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ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

Изработването на Общ устройствен план на община Сливо поле е възложено на 

Национален център за териториално развитие ЕАД, гр. София съгласно сключен Договор 

№Д-112/27.06.2014 г. Възложител е Община Сливо поле.  

Екпът специалисти, разработили плана, е от експерти на НЦТР ЕАД, а за решаването 

на някои специфични проблеми са привлечени външни екперти. 

Като основа за изработването на Общия устройствен план, авторският колектив е 

ползвал Планово задание за изработване на ОУПО, материали от Общинския план за 

развитие на община Сливо поле 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на област 

Русе за периода 2014-2010 г., Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013 -2025, Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за 

периода 2014-2020 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., 

Подробните устройствени планове на населениет места от общината, КВС на землищата, 

които са допълнени с необходимите топографски елементи. 

За събиране на необходимите данни и информация, съдействие оказаха различни 

служби и отдели на община Сливо поле, Териториално статистическо бюро - гр. Русе, 

Дирекция “Бюро по труда” Русе, филиал гр. Сливо поле, ТП Държавно ловно стопанство 

“ДУНАВ”, гр. Русе, Областна дирекция “Земеделие”, гр. Русе, териториални подразделения 

на Електроснабдяване и ВиК.  

 

1. Мотиви за изработване на Общия устройствен план 

Променената обществено-политическа и икономическа обстановка след началото на 

прехода, рязко ускори динамиката на процесите и коренно измени условията за 

пространствено планиране и развитие на община Сливо поле. С възстановяването на 

частната собственост върху земеделската земя и реституцията на отчуждените и 

одържавени парцели и сгради, частната строителна инициатива в общината получи 

значително развитие.  

Икономическата стагнация и началото на икономическото преструктуриране на 

националната и в частност сливополската икономика, доведоха до остър финансов дефицит 

в бюджетите на държавата и общината и рязко спадане, а в някои насоки и прекратяване на 

инвестициите в обществения сектор. 

За територията на община Сливо поле няма изработен Общ устройствен план.   
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Кадастралните и регулационни планове на всички население места с изключение на 

с. Ряхово са изработени през периода 1958-1988 г. при съществено различни обществено-

икономически и устройствени условия. Същите са морално остарели и не предоставят 

необходимата информация. Липсва кадастър и информация за изградената инфраструктура 

- ВиК, Ел, телефонна и друга. 

Кадастралните планове, изработени в цифров вид за гр. Сливо поле и селата 

Бръшлен, Малко Враново, Стамболово, Кошарна и Юделник не предоставят нужната 

информация, тъй като в тях са отразени само имотните граници. Там липсват на 100% 

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

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

елементи. Те не могат да бъдат опорен план за изработването на ПУП. 

С цел конкретизиране на устройството и застрояването е необходимо изработване на 

кадастрални карти и подробни устройствени планове в цифров вид за населените места на 

територията на общината от оторизирани лица по ЗКИР. 

От изнесената по-горе информация е видно, че застроителните и регулационни 

планове на отделните части на града и селищата от общината, правени при абсолютни 

права на държавата за разпореждане с недвижимите имоти и централизирано планиране на 

инвестициите, са неактуални и не спомагат (а в някои случаи направо пречат) за 

управлението на процесите, които протичат в селищната територия. 

За всички населени места е наложително изработване на кадастрални карти и 

кадастрални регистри, които да отразяват актуалното състояние на недвижимите имоти, 

след което и ПУП – ПРЗ, които да са съобразени с действащата нормативна уредба. 

Коренно променените условия налагат различни подходи и принципи на планиране. 

С частични изменения на отделни застроителни и регулационни планове не би могла да се 

установи устройствена рамка за балансирано развитие на града в условията на 

преобладаваща частна собственост, противоречиви инвестиционни интереси и неадекватна 

наследена планова основа. Най-уязвими се оказаха социалната инфраструктура и зелената 

система.  

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

Русе. Общата площ на общината е 276.822 кв.км. Общинският център гр. Сливо поле е 

разположен на 5 км от река Дунав от двете страни на главен път II-21 (Русе – Силистра). 

Границата на община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по протежение на реката – 
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от 451 км до 475 км, като селата Ряхово, Бабово и Бръшлен са разположени по поречието 

на р. Дунав.  

Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура 

превръщат Община Сливо поле в привлекателно и перспективно място за инвестиции. 

Освен това, урбанизационните процеси все по-определено започват да се свързват със 

свободното време, с организирането на рекреацията и туризма. Консумирането на 

свободното време налага нови подходи в планирането на градовете и околоградските им 

територии, променя решително тяхната структура и тяхната подредба, предизвиква 

създаването на нови структури (селищни образувания), в които се реализира свободното 

време. Тази тенденция все още не е категорично изявена в Сливо поле, но трябва да намери 

място в една нова устройствена рамка.  

Ако към горните добавим инфраструктурните проблеми (водата, канализацията, 

транспортните проблеми и тези на паркирането и гарирането, екологическите проблеми, 

проблемите със събирането и третирането на твърдите битови отпадъци), се очертава една 

картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и управление на селищата от 

община Сливо поле. 

Всичко изброено до тук налага изготвянето на Общ устройствен план на 

община Сливо поле. 

  

2. Съвременни изисквания към устройственото планиране 

Главните фактори и предизвикателства за развитието на българските селища в 

началото на 21 век са: 

 Развитието на пазарната икономика и поставянето на градовете и селата в 

конкурентни условия; 

 Процесите на евроинтеграцията, засилване на транснационалните връзки и 

възприемането на европейските критерии и изисквания за качеството на градската и 

селищна среда; 

 Развитието на информационните технологии и произтичащата от това 

глобализация и децентрализация на селищната мрежа, в резултат на промяната на начина 

на живот и устройството на жизнената среда; 

 Демократизацията на обществения живот, засилване на значението на 

гражданското общество, както и появата на нови “актьори” – фактори в градското и 

селищно  развитие; 
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 Екологизацията и императивното изискване за устойчиво развитие на селищните 

общности; 

 Отчитане на значението и баланса между двете сфери на управление на 

развитието на града и селищата – бюджетна и пазарна. 

 

3. Цели и задачи на общия устройствен план на общината 

Устройството на територията във времето на прехода към свободна пазарна 

икономика и демократична правова държава, са под силното влияние на коренните промени 

в законовата и нормативна уредба, както в областта на ТСУ, така и в други области на 

стопанството и обществения живот. 

Приеха се основни закони, които имат съществено влияние върху териториалното и 

селищно устройство и развитието на населените места
1
, както и едни съвсем различни от 

досегашните механизми за регулиране на процесите в територията. 

Като главна нова цел на териториалното и селищно устройство, днешният етап може 

да се определи: “Осигуряване на защита и баланс на интересите на всички участници в 

устройствения процес, както на юридически лица – държавата, общината, фирми, 

организации, така и на всеки отделен гражданин”. Паралелно задължително изискване е 

създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, 

изграждане и комплексно устройство на града и съставните селища  в хармонично единство 

на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и 

специфични социално-икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти. 

За осъществяване на тази цел и условие, освен типично присъщите и традиционни 

задачи
2
, общият устройствен план следва да реши и някои нови: 

                                                           
1
 Закон за устройство на територията; Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, 

работилници, складове и ателиета; Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по 

Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места; Закон за 

държавната и общинска собственост; Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински 

предприятия; 

 
2
 а) определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на града до 2035 г. 

и неговото демографско развитие; 

б) определяне на функционалното предназначение на градските терени по структурни единици и 

извеждане на пространствени и социални параметри; 

в) определяне на вътрешната структура на елементите на функционалните системи "обитаване", "труд" и 

"отдих"; 

г) организацията, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера; 

д) определяне  йерархията на структурата, трасетата на елементите на главната комуникационна мрежа и 

тесните места в действието й; 

е) създаване на условия за оптимизиране на масовия градски транспорт и неговото функциониране; 

ж) развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи; 

з) организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система; 
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 Да осигури възможно най-добър баланс между частните и обществените 

интереси. Това е най-трудният и най-конфликтният момент. Планът трябва да защитава и 

гарантира частната собственост, но в същото време следва да дава възможност за 

реализация на доказани обществени интереси. Важен елемент от тази задача е и балансът 

между отделните и различни частни интереси. 

 Да равнопостави различните видове собственост. В определяне на 

функционалните зони и предвижданията за функционално използване на терените, планът 

трябва да равнопостави всички видове собственост. Когато определени мероприятия от 

обществен интерес имат търговска привлекателност, то за реализацията на тези 

мероприятия следва да се дава възможност на всички собственици и инвеститори, 

включително и частни. 

 Да определи точно режимите на прилежащите към регулационната граница на 

града извън-селищни територии при съобразяване с плана за земеразделянето. 

 Да осигури възможности за по-оперативно действие на общинската 

администрация. Общият устройствен план трябва да бъде оперативен инструмент в ръцете 

на общинската администрация за ефективно управление на селищната територия. За тази 

цел той следва да е едновременно достатъчно ясен и точен и да е с възможности за бързо 

привеждане в съответствие с новите условия и изискванията на конюнктурата. 

