрез мероприятия от страна на общината

ТП1 – Територии за реконструкция и развитие на транспортната инфраструктура чрез мероприятия от държавна страна

ЕП7– Територии за опазване на съществуващия характер на земедлския ландшафт

ЕП6 – Територии за прилагане на политики и мерки за опазване на почвите

ЕП5– Територии за прилагане на политики и мерки за намаляване на негативното въздействие върху околната среда

ЕП4 – Територии за прилагане на политики и мерки за опазване на местообитанията на птиците и хабитатите

ЕП2 – Територии за прилагане на политики и мерки за защита от наводнявания от река Дунав и предотвратяване на свлачищни
процес
ЕП3– Територии за прилагане на политики за насърчаване на рибарството и аквакултури

ЕП1 – Територии за прилагане на политики и мерки за брегоукрепване

ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ

ТП4 – Територии за изграждане на ново транспортно трасе от местно значение между селищата Кошарна и Юделник

ИНФРАСТРУКТУРНО
РАЗВИТИЕ

ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

ОЖИВЯВАНЕ НА
РЕКА ДУНАВ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

БИЗНЕС

ЗОНА

ЕКОЛОГИЧНА

ЗОНА

ЧАСТ 2: КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Таблица 8: Политики и мерки за пространствено развитие на Община Сливо поле
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2 Модел на пространствено развитие на Община Сливо поле
2.1

Оси на урбанистично развитие в Община Сливо поле

Основните и второстепенни оси на развитие на територията се формират от трансевропейската
транспортна мрежа и транспортните мрежи от национално значение. Те осигуряват връзките
между урбанистичните центрове в страната, както и връзките с други европейски центрове.
През територията на област Русе преминават два от най-важните общо европейски
транспортни коридори за България – №7 (река Дунав) и №9 (Букурещ – Русе – Бяла – Велико
Търново). Друга значима ос от национално значение е Русе – Разград – Варна, която има
потенциала да се развие в ос на развитие със значимост на целия дунавски регион.
Община Сливо поле се намира по крайдунавската транспортна ос Русе – Силистра. Голямата
концентрация на населени места по дунавското поречие и предвиденият по Дунавската
стратегия панорамен път дават основание да бъде определена като ос на развитие от
национално значение и първостепенно за общината. Като второстепенна ос на развитие от
местно значение може да се определи Сливо поле – Кубрат – Разград.
Главната ос на общината е гръбнакът на Концепцията за пространствено развитие. Тя
обединява разширението на съществуващите производства и развитието на нови складови
функции в сферата на селското стопанство. Разположена в северната част на общината, тя се
явява и отправен пункт към река Дунав, който има потенциала в бъдеще да се превърне в
панорамно велосипедно трасе.
Вторичната ос на развитие към Кубрат преминава през село Борисово и тангира една от двете
големи предвидени в бъдеще смесени многофункционални зони на общината. Преминавайки
през земеделската зона, тази ос ще е основният подход на идващите в горската зона.

2.2

Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината

Развитието на населени места е функционално-йерархично оценено въз основа на четири
групи показатели – демографско и икономическо развитие, социална и туристическа
инфраструктура. Направена е комплексна оценка, като за всяка група са взети отделни
показатели, показващи не само моментното състояние, но и тенденциите на развитие през
последните години. Така изготвеният анализ дава различни тежести на отделните критерии
според тяхната честота на проявление. Като допълнително е добавено и възприетото в
страната административно деление на населените места.
Град Сливо поле се развива като административен център на общината. Икономическите
дейности за мащаба на града са слабо проявени, природни и културни ценности не се
наблюдават. Бъдещото развитие на населеното място е главно свързано с административните
функции и новопредвидените смесени многофункционални зони около главната
комуникационна ос.
Показателите за развитие на село Борисово са изключително влошени, затова в бъдеще следва
град Сливо поле и село Борисово да се третират като единна териториална структура, в каквато
те са се превърнали вследствие на урбанизацията. Като вторични центрове се обособяват
селата Ряхово и Голямо Враново. За развитието на Ряхово голямо влияние е оказал фактът, че
това е единственото селище в общината, разположено на брега на река Дунав. В село Голямо
Враново са концентрирани големите за региона предприятия. Близостта до главните
комуникационни артерии ги превръща в стабилни за региона центрове на икономическа
значимост. Перспективите пред тези населени места следва да се насочат към задълбочаване
на започналите процеси и развитие на местно производство, което да се превърне в запазена
марка именно за тази територия.
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Като развиващи се население места могат да се посочат село Бръшлен и село Юделник.
Селското стопанство и промишлеността се разширяват с добри темпове, но е необходимо да се
подобрят услугите на социалната инфраструктура.
С най-влошени показатели в региона е „четириъгълникът“ от села – Стамболово, Черешово,
Кошарна и Малко Враново. Този район може да бъде обособен за целенасочена подкрепа в
общината и е необходимо да се изгради специална политика за неговото пространствено
развитие.
Фигура 2: Оси на урбанистично развитие в Община Сливо поле
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Карта 4: Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината
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3