Тази задача е изключително важна, тъй като в настоящия момент процесите в 

икономиката и пространственото изграждане на средата са с висока степен на 

непредвидимост (дори и в по-близко бъдеще). Много бързо изменящите се условия могат 

да направят и най-добрият план неприложим, ако той не съдържа в себе си възможности за 

развитие и промяна. 

Следвайки нормативните изисквания, Общият устройствен план на община Сливо 

поле съдържа мотивирани проектни решения за: 

1. Структура на територията – устройствените зони за: обитаване, производство, 

рекреация, природозащита, природо-възстановяване, комуникации и инфраструктура; 

2. Строителните граници, в т.ч. и терените за ново градско развитие, при отчитане 

собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие; 

3. Строителните зони, границите им, начинът на застрояване и основни параметри 

на застрояване (интензивност, плътност, височина и др.); 

                                                                                                                                                                                              

и) създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от 

неблагоприятни антропогенни въздействия при отчитане на факта, че градът има епизодични проблеми в 

екологично отношение; 

к)разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП. 
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4. Главната и обслужваща улична мрежа; 

5. Трасетата и обектите на инженерната инфраструктура; 

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

културата; 

7. Обектите за обществено обслужване от система "образование", "култура", 

"здравеопазване", "спорт" и др., които се изграждат със средствата на общината и 

държавата и са от особена важност за града; 

8. Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и 

качествата на околната среда; 

9. Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на града, прилежащите 

квартали и крайселищната територия; 

10. Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и 

съпътстващите ги устройствени условия; 

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

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

стопанско предназначение. 

По същество, това са основните задачи на Общия устройствен план, от които 

произтичат определени изисквания за спешно решаване на важни проблеми в настоящото 

развитие на града и селищата от общината. 

ОУП на община Сливо поле се разработва за перспективен срок от 20 години, т.е. 

планов хоризонт 2035 година. Урбанистичната хипотеза да се разработи с планов хоризонт 

2040 година. 

 

4. Регионална характеристика и връзки 

Община Сливо поле се намира от двете страни на главен път II-21 (Русе- Силистра). 

Дължината на пътната мрежа в общината е 85,42 км, от които: Републиканска пътна мрежа 

II клас – 20,6 км; Републиканска пътна мрежа III клас – 16 км; Общинска IV-класна пътна 

мрежа – 48,82 км. 

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

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

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

обновяване. До пристанището е разположена зърнена база с капацитет над 30000 т, 

откъдето се е осъществявал износът на зърно за държави разположени по р. Дунав 

(Унгария, Чехия). На запад от с. Ряхово има изграден (през 1983 г.) лиман за зимуване на 
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плаващи помпени станции. Разширяването му би позволило да зимуват и по-малки кораби 

или шлепове. 

Община Сливо поле няма развит собствен транспорт. Транспорта в общината се 

извършва от превозвачески фирми: „ПЕНЧИНИ ТРАНС” ЕООД и „ИСКРА-98” ООД, с 

които са сключени договори. Разположението на общинския център гр. Сливо поле е 

такова, че през него минават и могат да бъдат ползвани превозни средства не само на 

обслужващите общината транспортни фирми, а и пътуващи по маршрути до Силистра, 

Добрич, Тутракан и др. В автогарата на гр. Сливо поле на ден спират над 70 автобуса 

пътуващи в посока гр. Русе - гр. Силистра. 

По новото териториално деление община Сливо поле е в състава на Северния 

централен район. Новият териториален обхват на Северния централен район, определен в 

съответствие с изискванията на Регламент на ЕС 1059/2003 се формира от областите Велико 

Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра (ниво NUTS 3) 
3
 с общо 36 общини. Той е част 

от района на ниво NUTS1 „Северна и Югоизточна България”, който включва още 

Северозападния, Североизточния и Югоизточния район, съответстващи на нивото NUTS2. 

В СЦР са развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и 

въздушен. През територията на района преминават коридор №7 – транс европейският воден 

път Рейн – Майн – Дунав от Ротердам до Сулина и коридор №9, който свързва северна, 

средна и източна Европа с Егейско море. 

Северен централен район е важен републикански транспортен кръстопът. На 

територията на района се пресичат два Пан-европейски транспортни коридори – 

транспортен коридор №7 и транспортен коридор №9, допълнени от коридора ТРАСЕКА: 

Европа – Кавказ – Азия. Транспортен коридор №7 е по р. Дунав с дължина  на българската 

територия 470 км. Транспортен коридор №9 провежда международните потоци по 

направлението Букурещ – Русе – Бяла – Велико Търново – Стара Загора (Е-85/ І-5), през 

моста над река Дунав при Русе. През територията на СЦР преминават следните други 

международни пътища: Е-70/ I-2 Русе – Разград – Варна, Е-83/ I-3 София – Плевен – Бяла и 

Е-772 Ябланица – Велико Търново – Шумен – Варна. През територията на СЦР преминават 

най-важните за страната направления за мултимодален транспорт с център Русе. 

Състоянието на инфраструктурата на българската железопътна мрежа не отговаря на 

съвременните изисквания за комбиниран  транспорт. Координацията на връзките между 

железопътния транспорт и корабоплаването е незадоволителна. Пристанището с Ро-ро 

терминал, ЖП гара Русе и комбинираният мост за пътен и жп транспорт Русе – Гюргево  

                                                           
3 Съгласно чл.4, ал.2 и ал.3 от Закона за регионално развитие – ДВ/бр.50.2008 г. 
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осигуряват функциите на мултимодален възел в пресечната точка на три международни 

транспортни коридора. 

Общата дължина на пътната мрежа в СЦР е 6239 км, като 2964 км от тях са 

републикански пътища, а останалите 3281 км са общински. Републиканската пътна мрежа 

на територията на района обхваща 462 км – пътища І-ви клас, 635 км – пътища ІІ-ри клас и 

1867 км пътища ІІІ-ти клас. В течение на периода 2005-2011 г. общата дължина на пътната 

мрежа в страната е увеличена с 0,9%, а в СЦР е запазена на същото равнище. Намалена е 

дължината на второкласните пътища и средната плътност на пътната мрежа, но тя 

продължава да бъде по-висока от средната за страната – 0,198 км/кв.км. за СРЦ при 0,176 

км/кв.км за страната. На територията на СЦР няма изградени участъци от автомагистрали. 

Относителният дял на автомагистрали и пътища І-ви клас е 15,59% и е по-нисък от 

средните стойности за районите в страната. Техният относителен дял е незначително по-

висок от стойността на показателя за страната – 15,22%. Най-голяма е дължината на 

републиканските пътища на територията на област Велико Търново – 937 км, съставляващи 

31,6% от пътната мрежа на района.  Гъстотата на автомагистрали и I-ви клас пътища е 0,031 

км/кв.км, колкото е средната за страната. Гъстотата на пътищата от висок клас в областите 

варира в диапазона  от 0,020 км/кв. км до 0,043 км/кв. км, като е най-висока в област 

Габрово, а най-ниска в област Силистра. Според данни на НСИ за 2011 г., гъстотата на 

пътищата с регионално значение (II-ри и III-ти клас) е 0,167 км/кв.км и е най-висока в 

сравнение с другите райони на страната. Почти всички пътища в района са с трайна 

настилка – 99,3%. Дължината на пътищата с трошенокаменна настилка е 23 км, а на 

пътищата без настилка 20 км. Най-голям относителен дял имат асфалтираните пътища – 

2918 км или 98,4%.  

Интегрираността с транспортните мрежи на съседни страни чрез ГКПП е важен 

индикатор за възможностите за провеждане на транзитния трафик и развитие на 

трансграничното сътрудничество. Съществуващите ГКПП в СЦР са Свищов, Русе ферибот, 

Русе – Дунав мост и Силистра предизвикват неравномерно натоварване на изградената 

пътна мрежа от транзитните потоци. 

Недостатъчно са развити пътищата от РПМ, паралелно на р. Дунав в направление 

Русе – Свищов – Никопол. Доизграждането им ще осъществи връзка между транспортни 

коридори №4 и №9 на територията между пристанищата на р. Дунав в България. Това ще 

създаде по-добри условия за комплексното използване потенциала на река Дунав за 

развитие на икономиката в крайбрежните територии. 
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Дължината на железопътните линии на територията на СЦР към края на 2011 г. е 627 

км, които са 15,4% от мрежата на страната. Общата дължина на удвоените жп линии е 89 

км или 14,19% от всички жп линии в района. Дължината на електрифицираните жп линии е 

437 км – 69,70% и е над средното ниво на ЕС. 

Северната граница на СЦР е река Дунав – единственият вътрешен воден път в 

страната. На територията на района функционират няколко пристанища с национално 

значение: Русе, Свищов, Тутракан и Силистра. В СЦР има и пристанища с регионално 

значение: „Русе - безмитна зона”, „Дубъл Ве Ко” – Русе, „Русе – нефтоналивен терминал 

Арбис”, „Порт Булмаркет – Русе”, „Дунавски драгажен флот”, „Свилоза“ АД, ТЕЦ 

„Свилоза”, „Силистра – Поларис 8”, „Силистра – Лесил”, „Ийст Пойнт” – Силистра. В СЦР 

има и две пристанища със специално предназначение: пристанище Агенция „Проучване и 

поддържане на река Дунав” (АППРД), което се използва за местодомуване и ремонт на 

кораби за осигуряване на навигационна обстановка и за поддържане на плавателния път по 

р. Дунав, и пристанище „Русенска корабостроителница”, което се използва за строителство 

и ремонт на кораби. 

Съществуват благоприятни възможности за развитие на пътническия речен 

транспорт по р. Дунав между България, Румъния и страните от Западна Европа. На този 

етап по р. Дунав се извършват значителни по размери и ежегодно увеличаващи се круизни 

плавания, като по-голямата част от тях пристават в пристанище Русе. Пристанищна 

инфраструктура в СЦР разполага с по-голям капацитет от обема на обработваните в нея  

товари. Териториите в близост до пристанищата са подходящи за развитие на 

икономически зони, с възможности за транспортиране на големи обеми генерални и 

насипни товари – стоки и/или суровини за производството им. 

На територията на СЦР има две летища: летище Горна Оряховица – на 4 км от гр. 

Горна Оряховица и на 12 км от гр. Велико Търново и летище Русе до с. Щръклево, на 17 км 

от гр. Русе. Летище Горна Оряховица има водеща роля за развитието на региона в социално 

и икономическо отношение. То се явява основен пункт за износ на бързо развалящи се 

селскостопански продукти от Северна България за ЕС, ОНД и страните от Близкия и 

Далечния Изток, както и Африка. Летище Русе практически не функционира от 2000г. По 

информация от МТИТС към края на 2011 г. за летище Русе са проведени общо две 

процедури за отдаване на концесия. И двете са прекратени поради липса на интерес.  

Област Русе е разположена в Северния централен район. Със своите 2 764 км
2
 

Русенска област обхваща 2,49% от територията на страната. Област Русе обхваща 83 

населени места (9 града и 74 села), които са включени в 8 общини – Борово (с площ 252 
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км
2
), Бяла (344 км

2
), Ветово (352 км

2
), Две могили (343 км

2
), Иваново (491 км

2
), Русе (471 

км
2
), Сливо поле (276,8 км

2
) и  Ценово (255 км

2
). 

Сред основните конкурентни предимства на област Русе е нейното стратегическо 

транспортно-географско разположение. На територията ú се пресичат два от деветте 

европейски транспортни коридора - №7 (Дунавската водна магистрала) и №9 

(Меридионален сухоземен транспортен коридор свързващ Балтийско и Eгейско море). През 

областта преминават също така и ж.п. линиите София – Варна с отклонение от Горно 

Оряховица за Русе и Русе – Варна, осъществяващи връзката на българската територия 

между р. Дунав и Черно море, както и път I-5 (Е-85)  Русе – Велико Търново и път II-21 

Русе – Силистра. 

Северната граница на област Русе преминава по поречието на река Дунав и съвпада с 

държавната граница с Румъния, където областта граничи с префектура Гюргево. 

Принадлежността на Русе към Дунавския макро-регион, така и към района на 

Черноморското сътрудничество съществено благоприятства социално-икономическото 

развитие на областта.  

В структурата на поземления фонд на областта преобладават земите за земеделско 

ползване. Те заемат 76,0 % от площта на областта при средно за страната 58,7 %. Горският 

фонд обхваща 14,0 % от областта, а на урбанизираните територии се падат 6,0 %. 

Останалите  са територии за добив на полезни изкопаеми, транспорт, инфраструктура и 

водни течения и водни площи. 

Областен център e град Русе, който е важен опорен център в Северна България, 

първи  по големина град в Северен централен район и пети по големина в страната. 

Община Сливо поле е една от малките общини по територия в областта. 

Територията и е 276,822 км
2
 и е шестата по големина община в Русенска област. На Изток 

граничи с общините Тутракан и Кубрат, на Север с река Дунав, на Запад – с община Русе. 

Граничното положение на общината се оценява като благоприятно от гледна точка на 

възможностите за нейното развитие. Те в много голяма степен ще зависят от 

възможностите за интегриране на община Сливо поле със съседните области и общини и 

създаване на предпоставки за общо използване на ресурси и потенциали за развитие. 

Постоянното население към 31.12.2013 г. наброява 10 437 души, което е 4,5% от 

населението на областта. Развитието на демографските процеси в общината през 

последните 10 години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с влошаване на 

режима на демографско възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. 

Този процес продължава да се задълбочава с всяка изминала година. 
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Община Сливо поле обхваща 11 населени места, от които 1 град и 10 села. В 

структурата ú главно място заема град Сливо поле, който изпълнява функции на 

икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на гр. Сливо поле в миналото и 

сега, е формирала територия, в която неговото влияние и връзки с населените места, се 

проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни в границите на общината и постепенно 

намаляват в границите на областта. Принос за това има и транспортно-комуникационната 

система в тази част на страната, която улеснява достъпа до града и обслужването на 

населението. 

Община Сливо поле е разположена в Северния централен район. Местоположението 

на град Сливо поле предлага удобен достъп до Русе, Силистра, Разград, Шумен, Варна, 

черноморските пристанища и курорти. 

Град Сливо поле е общински център, което определя редица предимства за 

развитието на града по линия на представена местна администрация и деконцентрирани 

държавни служби. Те са свързани с възможности за по-бързо обслужване на бизнеса и по-

добър достъп до информационно и проектно обслужване, свързано с европейски програми 

и фондове 

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

които са трябва да се отчетат при разработването на ОУП на общината, а именно: 

 икономически фактори – потенциалите за развитие на града и селищата са 

многостранни и създават възможност за развитието на селско стопанство базирано на 

агроекологичен потенциал на традициите и на производствения опит на населението и 

производствените мощности. При внедряване на подходящи форми на стопанисване и 

технологии, съществуват условия за производство на екологично чисти продукти предимно 

от животновъдството; 

 важни импулси за развитието на града и съставните села  ще даде валоризирането 

на богатия туристически потенциал и културно-историческото наследство; 

 социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и епизодичното 

обслужване в рамките на общината, са изградени в града. В най-голяма степен това се 

отнася до подсистемите образование, административно и правно обслужване, култура и др.; 

 технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 

магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на водоснабдяването, 

електроснабдяването и транспорта; 

 демографски потенциал – общинския център попада в категорията много малки 

градове с население около 3 хил. души, което покрива необходимата критична демографска 

маса за развитието на града. 
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При съвременните условия регионалните връзки на общината придобиват нов 

характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините, липса на 

централизирано планиране и нови пазарно-икономически отношения. 

Локалните връзки в границите на общината ще се развиват на основата на единната 

техническа инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали. Поради недостиг на 

общински терени в регулационните граници на града, някои обекти на комуналното 

стопанство могат да се изнесат или да се локализират нови в други части на общината и 

крайградската зона на града. 

ОУП определя най-общо номенклатурата на тези обекти от градското стопанство, 

които ще бъдат локализирани извън регулацията на гр. Сливо поле и тяхното 

приблизително местоположение, а така също и развитие на транспортно-комуникационната 

система, която ще осигури регионалните и локални връзки. 

 Членството на България в ЕС дава възможност да се използват средства от 

Европейските фондове за развитието на града и селищата от общината. Концепцията на 

новия устройствен план на общината трябва да се базира на варианти на социално-

икономическо развитие, които отчитат предизвикателствата на членството на България в 

ЕС и възможността за ползване на средства по различните оперативни програми, 

включително Националната оперативна програма за регионално развитие.  Възможностите 

за ползване на Европейските фондове и тяхното обвързване с конкретни проекти, имащи 

отношение към развитието на града и селищата от общината, ще бъдат важен елемент на 

градоустройствената концепция. 

 

5. Селищна мрежа 

Община Сливо поле е създадена с Указ № 2295/ от 22.12.1978 г., публикуван в ДВ 

брой 101/26.12.1978 г. които определя седалищата и състава на общините в Република 

България. Според този указ община Сливо поле е със седалище гр. Сливо поле и в състава й 

се включват 11 населени места: гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Борисово, с. Бръшлен, с. 

Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Ряхово, с. Сандрово, с. Стамболово и с. 

Юделник 

С Указ №116 от 06.04.1998 г. с. Сандрово преминава към община Русе. С Указ №51 

от 25.02.2004 г.  към община Сливо поле се включва и село Черешово. 
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Съгласно Наредба №7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство 

на отделните видови територии и устройствени зони селищата от община Сливо поле 

попадат в следните категории
4
:  

 в категорията “ много малки градове” - гр. Сливо поле  2927 жители; 

 средни села (с население от 1000 до  2000 жители) - 2 села (с. Голямо Враново и 

Ряхово ); 

 малки села (с население от 250 до  1000 жители)  - 7 села  (с. Бабово, с. Борисово, 

с. Бръшрлен, с. Кошарна, с. Враново, с. Стамболово, с. Юделник); 

 много малки села (с население  до  250 жители) - 1 село (с. Черешово) .  