Територията на Община Сливо поле в регионалната инфраструктурна
мрежа

3.1

Транспортна инфраструктура

Определяща роля за пространственото развитие на общината има републиканския път II-21
„Русе – Силистра” като част от крайдунавския крайбрежен път „Видин – Силистра”, включен в
Дунавската стратегия на Европейския съюз. С доизграждането и модернизацията на пътищата
по направлението ще се увеличи степента на свързаност на областите и общините по
дунавското крайбрежие и ще се подобри транспортната достъпност до териториите им.
Успоредно с това се очаква да се увеличи и транзитният поток по направлението, което
преминава през центъра на град Сливо поле.
Транзитният и товарен трафик е фактор с отрицателно въздействие върху населените места,
който влошава градската среда, като замърсява въздуха, натоварва градската улична мрежа и
намалява безопасността. Ето защо концепцията за пространствено развитие на община Сливо
поле предвижда извеждане на транзитното и товарно движение на път II-21 от главния градски
център на общината, чрез изграждане на обходно трасе.
Предлага се изграждането на алтернативен маршрут, по който да премине републиканският
път. Обходното трасе ще отвежда транзитния поток южно от центъра на града, като идеята е да
се намали степента на влошаване на градската среда в самия градски център. Трасето на
обходния път преминава покрай производствената зона, като използва проектна ивица на
сервитут на далекопровод с високо напрежение и незастроена градска площ в рамките на
населеното място.
Концепцията за пространствено развитие на общината предвижда и реконструкцията и
доизграждането на общински пътни отсечки (показани на схемата), които ще осъществяват
важни транспортни връзки, като допълващ и свързващ елемент на републиканските пътища
преминаващи през територията на общината.
В концепцията се предлага изграждането на:


Пътна връзка, свързваща общинския път „Сливо поле - Ряхово”, път II-21 с третокласния
път III-2102. Отсечката ще е с направление север-юг и ще преминава покрай източната
граница на град Сливо поле;



Пътна отсечка с направление север-юг и преминаваща източно от село Борисово.
Пътната връзка ще свърже път II-21 с път III-2102. Реконструкцията и възстановяването
на връзката има важно значение и за обслужването на производствените зони в
района.

Концепцията за пространствено развитие на общината предвижда и възстановяване и
доизглаждане на единствения директен, но неизползван към момента път между селищата
Кошарна и Юделник. Предвижда се възстановяване на част от стария съществуващ път и
изграждането на нова отсечка между селата.

3.2

Енергийна инфраструктура

Основен източник на електроенергия за община Сливо поле се явява електроенергийната
система на страната посредством районната подстанция “Бабово”, с трансформация на
напрежението 110/ 20кV и инсталирана мощност 2х16 мVА. Подстанцията получава захранване
на 110 кV от системната подстанция 220/110 кV “Образцов чифлик” в Русе, като е свързана и с
подстанция “Тутракан”, респективно с подстанция “Силистра”. Двустранното включване на
подстанция “Бабово” в мрежата 110 кV гарантира по-голяма сигурност и качество на
електрозахранването.
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Всички населени места са електроснабдени, като отделните населени места получават
захранване на средно напрежение посредством 11 бр. изводи на 20 кV.
Електроенергийната инфраструктура в общината е добре развита, осигуряваща сигурно и
качествено електрозахранване, като проблеми възникват по отношение поддържането в добро
състояние на електроразпределителната мрежа. За изградените електропроводи са осигурени
обслужващи коридори за профилактика и ремонт, които трябва да бъдат запазени, независимо
от връщането на земята.
Бъдещото развитие на общината ще наложи изграждане на нови трансформаторни постове за
захранване на новите товари, като присъединяването им към захранващата мрежа трябва да
гарантира минималните отстояния от други обекти, съгласно Наредба №3 за устройството на
електрическите уредби и електропроводните линии. Важно за пространствената организация
на електроенергийната инфраструктура е интегрирането на електропроводите с обслужващите
пътища, с оглед по-малко разхищение на обработваема земя. Електроенергийната мрежа 110
кV има регионален характер и ситуирането на електропроводите 110 кV успоредно на основния
обслужващ общината второкласен път Русе – Тутракан, отговаря на това изискване.