Освен функционален, градът е и пространствен център. Като цяло селищната мрежа 

може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в територията.  

Стойността на показателя „гъстота на селищната мрежа” в общината е 4,3/100 км
2
 

(при 3,0/100 км
2
 средно за област Русе и 4,8/100 км

2 
за страната). Селищната мрежа е 

сравнително устойчива и равномерно развита, като общинският център е традиционен 

средищен център на селата. 

Градското население
5
 (степента на урбанизация) в област Русе е 77,2% - по-високо 

от средното за страната (73,0%) и на СЦР (66,9%). 

По степен на урбанизация, община Сливо поле е на последно място в областта с 

28,0% градско население (на първо е община Русе 91,6%) и много по- ниска от средната 

стойност за страната – 77,0%  средната стойност за областта – 77,2%. Това определя 

урбанистичната структура на общината като моноцентрична. Останалата демографска маса 

72,0% е разпределена в сравнително равномерна мрежа от села. Икономическият облик на 

селата е селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се производствен характер. Като 

цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнената кариера на 

младите хора. 

Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази 

категория селища и възрастовия профил на населението им. Само в 2 от общо 10 села има 

функциониращи училища. В някои села няма лекарски практики. Центърът компенсира с 

пълен набор от добре развити услуги на селищно и общинско ниво. 

В сравнителен план сред населените места по степента на развитост на селищните си 

функции се откроява общинския център гр. Сливо поле. Интегриращите му възможности са 

основно по линия на административните и някои от социално обслужващите му функции - 

                                                           
4
 По населени места населението е представено в точка 3 

5
 Към 31.12.2013 г.  
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социални дейности. По отношение на икономическите и на другите обслужващи функции и 

влиянието им върху останалите селища в общината гр. Сливо поле изпитва силното 

конкурентно влияние на гр. Русе. Това е обективна даденост, която следва да се отчита при 

разработването на Общия устройствен план на общината.  

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики – всички са 

електрифицирани и водоснабдени, но в тях липсва канализация. 

Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана  

върху цялата територия на общината. Дисбалансът (поляритетът) се дължи на 

демографските и функционални характеристики. Общината има нужда от целево създаване 

на един или два допълващи центъра - с. Ряхово и с. Голямо Враново.   

История на общината 

До Освобождението от османско иго център на общината е Сливо поле със съставни 

села – Сливица и Борисово. 

След Освобождението до 1912 г. център на общината е Борисово със съставни села 

Сливо поле и Сливица. От 1912 г. Сливо поле се отделя от Борисово като самостоятелна 

Община с кмет Станчо Хаджидимитров. 

От 1920 г. към Община Сливо поле се присъединява с. Сливица. От 1920 г. до 

09.09.1944 г. Сливо поле е самостоятелен съвет.  До 1934 г. общинският кмет и съветниците 

са били избирани от населението.  След 1934 г. кметът и съветниците били назначавани от 

централната власт. Пръв назначен кмет на Община Сливо поле е Ангел Русев Коларов. 

След 09.09.1944 г. за председател на съвета е избран Киро Димитров Денев. 

От 1969 г. председател е 29-годишната Тодорка Крумова Пенчева, която почти 10 

години е била единствената жена-председател на Изпълнителния комитет в бившия 

Русенски окръг. 

С административното деление на страната от 01.01.1965 г. към Общинския народен 

съвет Сливо поле се присъединяват селата Мартен и Сандрово. 

В резултат на ново административно деление от 01.01.1971 год. към съвета Сливо 

поле се присъединяват селата  Борисово, Юделник, Стамболово и Кошарна. 

Община Сливо поле е създадена с Указ № 2295/ от 22.12.1978 г., публикуван в ДВ 

брой 101/26.12.1978 г. които определя седалищата и състава на общините в Република 

България. Според този указ община Сливо поле е със седалище гр. Сливо поле и в състава й 

се включват 11 населени места: гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Борисово, с. Бръшлен, с. 
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Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Ряхово, с. Сандрово, с. Стамболово и с. 

Юделник. 

С Указ №116 от 06.04.1998 г. с. Сандрово преминава към Община Русе. С Указ №51 

от 25.02.2004 г.  към община Сливо поле се включва и село Черешово. 

От 1912 год. до днес ръководството на община Сливо поле са осъществявали 21 

кметове и председатели на съвета.   

С Решение  на МС  от 29.11.2002 г.  село Сливо поле е обявено за град. 

Културната дейност в общината е концентрирана в дейността на народните 

читалища в населените места, а именно: 

6. Историческа справка 

гр. Сливо поле 

При прокопаване на каналите на Бръшленската напоителна система през 1952 г., на 2 

км североизточно от днешното разположение на града, са открити следи от праисторическо 

тракийско антично селище – останки от полуземлянки, пещи, огнища, кремъчни оръдия, 

калъпи за отливане на бронзови върхове за стрели и най-различни по техника на 

изработване съдове от глина. Находките доказват, че селището е възникнало в края на 

бронзовата епоха и е продължило да съществува и през желязната епоха.  

Има данни за старо селище, разположено западно от днешния град. През 1775 г. две 

трети от населението измира от чума. През 1818 г. Кьосе Исмаил със синовете си се 

премества по на изток и основава днешното селище с име Кьоселер Махле (Махалата на 

Кьосевци). През втората половина на ХVІІ век Русчук става владение на султанката Михри 

Мах Султани, заедно с 87 села, в това число и Ислепово.    

В книгата “Българската народност през ХVІІ век” Сливо поле се споменава като 

Сливолик, Русенска каза, Русенски вилает –1656 г. 

С идването на татари след Кримската война, а след 1863 г. и на българи от гр. Русе и 

от Румъния, селото се преименува на Бююк Ислепол, т.е. Голямо Сливо поле (от турски 

език). По-късно става само Ислепол и Слепово. През 1912 г. по предложение на последния 

даскал-писар на общината Йордан Лопушков, се преименува в Сливо поле, тъй като 

пътниците, които отсядали в хана с голямата сливова градина, го наричали Сливово поле.  

През 1934 г. Кая Махле (Каменна махала)  се преименува в Сливица, поради това, че 

тук виреят много добре сливите, а през  1956 г. село Сливица се слива със Сливо поле. 
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До Освобождението на България от турско робство общината е била в Сливо поле 

заедно със селата Борисово и Сливица. След Освобождението се премества в с.Борисово, 

защото населението там е било българско, а в Сливо поле предимно турско. Това 

положение е продължило до 1912 г., след което Сливо поле се отделя и се обособява в 

самостоятелна община с кмет Станчо Хаджидимитров. През 1920 г. към Сливополска 

община се присъединява и кв. Сливица. В тези години от началато на ХХ век в селото се 

извършват редица благоустройствени мероприятия.  През 1921 г. с доброволния труд на 

населението е направен кълдъръм по улиците до училището и площада пред църквата. В 

1923 г. е основана „Потребителната кооперация” в Сливо поле, а през 1927 г. в кв. Сливица. 

В 1926 г. е построена сградата на здравната служба, която от 1971 г. се е ползвала за 

родилен дом. В същата година е открита и пощата, чийто пръв пощенски служител е бил 

Иван Гицов Иванов. През 1927 г. са се заселили преселници от Добруджа. Тогава селото е 

наброявало 5000 жители. В 1928 г. е създадено Читалището. Църквата в Сливо поле е 

построена през 1936 г., през същата година е построена и джамията.  Първата училищна 

сграда е построена през 1901 г. с две класни стаи, която е била изоставена след 

земетресението от 1940 г. След това е построена старата част на сега съществуващото 

училище, а през 1983 г. започва строеж на пристройка към него с нови класни стаи и 

столова. В Сливо поле и в Сливица е имало по две училища – за турските и българските 

деца, които са учили само до четвърто отделение. До 1946 г. прогимназиалното си 

образование учениците са продължавали в с. Борисово. През 1959 г. училищата се 

обединяват. Година по-късно е открита и първата в селото полудневна детска градина.  В 

периода 1947-48 г. селото е било електрифицирано, а в 1968 г. започва водоснабдяването 

му. 

Традиционният празник на общината (традиционен панаир с дългогодишна история) 

в град Сливо поле се провежда през третата седмица от месец август.   

В центъра на гр. Сливо поле е изградена чешма – мемориал: архитектурна 

композиция с чешми от двете страни. В горната част има поставена мраморна плоча със 

списък на загиналите участници в Балканската, Първата световна и Втората световна 

войни.  Открита е на 13.10.2001 година. 

Има изградени и добре поддържани религиозни храмове: църкви в Сливо поле – 

Храм „Св. Димитър Солунски” и в  кв. Сливица – Храм „Св.Троица”; и две джамии. 

От 1928 г. е основана и функционира уникалната българска обществена институция 

Народно читалище „Христо Ботев 1928 г.” 
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с. Ряхово 

Село Ряхово се намира на 30 км източно от Русе, на десния бряг на р. Дунав - точно 

по средата на пътя между Русе и Тутракан. То отстои на 464,5 км от устието на голямата 

река. Разположено е в китна равнина, прорязана от напоителни канали и заема част от 

крайбрежната низина Побрежие. 

Неговата история води началото си от дълбока древност. По време на римското 

владичество на Балканския полуостров, през I в. от Хр. на 5 км източно от сегашното село, 

на брега на Дунав, се издига римското селище под името Апиария - известно на 

съвременното население като Калето. 

Апиария съществува от 1 до 7 век и е част от римската укрепителна система, 

изградена по Дунавската граница след завоюването на Балканския полуостров от 

римляните. Такива военни крепости е имало на всеки 10-15 км по р. Дунав.  

Отначало Апиария е малък военен лагер, но през 2
-ри

 и 3
-ти 

 век израства като голяма 

и добре укрепена крепост в която е настанен военен гарнизон-част от Римския легион. 

Населението на Апиария е предимно тракийско, но има и романизирани гърци или 

преселници от малоазийския бряг. По своя етнически и социален състав то не се различава 

от това на другите крайдунавски градове по онова време. Местното население работи в 

т.нар. работилници за производство на оръжие. Голяма част от него се занимава със 

строителство, а друга част от населението обработва земята около крепостта, занимава се с 

лов, риболов, пчеларство и обслужва войската и аристокрацията. 

По-късно Апиария бива превзета и разрушена от аварите. 

В историческата литература се съобщава, че на това място в следващия период 

продължава да съществува селище под име Скария, което е седалище на епископия. 

Открити са и други антични селища в землището на с. Ряхово. 

Каква е по-точно съдбата на тези селища не е известно. Вероятно част от жителите 

на тези селища се заселват на ново място - западно от Апиария - пак на дунавския бряг и 

още по времето на Първата българска държава поставят началото на днешното село. 

Селото продължава да съществува и след падането на България под османско 

владичество. Неговото име се среща в турски регистър на феодалните имения в Северна 

България от 1544-1545 г. Селото се споменава за първи път с името Раховиче, в което 

живеят 50 християнски и 34 мюсюлмански семейства. В друг турски регистър от 1591 г. 

селото се споменава като Ряхува. В документи от 16-18 в. то се среща и като Ряхов, Рехува, 
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Ряхову и др. Характерно е, че през последните години на турското робство името на селото 

най-често се употребява както е сега - Ряхово. 

Оскъдни са данните за живота на селото през годините на османското владичество. 

Според турски регистър от 1680 г. Ряхово е турско феодално имение на султанката Махри 

Мах Султани. Основна част от селяните са задължени да обработват тези земи. В чифлика 

работят и 30 турски семейства, заети в управлението му. Селото се състои от две махали - 

Горна и Долна по поречието на Дунав и в централната част се настаняват турските 

семейства. Главният поминък на ряховчани са земеделието, скотовъдството и риболовът. 

Малко от селяните притежават своя земя. Основната част от тях работят в турския чифлик. 

И днес тук има местност Чифлика. 

За поддържане на българския дух и национално съзнание на населението от Ряхово  

важна роля играе откриването на българска църква и училище. Църквата в Ряхово е 

построена през 1840 г. от първомайстор Уста Досю. През 1845 г. по инициатива на първия 

свещеник в селото Костадин Йорданов в малка одая в двора на  църквата се открива 

килийно училище. Училището развива просветна дейност и сред населението, с което 

съдейства за поддържане на българското национално съзнание. 

След Освобождението, съгласно новото административно делене на страната, Ряхово 

и Бабово образуват една община с център Ряхово. Така е в продължение на 30 години - 

до1909 г., когато Бабово е отделено, но през 1934 г. отново е включено в ряховска община. 

Първата по-значителна сграда, построена след освобождението, е църквата „Свети 

Георги”. Тя е издигната през 1887 г. на мястото на старата църква, от която е използван 

олтарът и е вграден в новата. Изградена е от камък, доставен от  развалините на старата 

римска крепост Апиариа. Църквата е дело на цялото население. То помага с труд и средства 

за съграждането на храма. 

През 1928 г. в центъра на селото е издигнат паметник посветен на около 200 

войници ряховчани, загинали по бойните полета в Сръбско-българската война, Балканската 

и Междусъюзническата войни и Първата световна война. 

с. Борисово 

Оскъдни са сведенията за далечното минало на селото, но се споменава, че през ІХ 

век тук е имало селище – 858 г. Кога и как е възникнало не е уточнено. За пръв път името 

Сърна бей кьой е отбелязано във фермана (от 1670 г.) на султанката Махри Мах Султани, 

която е била владетелка на вакаф  в село Ряхово. През 1785 г. Халил юз баши, граничен 

офицер, родом от град Коня, Анадола, пристига тук с 50 (петдесет) войници  и с 30 
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(тридесет) коня да охранява пътя Русчук - Тутракан. Търси  удобно място за застава и за 

джамия. Открива го около днешния център на селото.  

Нуждата от обработваема земя, която да осигури прехрана на многолюдните 

семейства, принуждава балканджиите да потърсят плодородни земи на север от Балкана. 

През 1855 г. 12 семейства се заселват в близост до бейската къща. Полагат се основите на 

българското  селище – Саръ бей кьой. Поради звуково-фонетични промени то се 

произнасяло вече Сърна бей кьой. Вече остарял, беят се връща по родните си места, а 

турското население,  което работи в чифлика му, се преселва в Пара махле окончателно.  

Постепенно преселниците от Балкана се увеличават и за няколко години селото наброява 

около 50 къщи. В продължение на 4 години са построени черквата и килийното училище. 

Те са завършени и на 21 ноември 1868 г. са тронясани от свещеник от село Ряхово. 

Оттогава 21 ноември е празник на селото. В онези години Кая махле (Сливица) е най-

голямото село и е център на околните села, но постепенно Сърна бей кьой се разраства с 

всяка изминала година и става селище със 60 български къщи – чисто българско село. Кая 

махле(Сливица), Аша махле (Сливо поле) и Пара махле били чисто турски села. 

Израствайки като голямо селище, Сърна бей кьой става централно село – такова е останало 

след Освобождението ни от турско робство.  

Веднага след Освобождението възниква идеята да се преименува селото с българско 

име. Отначало предложението е да носи името на царя – освободител Александър ІІ, но 

след покушението му през 1881 г. се разраснали спорове между местните русофили и 

русофоби и тази идея не се осъществила. Последва ново предложение – селото да се 

преименува на името на княз Борис І – Кръстителят на българите в християнска вяра. 

Поради вътрешни неразбирателства в селската управа, преименуването се отлага. Едва през 

1894 г. в чест на раждането на престолонаследника Борис ІІІ  Търновски (30.І.1894 г.) по 

време на черковна служба поп Иван Пенчев, съгласувано с кметската управа и желанието 

на населението, обявява новото име на селото – Борисово. Последва указ №157 от 3 март 

1894 г. за узаконяване името на селото. 

Музейна сбирка 

През 1980 – 1981 г.. по инициатива на кмета Петър Петров започва уреждане на 

етнографска музейна сбирка. Събрани са над 100 експоната, дарени от 52 души. Кметството 

закупува къщата на Господиновите (последна жителка Дана Господинова), която е най-

подходяща за случая. В нея са подредени четири експозиции: местни облекла (носии) – 

работни и празнични; работна стая; стая за младо семейство; пещник. В двора под изграден 



25 

навес са: веялка, кабриолет, селскостопански инвентар, триор (който е изчезнал). Сбирката 

е открита официално на 6 ноември 1981 г. 

с. Бабово 

На територията на село Бабово се намира Римска тробница. 

Разположена е до последните къщи в югоизточния край на селото, до границата със 

ЗМ ”Калимок-Бръшлен”. Римската гробница е от началото на 4 в. от н.е. Проведените 

разкопки водят до откриване на една от най-внушителните гробници-мавзолеи по нашите 

земи. Състои се от четири помещения-вход, коридор, преддверие и гробна камера с обща 

дължина от 22,5 м. под земята. Изградена е от камъни и тухли и е покрита с двускатен 

керемиден покрив. Входът е бил от север и се е затварял с масивна двукрила врата. След 

направените разкопки е установено, че гробницата е ограбена още в древността. Днес 

входът е бетониран. С подходящо финансиране за извършване на реставрационни дейности, 

обектът може да бъде отворен за посетители. 

В центъра на Бабово се намира паметника на Марин Павлов – студент антифашист 

изгорен в Бухенвалд, Германия в края на Втората световна война. 

Има и паметна плоча на загиналите в Балканската война бабовчени. 

с. Голямо Враново 

До Освобождението на България от турско робство през 1878 г. Голямо Враново е 

чисто турско село. Сегашното село Голямо Враново води началото си от началото на 

турското робство. За възникването на селото съществуват няколко версии. Най-

разпространената и заслужаваща по-голямо доверие е, че тук са се заселили двама братя 

Орхановци и положили началото на две села: Голямо и Малко Враново. Според друг 

вариант на същата версия по тези места, представляващи тогава непроходими гори се 

заселил с дружината си някой си Орхан. Тук те намерили благоприятни условия за живот и 

за кратко време селото, наречено на името на основателя си се разраснало до такава степен, 

че неговите жители не се познавали. Тогава една част се преселили на 4 км на юг от селото 

и положили начало на ново село-днешното Малко Враново. 