3.3

Водностопанска инфраструктура

Водоснабдителната инфраструктура в общината е обособена в два основни клона. Основният
е по направление Сливо поле – Борисово – Стамболово – Кошарна, а другият – Бръшлен –
Голямо Враново – Малко Враново. Град Сливо поле се захранва посредством директен
водопровод от Помпена станция “Първи подем” (кладенците “Раней”) на водоснабдителната
система “Дунав”, а село Борисово - от 4 тръбни кладенци, което осигурява двойно захранване
на двете населените места.
Всички населени места в общината имат собствени водоизточници, осигуряващи достатъчни
водни количества за потребление. Проблемът за водоснабдителната инфраструктура е
остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, изграждана през 40-те и 60-те години на
миналия век, предимно от етернитови тръби. В някои от селата водата не отговаря на
изискванията “вода с питейни качества” поради замърсяване на високите подземни води.
В община Сливо поле не са изградени канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения.
Отпадъчните води от предприятията се изливат предимно в река Дунав или в септични ями, а
каналните води от обществените сгради и домакинства - в септични ями. Най-често тези
септични ями не са изградени по предписаната технология, при което отпадъчните води се
инфилтрират в почвата или река Дунав.
Бъдещото развитие на общината изисква реконструкция и модернизация на водопроводната
мрежа и особено подмяна на амортизираните стари участъци, с оглед намаляване загубите на
вода и подобряване качеството на водоснабдителните услуги. Необходимо е и изграждане на
канализационна система за повечето населени места в общината и на пречиствателни
съоръжения, за да се ограничи замърсяването на подземните води и подобри екологичната
среда.
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Карта 5: Техническа инфраструктура в община Сливо поле
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4

Териториално развитие и перспективи

4.1
4.1.1

Културно и природно наследство
Нематериално културно наследство

Много от формите на нематериалното културно наследство – характерни обичаи, обреди,
вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции и други се проявяват по
време на религиозни и светски празници. Те се съхраняват и изпълняват от местното
население, както и от фолклорни и самодейни групи за провеждане на обредни ритуали към
читалищата в община Сливо поле.
Повечето от населените места са запазили традицията да организират ежегодни събори.
Съхранени са народни обичаи, характерни за тази част на България като: „Чукане на коноп“,
„Нептун“ , „Засевки“, „Коледуване“, „Кукери “. В град Сливо поле се организират атрактивни
народни борби като част от тържествата по случай празника на града. На 45 км от границата на
общината се намира село Малък Преславец, община Главиница. Близо до селото се намира
защитена местност „Малък Преславец”. Всяка година се отбелязва празникът на бялата водна
лилия.
Основен проблем е прекъснатата връзка между поколенията по отношение на българските
традиции и фолклор. Има достатъчно предпоставки за запазване и развиване на формите на
нематериално културно наследство. Перспективите за развитие са свързани с провеждането на
съвместни инициативи на етнографските музеи и читалищата с училищата за привличане на
млади участници, които да съхраняват местните дух и традиции. Друга перспектива е
популяризирането и презентирането на регионалния фолклор пред външни гости (от страната и
чужбина).
4.1.2

Материално културно наследство

Движимите културни ценности в общината са слабо представени, единствено в село Борисово
има етнографски музей, който представлява къща от началото на века със 110 експоната.
4.1.3

Недвижими културни ценности

По списък на НИНКН недвижимите културни ценности в общината са 22, като от тях с
национално значение са 4. Преобладават археологическите културни ценности – 13. От
особена важност е античният кастел "Апиария". Архитектурно-строителните са 9, повечето от
епохата на Възраждането, но има и от Античността и Средновековието. Състоянието на много
от недвижимите културни ценности не е добро, нуждаят се от консервация, експониране и
социализиране. За тези, които се намират извън урбанизираните територии е необходимо
подобряване на транспортния достъп до тях, както и благоустрояване на прилежащите
територии – антични селища, некрополи и могили. Недостатъчно използван потенциал, но с
добри перспективи за включването им в туристически маршрути и развитие на културнопознавателен туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагането на ефективни
мерки за опазването, поддържането и експлоатирането им.

4.2

Природно наследство

На територията на общината попада част от най-голямата защитена местност в България
„Калимок-Бръшлен“, в която се осъществяват мероприятия за възстановяване на влажната зона
по проект на Световната банка и GEF. В защитената зона може да се открие блатно кокиче,
което е в червената книга на растителните видове. Преди години се е забелязвал и елен
лопатар, който също е рядък вид, но няма скорошни сведения за появата му в района. В
покрайнините на село Борисово се намира вековният дъб "Близнаците". Дъбът е на около 200-
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250 г. До самия ствол има Камен кръст от 1860 г., на който е изписано оброчище "Света
Троица".
На територията на общината има разнообразие от традиции, обичаи, празници и други събития
които представляват интерес и могат да бъдат цел на посещение. Всички тези обекти и явления
от природен и антропогенен характер трябва да се оценят и експонират за да бъдат достъпни.
Тогава те ще се превърнат в туристически ресурс и ще бъдат цел на посещение.
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.

4.3

Територии със специфични характеристики

Териториите със специфични характеристики се обособяват с цел провеждане на
специализирана политика за тях. Като такива могат да бъдат посочени – крайбрежни (Дунавски
и Черноморски), планински, гранични и обезлюдяващи се. Според стратегията за териториално
развитие на Р. България, устройство и развитие на Дунавското крайбрежие Община Сливо поле
попада в зона на пряко влияние, заради непосредствената си близост до реката. Граничното ѝ
положение създава множество възможности за трансгранично сътрудничество и
инфраструктурно развитие, свързано с водния път. В КПРО Сливо поле като първична зона на
влияние е обособена т.нар. „екологична зона“. В нея попада село Ряхово и защитените зони по
НАТУРА 2000.
В Националната концепция за пространствено развитие на Р. България за периода 2013-2025 г.
като обезлюдяващи се територии са категоризирани землища с население под 100 души. В
област Русе има четири такива, нито едно от които не попада в Община Сливо поле.

4.4

Интегрирано градско развитие и възстановяване

Интегрираният подход в градското развитие е нов за Република България. От 2011 година
започна разработването на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на 36те големи града в страната - категоризирани в НКПР като първо, второ и трето ниво. През 2013
година се очаква да се възложи изготвянето на още 32 такива плана и за градовете от четвърто
ниво. Град Сливо поле попада в пето ниво – много малки градове и села - центрове на общини.
Категоризиран по този начин неговите възможности за финансиране на градското развитие се
отнасят към Програмата за развитие на селските райони. Населените места в общината ще
намерят финансиране по основните оси, свързани с обновяване на селата в селските райони.
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1
1.1

Препоръки и насоки към ОУПО Сливо поле
Връзка на Концепцията за пространствено развитие на Община Сливо поле с
Общинския план за развитие и с Общия устройствен план на общината

В чл. 2, ал. 1 от ЗРР е упоменато, че държавната политика за регионално развитие се изпълнява
в съответствие със стратегиите за пространствено развитие на национално, регионално,
областно и общинско ниво, определени с концепциите и схемите за съответното териториално
ниво. Концепцията за пространствено развитие на общината определя стратегията за
пространствено развитие на територията ѝ (чл. 7д, ал.1, ЗРР). Т.е. държавната политика за
регионално развитие, която на общинско ниво се провежда посредством Общинския план за
развитие, се изпълнява в съответствие с Концепцията за пространствено развитие на общината.
Тази връзка е регламентирана и в чл. 13, ал. 1, който гласи, че ОПР определя средно срочните
цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с Областната стратегия за
развитие и Концепцията за пространствено развитие на общината. Това определя
необходимостта от наличие на КПРО при създаване на ОПР и от съобразност на
предвижданията на ОПР на Сливо поле с тези на Концепцията.
В чл. 2а, ал. 1 от ЗРР се казва, че концепциите и схемите за пространствено развитие определят
целите на държавната политика за устройство на територията за определен времеви период за
съответното териториално ниво. Т.е. КПРО Сливо поле определя целите относно устройството
на територията на общината за периода 2013-2025. От друга страна, общият устройсвен план на
общината е основа за цялостното устройство на територията ѝ – чл. 104, ал.1 от Закона за
устройство на територията. Т.е. целите на общината в областта на устройството на територията,
определени в КПРО, се изпълняват чрез ОУП на общината, чрез който тя се устройва цялостно и
се третира детайлно и чийто предвиждания са задължителни при изготвянето на подробните
устройствени планове. За територията на общината по ЗУТ се изработва ОУПО, който засяга
въпросите на устройството на територията, а по ЗРР се изготвя ОПР, който засяга социалноикономическото развитие. И двата документа трябва да са съобразени с КПРО и именно тя се
явява свързващото звено между социално-икономическото и пространственото планиране,
между ЗРР и ЗУТ.
Извън връзките между документите, определени в законодателството, такива могат да бъдат
намерени и по други линии. Концепцията за пространствено развитие като такава представя
различни идеи, по които територията на общината може да се развие пространствено. Тези
идеи, или най-добрите сред тях, следва да се развият в Общия устройствен план на общината,
който се занимава с детайлното, но цялостно устройство на територията. Концепцията
представлява един вид предпроектна фаза на ОУП, която отделена по този начин, дава поголяма свобода за размисъл над територията и на нейното осмисляне като непосредствена
част от областта, района, страната. От своя страна, предвижданията на ОУП създават основата,
върху която да се реализират целите за социално-икономическо развитие на общината,
определени с ОПР. ОУПО е предпоставка за „случването“ на ОПР, но в същото време, макар
времевият хоризонт на ОУПО да е доста по-дълъг, при изработването му следва да се развият
положителните идеи на действащия ОПР. Разглеждайки ОУПО като предпоставка за
реализирането на целите на ОПР, трябва да се спомене, че плановете за развитие, изработени
при действащ ОУПО, трябва да се придържат към неговите предвиждания, за да се избегнат
противоречия между целите на социално-икономическото и пространственото планиране.
Дори и при наличие на ОУПО обаче, поради своя по-свободен формат, КПРО може да бъде
документът, на който да се основава ОПР, а ОУПО – този, който да създава териториалните
предпоставки за реализация на целите на ОПР. Така няма да е налице противоречие, защото на
практика Концепцията е по-опростен вариант на устройствения план.