Според друго едно предание от Източна Стара планина към Дунава текла река под 

името „Оран”. Тя минавала по тия места и дала името на двете села. Първото писмено 

сведение за двете села имаме от края на XVII в.-1694 г.. В един турски документ - данъчен 

регистър, намиращ се в Ориенталския отдел на Народната библиотека ”Св. Св. Кирил и 

Методий” в гр. София, двете села се споменават с по две имена, Голямо Враново носи 
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името - Орхани кебир или Бююк оран кьой, Малко Враново - Орхани сагър или Кючюк  

оран кьой. В друг документ от 1734 г. двете села се споменават пак със същите имена. След 

Освобождението на България от турско робство те получават днешните си български 

имена, които са превод от турските. През втората половина на XIX в. монотонното 

еднообразие в селото било нарушено. То приело нови заселници. Около 1859 г. в село 

Голямо Враново се заселват голям брой татари от Кримския полуостров.   

с. Малко Враново 

Село Малко Враново е възникнало около турски чифлик. Първите заселници са били 

от Поповско. С името Орхан – и Сагър селото се е споменавало в турски документ от 1694 

и 1734 години намиращ се в Ориенталския отдел на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. София. Преданието разказва, че преди повече от 400 години земите на 

сегашните  Малко и Голямо Враново са били заселени от двама братя Орхановци. Големия 

се е заселил в днешно Голямо  Враново а малкия в днешно  Малко  Враново. 

Около селото е имало няколко надгробни могили. При направата на напоителния 

канал южно на 1,5 км.  е открито селище с огнища, глинени съдове и кладенец.   

През 1878 г. в селото е имало 6 български къщи и са се извършили 15 църковни 

брака – венчавки. След освобождението на България от турско робство селото е получило 

сегашното си име Малко Враново. През 1928 г. жителите на селото замислят да се създаде 

Читалище.  През 1964 г. се открива новата читалищна сграда. През 2007 г. по инициатива на 

кмета Радослав Русев е издигната паметна плоча на загиналите малковрановчани в 

балканската, междусъюзническата и първата световни войни.  

с. Стамболово 

Селото носи името на великия български държавник Стефан Стамболов. 

До 1959 г. с. Стамболово е било към община Черешово а от 1960 г. е в състава на 

община Сливо поле. Първите заселници са от Троянския балкан. В последствие по големи  

групи заселници са регистрирани от Добруджа. След Освобождението на Добруджа голяма 

част от заселниците се връщат обратно по родните си места. През 60 години на миналия век 

има заселници и от Кърджалийския край. 

Доскоро село Стамболово  не беше известно в археологическата литература. Едва в 

последните две десетилетия в резултат от теренни обхождания и изкопни работи са открити 

останки от селища и надгробни могили. През късната есен на 1979 г. на 1,5 км. 

северозападно от селото при прокопаване на траншеи за полагане на водопроводни тръби 
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са открити следи от старо селище. Намерените при обхождането фрагменти от строителна и 

битова керамика показват, че на това място  е имало антично селище. В помещенията на 

една от постройките на селището   е открит долиум с над 40 броя железни предмети в него. 

Според предназначението си те могат да се разпределят на: земеделски оръдия на труда, 

дърводелски сечива, предмети на бита, части от въоръжението. По времето на Първото 

българско царство, на това място възниква селище. Според намерените късове от 

керамични съдове това селище е просъществувало от периода IX-X век.   

с. Кошарна 

Още от древността селото заема мястото на естествените извори „Дере тарла”, „Яз 

тепе”, „Кайнаците”, „Каваклъка” известни в селото с питейната си вода, която и до днес се 

използва от местното население за консумация. 

По данни на археологически разкопки е установено, че на 2 км. източно от селото в 

местността „Яз тепе” се намира жилищна могила от преди 5000 години. В местността 

„Каваклъка” на запад от селото личат останки от селище през Римската епоха. Тук е 

намерен шлак от топена желязна руда от преди 1100 години, което показва, че селището е 

съществувало и преди Първото българско царство. В местността “Кайнак дере” на 3 км. 

южно от с. Кошарна  е разположена селищна могила с форма на пресечен конус, с диаметър 

66 м, височина 5 м, площ 2,7 декара. 

Чрез археологически сондажи са изследвани четири жилищни пласта в тази могила 

(останките от четири селища,разположени едно върху друго), материалите от които  

принадлежат към късната каменно-медна епоха (4450-4300 г. пр. Хр.). Открити са няколко 

горели постройки, ориентирани по посоките на света. Те са били изградени от забити в 

земята дървени греди, които са оплетени с тънки пръчки и омазани с глина. 

В централната част на могилата е разположена голяма яма с дълбочина 3,55 м и 

широчина 1,80 м. В нея е открит скелет на куче, което е било разчленено преди полагане в 

ямата. А също – скелет на агне, на сърна и заек без черепи. 

Ритуалната яма е била част от култов комплекс за жертвоприношения в центъра на 

селището. До сега подобен култов комплекс от каменно-медната епоха не бе откриван в 

България. 

В района на “Остър меч” има останки от дървена крепост (неправилен 

четириъгълник), наречена от местното население “Калето” - една от крепостите на Абритус. 
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По-добър просветен и културен живот  в селото започва през 1938 г. със строежа на 

училището.   

с. Юделник 

След Освобождението основното население – турци, се изселва в Турция и тяхното 

място се заема от българи от вътрешността. Поминъкът е бил основно земеделие и 

животновъдство. 

В центъра на селото е издигнат паметник на убития ремсист Марин Спасов. През 

1929 г. учителят Стефан Попов основава читалището в Юделник. Тогава то носи името 

„Познай себе си”. През 1955 г. е построена нова читалищна сграда и тогава се преименува 

във „Владимир Маяковски”. Благодарение на просветителската дейност на читалището и до 

днес са запазени традициите на различните етноси. 

с. Бръшлен 

Има исторически данни за съществуването на селото още през 8-ми век. Петър 

Камбуров в брошурата си „За трайна историческа памет” Русе 1987 г. посочва, че в 

Бръшлен има землен ров от епохата на Първата българска държава на 1,7 км североизточно 

от м. ”Кантона”. 

В турски документ съхраняван в Държавният архив – София, издаден в 1654 г.е 

отбелязано че селото е съществувало към посочената дата, но началото му се губи в 

неизвестността. В султански ферман от 1680 г., в който са включени 86 села от 

Русчуклийски санджак съществува с. Биришлян. В друг османски документ се споменава в 

1694 г. с. Бирислен. Среща се и под имената: Брешнел, Бряшлень, Бряшлънъ, Бръшлънъ. 

Едни свързват името с растението бръшлян, други с брястовата гора покрай реката. 

Сегашното село възниква в края на 18 век и началото на 19 век. 

Големи приходи носи и блатото – коси се  папура, риболова става основен поминък 

на по-бедните и малоимотни селяни. Местности в блатото стават естествен басейн за 

риболов. Бръшлен се превръща в риболовен център.  

с. Черешово 

През 2004 г. с. Черешово от община Кубрат, област Разград, преминава към община 

Сливо поле, област Русе,  То е най-малкото населено място в общината с население към 

31.12.2013 г.  - 107 жители.  

В селото има изграден паметник на  Димитър Генчев – интербригадист от Испанска 

гражданска война. Православният храм носи името „Успение Богородично”.  
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7. Териториални проучвания на природната среда 

 

7.1. Релеф  

  Община Сливо поле е разположена на десния бряг на р. Дунав и граничи с общините 

Русе, Кубрат и Тутракан. Центърът на общината гр. Сливо поле се простира североизточно 

от гр. Русе. Средната надморска височина на общината е 56 метра, теренът ú е почти 

равнинен, като на отделни места нивото е по-ниско от средното – това е наложило в 

годините 1956-62 г. да се изградят диги по брега на р. Дунав за предотвратяване на 

наводненията. 

  Геолого-морфологическия профил на територията разкрива речни наноси върху 

льос, льосовидни отложения и апски варовици. Съвременните морфогенетични процеси 

имат широко проявление особено в негативен аспект. Това е плоскостната ветрова и водна 

ерозия, разрушаваща структурата на почвената покривка, а също така и въздействието на 

дълбоката линейна ерозия. През последните години се наблюдава брегова ерозия на 

българския бряг на река Дунав, от 451км до 475км. Налага се провеждането на спешни 

противоерозийни мероприятия за осъществяване на брегоукрепване. 

 

7.2. Климат  

Районът на община Сливо поле попада в умерено-континенталната климатична 

област, характеризираща се със студена зима /абсолютна минимална температура –27 

градуса С/ и сухо, топло лято /абсолютна максимална температура +42,2 градуса С/. 

Крайдунавската тераса, включително и в района на Община Сливо поле е открита за 

североизточните ветрове. Това е причина за горещите лета и студените зими. Есента и 

пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима, поради малката надморска височина 

пролетта настъпва рано, но е по-студена от есента. Резкият контраст между зимните и 

летните условия характеризират климата на общината като подчертано континентален. 