Национален център за териториално развитие ЕАД

31

ЧАСТ 3: ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ КЪМ ОУПО СЛИВО ПОЛЕ

Фигура 3: Връзки между Концепция за пространствено развитие, Общински план за развитие и Общ
устройствен план на община Сливо поле
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2

Общи изисквания към ОУПО

Общият устройствен план на общината следва да бъде изработен при съблюдаване на
следните общи изисквания:
 Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени
проекти и планове и други проучвания за територията на общината;
 Комплексно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за развитие. Решаване
на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на
общинско, но и на междуобщинско ниво;
 Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за
преодоляване на установени съществени регионални различия между отделни части на
общинската територия;
 Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи за нуждите на урбанизацията
и друго строително усвояване;
 Създаване на устройствени възможности за използване на природния и културноисторическия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за
опазването им;
 Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктура;
 Осигуряване на възможности за етапност в реализацията на устройствени мероприятия –
общинско задължение;
 По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат постановките на
стратегическите документи по Закона за регионално развитие (ЗРР), отнасящи се за
общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите,
осигуряващи социално-икономическото развитие, в плана да се проучат възможностите и
предложат решения за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска
собственост, при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по
отношение земеползването;
 Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от
естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно търсене на терени за
обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при
планиране на основното предназначение на територията като се съблюдават и изискванията
за устойчивост на системите;
 Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и
новопредвидени селищни образувания, както и за други части от общинската територия, с
ОУПО може да се определят територии с общо и преобладаващо предназначение и
самостоятелни терени с устройствен режим, включващ при необходимост:
a. територии (земеделски и горски) без право на промяна на предназначението
им; територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на ЗУТ);
b. рискови територии – зони със свлачища и абразия и потенциално наводняеми
територии;
c. територии за прилагане на ландшафтни мероприятия.
 Разпределението на територията на общината да се извършва в съответствие с НАРЕДБА №
7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, при съобразяване с режимите, установени по реда на други
закони и на фактическото ползване.
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3

Обем, съдържание и начина на представяне на ОУПО –
Организационни и технически изисквания

Изисквания към фазите, структурата, обема и съдържанието и последователността на видовете
проектно-проучвателни работи (ППР) на ОУПО.
Въз основа на член 126, ал. 1 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се изработва в две
фази: предварителен и окончателен проект. Общият устройствен план на Община Сливо поле
се създава за прогнозен период от 20 години.
В съответствие със съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по съответните
фази се залагат следните етапи на проучванията:
По първата фаза :


Етап 1: Диагноза, прогнози и хипотези за социално-икономическо и пространствено
развитие на град Сливо поле и другите селища;



Етап 2: Схема за пространствено развитие (най-малко в два варианта), включително и
устройствена концепция по функционални системи и зони (Общинският съвет избира и
одобрява вариант за структура и планово-пространствена организация);



Етап 3: Вариант(и) и Предварителен проект на План-схемата на комуникационнотранспортната система (ПСТКС) към ОУПО;



Етап 4: Предварителен проект;



Етап 5: Обществени обсъждания и съгласуване със заинтересованите и контролни
ведомства и органи.

Фазата приключва с изработване на финалните документи на Предварителния проект на ОУПО
на основата на аналитичните и прогнозните проучвания и избрания вариант на устройствена
концепция. Също така се изготвя и ЕО и оценка за съвместимост, като започва нейното
процедиране.
По втората фаза се залага само един етап. В съдържателно отношение видовете работи по
него включват обществени обсъждания, съгласувателни процедури със заинтересованите
ведомства и други институции, отразяване на забележките и препоръките от тях. Текстовите
материали към предварителния проект се допълват с доклад за изпълнение на препоръките.
Изготвят се и всички финални документи на ОУПО – текстови и графични, включително и
съкратен доклад. Изготвят се и правила и нормативи за прилагане на ОУПО.
Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя от членове
18 и 19 на Наредба № 8 на МРР за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Общият устройствен план на общината се изработва въз основа на заданието по членове 125 и
126 от ЗУТ и на допълнителна информация от централните и териториални администрации и
експлоатационни дружества.