Това се потвърждава и от средната годишна амплитуда, която е около 26 градуса и е най-

голямата за страната.  

Районът на община Сливо поле е сравнително сух, като средната годишна сума на 

валежите е 562 мм, а средногодишният брой на дните с валежи е 138,9 дни. Снежната 

покривка е с дебелина около 14 см, а средният годишен брой на дните със снежна покривка 

е 48,4. Валежният режим  поставя редица проблеми, свързани с повърхностното оттичане, 

особено поради наличието на високоподпочвени води. 
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В района на община Сливо поле североизточните и югозападните ветрове са с почти 

еднаква повторяемост. От направените наблюдения е установено, че само 28% от общия 

брой случаи времето е било тихо. През зимата преобладават югозападните ветрове – 37,6%, 

през пролетта североизточните – 29,4%, през лятото – североизточните и югозападните – 22 

и 23%, а през есента – североизточните 32,9%. Средният годишен брой на дните със силни 

ветрове /над 14 м/сек/ е 58. През лятото се появяват ветрове с големи скорости – до 40м/сек. 

Те винаги са свързани с градушки и гръмотевици. 

За района на община Сливо поле средният годишен брой на дните с мъгла е 48,4, 

като месеците с най-голям брой мъгливи дни са декември – 10,7 и януари – 10,3. През 

пролетта броят на дните с мъгла намалява, а през летните месеци достига своя минимум – 

0,1 през м. юни. Появата на мъгли в района на Община Сливо поле се обяснява с близостта 

на р. Дунав. Мъглата затруднява транспорта и производствената дейност. 

 

7.3. Води 

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

Черешовски, Кубратовски и други пет по-малки, които пресичат територията  на общината, 

чиито води дренират в чакълестото ядро на зоната и се смесват с инфилтрираните води от 

река Дунав. 

През територията на общината минават подпочвени реки, което е предпоставка за  

направените дълбоки сондажни кладенци тип „Раней” за питейна вода, снабдяващи град 

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

Анализът на водите в част от селищата по поречието на река Дунав показва, че са 

годни за къпане, спорт и туризъм 

 

7.4. Почви 

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

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

поречието на р. Дунав/. 

 С въведената от 2004 г. нова мрежа за почвен мониторинг на територията на Община 

Сливо поле е определен пункт №303 - село Бръшлен. При извършения анализ от РИОСВ-

Русе на взетите проби не са констатирани превишения на ПДК по следните показатели: рH, 

общ фосфор, общ азот, органичен въглерод, мед, олово, цинк и кадмий, съгласно 
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изискванията на Наредба №3 за норми, за допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвата (ДВ, бр.39 от 16.04.2002г.). 

 

8. Екологическо състояние 

 

8.1. Състояние на атмосферния въздух 

Качествата  атмосферния въздух в общината не се повлияват от регионални 

промишлени източници на емисии. Определящи за територията са само местни източници. 

Поради малката си мощност, те са с локален териториален обхват и незначителна степен на 

въздействие. 

За всички населени места, включително и за общинския център са характерни зони 

за проявление на емисионно въздействие със следните характеристики: 

 В радиус до 250 м около комините на топлинните агрегати на животновъдните 

ферми и до 120 м около мандрата в с. Бабово се емитират прах, въглероден окис, азотни и 

серни окиси. Очакваните стойности в приземния слой след разсейване са значително под 

допустимите концентрации. Източниците действат основно през зимния период. 

 Над цялата територия на населените места през зимния период емисии от прах 

(пепел) и въглероден окис от комините на жилищните, обществени и комунално-битови 

сгради. Използваното основно гориво - дърва за огрев - не предполага формиране на 

емисионен фон над допустимите стойности. 

 Отработени автомобилни газове, съдържащи основно въглероден окис, азотни 

окиси и алдехиди от автомобилния трафик по пътната мрежа. Зоната на въздействие е 

характерна само за гр. Сливо поле - през населеното място преминава II класен път Русе - 

Тутракан - Силистра с интензивен транспортен трафик. Въздействието се проявява до 80 - 

100м от оста на пътя. За останалите населени места емиторите не са характерни - трафика 

по третокласната и четвъртокласна мрежа е символичен. 

 Емисии от летливи органични съединения (ЛОС), най-вече бензинови пари, 

около действащи бензиностанции от отдушниците на складовите резервоари. Зона на 

въздействие - 50 – 60 м. 

 Неприятни миризми около селски сметища и торища, торови площадки от 

животновъдни и птицевъдни ферми. Миризмите се състоят основно от амоняк и 

сероводород, продукти на анаеробно разграждане на твърдия торов отпад. С ликвидиране 

на селските сметища и екологосъобразно третиране на твърдите фекалии от 

животновъдството чувствително ще се намали мощността на източниците на замърсяване. 
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 Запрашеност на населените места с улична битова прах в сухо време и наличие 

на вятър при ниско ниво на обществена хигиена. Проявява се периодично при определени 

атмосферни условия и зависи основно от субективния фактор при минимални разходи на 

средства. 

При благоприятните най-вече метеорологични характеристики на територията 

съществуват условия за бързо разсейване на емитираните вредности и проява на 

самопречиствателния ефект в околната среда. Малкият брой замърсители и малката им 

мощност благоприятстват за здравословна околна среда по компонента атмосферен въздух 

в общината. 

Община Сливо поле не попада в РОУКАВ, което е свидетелство за доброто 

състояние на атмосферния въздух.  

 

8.2. Състояние на водите 

Основен водоприемник на територията на общината е река Дунав. Нейното 

качествено състояние се формира от замърсители разположени извън границите на община 

Сливо поле. Приносът на общината в цялостното замърсяване на дунавските води е 

незначителен. 

Водоносните хоризонти от територията на община Сливо поле са богати на чисти по 

състав и мощни по количество подземни води..  

В терасата на река Дунав подземните води са порови и се установяват в алувиалните 

седименти на терасата и в русловия намив. Те са в пряка хидравлическа връзка с водните 

стоежи на р. Дунав. Поради това тяхното ниво се колебае в широки граници - от кота 13-14 

м до кота 19-20 м. Извън територията на Дунавската тераса подземните води са дълбоки, 

пукнатинно-карстови, акумулирани във варовиците. Те са с голям дебит и се използват за 

промишлени нужди. 

Основните производствени обекти се водоснабдяват от подземните води. 

На територията на община Сливо поле се стопанисват 28 броя водоизточници - 

кладенци тип "Раней", тръбни кладенци, шахтови кладенци и дренажи. От тях се 

осигуряват питейно-битовите и производствените нужди на 11 населени места, като 

водоснабдените жители са 13059. На територията на общината няма неводоснабдени 

населени места.  
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Ползваната вода от населението спрямо подаденото общо количество вода е над 90% 

за питейно-битови нужди и малко количество се ползва за промишлени цели. 

На територията на община Сливо поле, с изключение на трите големи 

свинекомплекса, 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 товара на замърсяване са незначителни. Отпадъчните води, 

които се формират от производствената и комунално-битовата дейност се отвеждат в 

земните недра чрез септични ями и попивни кладенци. 

Приемник на отпадъчните води от "Свинекомплекс - Голямо Враново - Инвест" АД в 

с. Голямо Враново, "Свинекомплекс - Юделник" ООД в с. Юделник и "Свинекомплекс - 

Бръшлен" АД в с. Бръшлен 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 р. Дунав. 

В населените места от общината няма изградена канализационна система. 

Отпадъчните води се отвеждат чрез попивния 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. 

 

8.3. Състояние на земите и почвите 

Всички земни повърхнини в община Сливо поле са повсеместно покрити от почвен 

слой до 1 метър. Под влияние на мергелно-карбонатния характер на скалната основа, 

растителността, климатичните особености и извършените почвообразувателни процеси са 
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формирани предимно черноземни почви, а покрай река Дунав и островите в места на 

речните тераси са алувиално-ливадни със завишено съдържание на хумус.  

 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 стоежи в р. Дунав. Макар и рядко срещано явление, 

при настъпване на кризисни събития, най-верните принципи за вземане на управленческо 

решение е мониторинга по цялото крайбрежие с определяне на критичните участъци (н-р 

при с. Ряхово, и др.) и достигнатите водни нива. 

 Ерозирали почви 

Почвите в община Сливо поле са подложени на: 

 Водна ерозия - всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса; 

 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. 

Вкислени и засолени почви 

Този тип нарушаване на почвите се получава вследствие вредното въздействие на 

химизацията в земеделието и от емисиите от промишлеността. Основен фактор за 

вкисляването на почвите в България е едностранчивото торене с азотни торове. За община 

Сливо поле този проблем не се изявява. 



35 

Физически нарушени почви; нарушени терени от добивни дейности. В община Сливо 

поле няма разкрити добивни дейности на полезни изкопаеми. 

 

8.4. Биоразнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ) 

Биоразнообразие 

В община Сливо поле биоразнообразието е силно повлияно от човешката дейност. 

Естествената растителност е запазена единствено по островите и в непресушените блата. За 

това и те са обявени за защитена територия съгласно Закона за защитените територии. 