4

Времеви график за изработване на предварителния и окончателен
проект на ОУП на община Сливо поле

Ефективното работно време за изработване на проекта на ОУПО на община Сливо поле се
определя от възложителя – Община Сливо поле, но не може да бъде по-кратко от 20
календарни месеца, които се разпределят по фази както следва:


Фаза 1 – не по-малко от 16 календарни месеца;



Фаза 2 – не по-малко от 4 календарни месеца.
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Експертните и обществени проучвания се извършват в два цикъла от по 45 дни или общо 90
дни. Времето, необходимо за тяхното провеждане, както и времето необходимо за работа на
Техническата комисия не се включват в ефективното работно време.
Участниците в търга за обществена поръчка за изработване на ОУП на Община Сливо поле
представят предложение за участието на различните специалисти в човекодни при
изпълнението на планираните ППР.
Финалните документи на ОУП на община Сливо поле съдържат в себе си всички резултати от
извършените проучвания и предлаганите устройствени решения. В структурно и в
съдържателно отношение, същите, следва да съответстват на изискванията на чл. 18 и чл. 19 от
Наредба № 8 на МРР, както и да кореспондират на възприетата в устройствената практика по
изработване на ОУП технологична последователност на предвидените за изпълнение ППР по
фази, етапи и подетапи (ако са заложени такива).
Обяснителната записка като един от финалните документи съдържа в себе си, както
подробните аналитични проучвания (допълващи съответните аналитични проучвания в
Планово задание, както и проучванията за перспективното развитие на територията
(различните по вид и характер прогнози във варианти) и обосновките по устройствените
решения. За представените в текстовата част данни задължително се изисква посочване на
източника на информация.

4.1

Анализ на съществуващото положение съдържа следните раздели за:
1. регионални проблеми, пространствени и комуникационни;
2. социално-икономически условия и проблеми:
a. демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура (полова, възрастова,
социална), тенденции на развитие;
b.

структура за заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност, социална и
професионална категоризация, тенденции на развитие;

c.

икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и горско стопанство,
туризъм, строителство, транспорт, енергетика и др.), структура на собствеността,
ефективност, регионални характеристики;

d. райони със специфични характеристики;
3. териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна,
поземлен ресурс по фондове (населени места и други урбанизирани територии,
земеделски земи, горски фонд, защитени територии, нарушени територии), структура
на собствеността (държавна собственост - изключителна, публична и частна, общинска
собственост – публична и частна, частна собственост);
4. обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния фонд, структура на
собствеността, видове (типове) пространствени структури на обитаване, техникоикономически характеристики на видовете (типовете) обитаване, градска динамика;
5. здравеопазване: териториално разположение на мрежата от обекти, видове лечебни
заведения по нива на обслужване (до болнична и болнична помощ, центрове за спешна
медицинска помощ, диспансери, рехабилитационни центрове и др.), собственост;
6. образование: териториално разположение на обектите, образователни равнища,
собственост;
7. култура: териториално разположение, значимост, собственост;
8. техническа инфраструктура: трасета и съоръжения, технически параметри на
електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната,
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далекосъобщителната и други мрежи, пътна и железопътна мрежа (класификация,
състояние), големи структурни обекти (летища, пристанища), радио- и телевизионно
покритие на територията на общината, покритие с други комуникационни системи,
пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за
отпадъци;
9. отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото икономическо
развитие;
10. екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите, категоризация,
характеристика на вредните емисии.

4.2

Прогнозата за бъдещото развитие съдържа следните раздели:
1. социално-икономическо
развитие:
демографско
развитие
(песимистичен,
оптимистичен и реалистичен вариант), икономическо развитие (промишленост, селско
и горско стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.), развитие на социалната
база (образование, здравеопазване, култура, комунални дейности), приоритети за
реализация;
2. пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими на
устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните територии и
на техническата инфраструктура;
3. екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от социалноикономическото и пространственото развитие и мероприятия за подобряване на
средата;
4. правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при които може
да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните устройствени
планове (ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др.

4.3

Графична част на ОУПО в М 1:25 000, която илюстрира текстовите материали:

Основните графични материали на предварителния проект съдържат:
1. опорен план на общината М 1:25 000, изработен върху карта на възстановената
собственост, с отразени кадастрални и други данни съгласно чл. 115 от ЗУТ
2. общ устройствен план на общината в мащаба на опорния план, изработен върху картата
по т. 1, в който се отразяват бъдещото развитие и устройството на териториите,
включващо:
a. режим за устройство и строителните граници на урбанизираните територии:
населени места, групови и единични паметници на културата, промишлени
комплекси и други селищни образувания;
b. земеделски земи, в които не се допуска промяна на предназначението им, и
останалите земи, в които това е допустимо;
c. горски територии (гори и земи от горския фонд) с разграничение съгласно погорния текст;
d. територии със специфични характеристики (резервати, национални паркове,
природни забележителности, поддържани резервати, природни паркове,
защитени местности, паметници на културата, гробищни паркове, минерални
извори, калонаходища, обекти на сигурността и отбраната);
e. нарушени територии (рудници, кариери, насипища, свлачища, срутища,
мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и рекултивация;
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f.

водни площи и течения – реки, езера, язовири, напоителни и отводнителни
канали;

g. елементи на транспортната техническа инфраструктура – пътна мрежа по
класове, железопътни линии, гари, пристанища, летища;
h. елементи на другата техническа инфраструктура – електропроводи,
газопроводи,
нефтопроводи,
нефтопродуктопроводи,
топлопроводи,
далекосъобщителни мрежи, водопроводи, канализационни колектори, и
съоръженията към тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни станции и др.);
i.

схеми в подходящ мащаб за транспортната мрежа и другите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура.

Като финален (графичен) документ по първата фаза се включва и Опорния план. За целта се
използва Опорния план, изработен паралелно с Плановото задание, като се допълват с някои
елементи, които авторският колектив, изработващ ОУПО счита, че трябва да бъдат
допълнително включени. Неговият мащаб, обем и съдържание се определят с Плановото
задание за изработване на ОУП на общината. Финални документи по първата фаза са още
“Балансът на територията” (опорен и проектен) съгласно изискванията на Наредба № 8 и
“Правилата за прилагане на Общия устройствен план на община Сливо поле”.
Финалните документи по втората фаза на работата по изработване на ОУП на община Сливо
поле (Окончателен проект) са със същите обем, структура и съдържание. Окончателният проект
на ОУПО съдържа текстовите и графичните материали на предварителния проект, коригирани
и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени
обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации.
Към финалните документи на ОУП на община Сливо поле се изработва съкратен доклад в обем
до 100 страници текст и до 10-15 схеми в размер А3.

5

Административни мерки и организационни процедури по
разработването и одобряването на плана

Изработването и одобряването на нов Общ устройствен план на Община Сливо поле се
процедира със следните административни действия:


Обосноваване на предложение от страна на кмета и на главния архитект за включване в
общинския бюджет на необходимите средства целево за изработване на ОУП на Община
Сливо поле;



Приемане на Решение на Общинския съвет на Община Сливо поле за откриване на
процедурите по избор на изпълнител по ЗОП;



Заповед на кмета на Община Сливо поле (или Решение на Общинския съвет) за въвеждане
на временни административни мерки по ограничаване на строителството на територията
на град Сливо поле и съставните селища от общината до приемане на ОУПО;



Заповед на кмета на Община Сливо поле за режим на служебната тайна от момента на
стартиране на работата по разработване на ОУПО до обявяването на плана.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
Съкращение
ГС
ГТОС
ДВ
ЕО
ЕП
ЕС
ЗОП
ЗРР
ЗТОС
ЗУТ
ИП
КПРО
МБАЛ
МРР
НЕМ
НИНКН
НКПР
НСИ
НСРР
НЧ
ОДЗ
ОЕТК
ОПР
ОСР
ОУ
ОУПО
ППР
ПС
ПСОВ
ПСТКС
ПТТ
ПУП
РИОСВ
РПМ
РПР
СОУ
СП
СЦР
ТЕЦ
ТП
ТСБ
ТСУ
УО
ЦДГ
NUTS

Пълно наименование
Политика за развитие на горското стопанство
Горскостопанска територия
Държавен вестник
Екологична оценка
Политика за опазване на околната среда
Европейски съюз
Закон за обществените поръчки
Закон за регионалното развитие
Земеделско-стопанска територия
Закон за устройство на територията
Икономическа политика
Концепция за пространствено развитие на община
Много профилна болница за активно лечение
Министерство на регионалното развитие
Национална екологична мрежа
Национален институт за недвижимо културно наследство
Национална концепция за пространствено развитие на Република България за
периода 2013-2025 г.
Национален статистически институт
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г.
Народно читалище
Обединено детско заведение
Общо европейски транспортен коридор
Общински план за развитие
Областна стратегия за развитие
Основно училище
Общ устройствен план на община
Проектно-проучвателни работи
Пречиствателна станция
Пречиствателна станция за отпадни води
План - схема на комуникационно-транспортната система
Пощи, телеграфи и телефони
Подробен устройствен план
Регионална инспекция по околната среда и водите
Републиканска пътна мрежа
Регионален план за развитие
Средно общообразователно училище
Политики и мерки за развитие на селското стопанство
Северен централен район
Топлоелектрическа централа
Транспортна политика
Териториално статистическо бюро
Териториално и селищно устройство
Улично осветление
Целодневна детска градина
Nomenclature des unités territoriales statistiques
Номенклатура за териториална единица за статистически цели
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СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ, ТАБЛИЦИТЕ И КАРТИТЕ В ТЕКСТА
Графично
Наименование
приложение
Фигура 1
Обвързаност на КПРО Сливо поле със съществуващите документи за
стратегическо планиране по ЗРР, за устройство на територията по ЗУТ
и за трансгранично развитие
Фигура 2
Оси на урбанистично развитие в Община Сливо поле
Фигура 3
Връзки между Концепция за пространствено развитие, Общински
план за развитие и Общ устройствен план на Община Сливо поле

Стр.

Таблица 1

6

Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4
Таблица 5
Таблица 6
Таблица 7
Таблица 8
Карта 1
Карта 2
Карта 3
Карта 4
Карта 5

Разпределение на горите, собственост на Община Сливо поле, по
землища и вид територия
Залесена площ по стопански класове
Естествено и механично движение на населението в Община Сливо
поле (в брой и в промили)
Възрастова структура на населението (в %)
Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.
Заети по групи предприятия в Община Сливо поле
Безработни лица в Община Сливо поле
Политики и мерки за пространствено развитие на Община Сливо поле
Опорен план на концепцията за пространствено развитие на Община
Сливо поле
Локализиране на нови функции в територията на Община Сливо поле
Политики и мерки за пространствено развитие на Община Сливо поле
Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в
общината
Техническа инфраструктура в Община Сливо поле
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Закони и наредби
1. Закон за устройство на територията, Oбн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.
66 от 26 юли 2013 г.
2. Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 26
Юли 2013г.
3. Закон за опазване на околната среда , Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ.
бр.66 от 26 Юли 2013г.
4. Закон за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.66 от
26 Юли 2013г.
5. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи , Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март
1991г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
6. Закон за енергетиката, Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли
2013г.
7. Закон за енергийната ефективност, Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.66
от 26 Юли 2013г.
8. Закон за туризма, Обн. ДВ. бр. 30 от 26.03.2013 г., изм. ДВ бр. 68 от 02.08.2013 г.
9. Закон за културното наследство – Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.66 от 26
Юли 2013г.
10. Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението
им, Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.
11. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда, Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.
12. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.63 от 2
Август 2005г.
13. Наредба № 8/14.06.2001 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове – Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г.
14. Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното
предназначение, Обн. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.
Документи на ЕС
1. Стратегия на ЕС за Дунавския регион, 2011 г.
2. Еврорегион Русе-Гюргево – оперативни решения. Мастерпланинг за интегрирано
управление на възможностите за развитие, 2012 г.
Стратегии, планове и програми
3. Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
4. Национална стратегия за регионално развитие на Р България за периода 2012-2022 г.
5. Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014 –
2020 г.
6. Областна стратегия за развитие на Област Русе за периода 2005 – 2015 г.
7. Актуализиран документ за изпълнение на областната Стратегия за развитие на Област
Русе 20011 -2013 г., Областна администрация Русе, 2011 г.
8. Областната Стратегия за развитие на Област Русе 2014 -2020 г., Областна
администрация Русе 2013 г.;
9. Общински план за развитие на Община Сливо поле за периода 2007-2013 г., Община
Сливо поле, 2005 г. Актуализиран 2010 г.;
10. Годишни доклади за наблюдение на изпълнението за 2009 г, 2010, 2011, 2012 г. на
Общински план за развитие на Община Сливо поле 2007-2013 г;
Други източници
1. Статистически данни на НСИ и ТСБ – Русе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
арх. Ира Кънева

Ръководител екип

арх. Ирина Ангелова

Териториално урбанистична структура
Демография, икономически и
социален анализ

икон. Димитър Димитров
урб. Бойко Кермекчиев

Визуализации и графични приложения

арх. техн. Апостол Рангелов

Техническа обработка на информация

урб. Милен Колев

Културно и природно наследство

к.урб. Соня Григорова

Анализ нормативни документи

инж. Светла Василева

Инженерна инфраструктура

инж. Стоян Букиков

Транспортна инфраструктура

екол. Емил Николов

Екология

геод. техн. Силвия Коцева

Техническа обработка на информация

икон. Вероника Иванова

Техническа помощ и координация
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