Горите в община Сливо поле са много малка площ. Намират се на островите и по 

брега на р. Дунав и основния вид, от които се състоят е тополата. Това са интензивни 

горски култури, създадени с цел производство на дървесина. Но по островите и край реката 

има запазени естествени находища на върби и местни тополи. 

Основните дървесни видове, които дават облика на естествената растителност за 

района са топола, върба, дъб, липа и габър. Горска растителност в община Сливо поле в 

проценти е както следва: естествени насаждения - до 10% и култури - 90%. 

Естествената растителност е била унищожена и заменена с културни насаждения. 

Елементи от първичната растителна покривка са се запазили по островите около блатата, 

дунавското поречие и стръмните склонове. От наличните горски терени по-голям е % на 

широколистните видове. Този вид съобщества са представени от гори покрай речните 

течения и основно върху островите. Крайречните гори са съставени основно от Salix alba 

(Бяла върба), Salix triandra (Тритичинкова върба), Populus nigra (топола), Populus alba 

(топола бяла) и др. 

Наличието на естествени блата, крайречни и преовлажнени местообитания е довело 

до съхраняване на популации на растителни видове, включени в приложение I на Бернската 

конвенция като Salvina natans (Плаваща лайка), Trapa natans (Дяволски нокът), Marsilea 

quadrifilia, или вписани в Червената книга на РБългария - Potamogeton trichoides 

(Влакновиден ръждавец), Nymphoides flava (Какичка), Nymphaea alba (Водна роза, блатна 

роза), Nuphar lutea (Бърдуче; Жълта водна роза ) и други. 

Фунистичното богатство е много голямо. Безгръбначните са в процес на изучаване. 

Най-добре изучени от безгръбначната фауна са водните кончета. За 24 намерени в района 

вида са представени всички познати находища и точни сведения за източника 
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Много видове от рибната фауна на Долния Дунав и долните течения на неговите 

притоци използват водите в заливните низини като място за хвърляне на хайвер или 

хранене. Тази част на реката е най-важното местообитание за 6-те вида есетрови риби в 

България. Блатата са единствените алтернативни места за размножаване на видовете, чиито 

жизнен цикъл е свързан със стоящи води. Към рибното богатство се отнасят напр.: 

Accipenser ruthenus (Чига), Esox lucius (Щука), Scardinius erythophthalmus (Червеноперка), 

Tinca tinca (Лин), Abramis brama (Платика), Abramis ballerus (Чил косат), Rhodeus amarus 

(Горчивка), Cyprinus carpio (Шаран), Carassius carassius (Сребриста каракуда), Misgurnus 

fossilis (Виюн, змиорче), Pungitius platygaster (Деветигла бодливка). 

В защитените територии се срещат 10 вида земноводни: Rana ridibunda (Голяма 

водна жаба), Rana esculenta (Зелена водна жаба), Hyla arborea (Жаба дървесница), Pelobates 

fuscus (Обикновена чесновница), Pelobates suriacus balkanicus (Балканска чесновница), Bufo 

bufo (Голяма крастава жаба), Bombina bombina (Червенокоремна бумка), Bombina variegate 

(Жълтокоремна бумка), Triturus vulgaris (Голям гребенест тритон), Triturus dobrogicus 

(Дунавси тритон). Повечето видове са защитени от Бернската конвенция. В Червената 

книга на животинския свят в България е нанесен вида Pelobates syriacus balkanicus. 

С намерените 5 вида в района, влечугите са по-слабо застъпени.Често срещани са 

Natrix natrix (Обикновена водна змия) и Natrix tesselata (Сива водна змия). Заедно с трите 

срещащи се вида костенурки Testudo graeca (Шипобедрена костенурка), Testudo hermanni 

(Шилоопашата костенурка)и Emys orbicularis (Европейската блатна костенурка). 

Птиците са голямото богатство за общината. От всички 230 вида птици, които се 

срещат тук с консервационно значение са 146. От тях 101 вида птици гнездят, 65 зимуват и 

139 са мигриращи.  

От 39-те вида бозайници, които са споменати за българската Дунавска низина, 17 са 

назовани за ЗМ Калимок - Бръшлен като видени или с голяма вероятност срещащи се там 

видове. От характерните за Дунавската равнина в Червената книга на България са включени 

4 вида в Бернската конвенция - 6 вида, в списъците на CETES - 2 вида. 

НЕМ. Обектите от НЕМ заемат в общината 52 кв. км (с припокриване), което прави 

18,85% от територията и. Най-голям е делят на защитените зони по НАТУРА 2000 – 

18,07%. Те са почти поравно разпределени между ЗЗ за птиците и ЗЗ за хабитатите. 

Защитените територии са 6,9%. Те включват една защитена местност – ЗМ "Калимок 

- Бръшлен". 
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8.5. Отпадъци 

Дейността на общинската администрация е подчинена на задълженията и 

дейностите, включени в Общинската програма за управление на отпадъците за периода  

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. 

Строителните отпадъци не са характерни за общината. Реконструкция на 

съществуващ сграден фонд почти не се извършва, а отпадналите земни маси от изкопите 

при ново строителство се явяват като оползотворяем отпадък за запръстяване на селските 

сметища. 

На територията на общината е имало залежали и негодни за употреба пестициди от 

предходни периоди в гр. Сливо поле, Ряхово, Борисово и Голямо Враново. Същите са 

третирани в 7 бр. стоманобетонови контейнери, с което са обезвредени по възприета от 

МОСВ технология. Съвременните агрохимически практики не формират опасни отпадъци - 

купуват се само количества, които веднага се използват по предназначение. 

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. 

Битовите отпадъци и приравнените към тях във всички населени места се депонират 

площно на определените от общината сметища. Земната основа не е подготвена за защита 

на почвите и подземните води от замърсяване. Веднъж годишно отпадъците се разриват с 

булдозер, а запръстяване се осъществява само при наличие на отпадъчни изкопни земни 

маси при реализация на инвестиционни и инфраструктурни проекти. 

Залежалите пестициди са третирани в стоманобетонови контейнери. Те са 

разположени в близост до бивш склад за химически средства за растителна защита в 

землището на гр. Сливо поле и периодично са обект на контрол за целостта им или за опити 

за посегателства. 

Торовия отпад от животновъдните ферми се третира в съоръженията към тях по 

технология и местоположение съгласувани с РИОСВ - Русе и общинска администрация. 
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Риск от замърсяване реално съществува по отношение кладенците за питейно 

водоснабдяване. Проявеното въздействие на замърсените с отпадъци почви върху 

подземните води се проявява след продължителен период от време, което изисква 

своевременен строг превантивен контрол по експлоатацията на съоръженията за третиране 

на отпадъци - сметища, лагуни и открити земни канали. 

 

8.6. Шум и нейонизиращи лъчения 

На 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. Шумовите характеристики в населените места се определят от 

два основни източника - транспортен шум и шума около увеселителни заведения. 

Транспортния шум е характерен основно за частта от гр. Сливо поле, през която 

преминава пътя 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. Транспортния шум не е характерен 

за останалите населени места в общината поради слабия транспортен трафик. 

Шумовото въздействие около увеселителните заведения се определя от мощността 

на музикалните уредби и зависи както от субективния фактор, така и от контрола на 

местните власти по спазване обществения ред и осигуряване покоя на населението през 

нощните часове. 

На територията на общината няма разположени съоръжения, източници на 

йонизиращи лъчения - сгуроотвали, шламоотвали от обогатителни инсталации, както и 

природни източници на въздействие. В общинския център се осъществява ежедневен 

мониторинг за радиационен контрол и няма регистрирани както наднормени стойности, 

така и изменения в радиационния фон, различен от естествения фон за града. Липсва 

информация за останалите населени места в общината, в които не се очаква изменение на 

фона, поради липсата на местни техногенни източници. 

Равнинният характер на територията не изисква използване на гъста мрежа от 

ретранслатори на радио- и телевизионни сигнали.  
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9. Демографска характеристика 

 

9.1.  Демографско развитие  

Методика на изследването. Демографската характеристика на община Сливо поле е 

изготвена, съгласно изискванията на нормативната уредба за разработване на ОУП. 

Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и 

структури, основни проблеми и тенденции.  

Източници на информация: Национален статистически институт (НСИ), 

Териториално статистическо бюро (ТСБ) гр. Русе, Дирекция «Бюро по труда”  (ДБТ) гр. 

Русе.  

Демографският фактор е един от основните, ползвани както за анализи на социално-

икономическото и инфраструктурното развитие на населените места и териториалните 

общности, така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове. 

С броя на населението (настоящо и прогнозно) се определят различните потребности на 

населението от жилища, социална и техническа инфраструктура, зелената система и др.  

Основните демографски показатели, които се използват за анализ и оценка на 

демографските характеристики и за човешкия ресурс (оценяван като работна сила) са: брой 

на населението; полова и възрастова структура; образователна структура и др. 

За целите на устройственото планиране са се утвърдили и някои демографски 

показатели, които се използват за конкретни аналитични и прогнозни проучвания. Такива 

са някои специфични възрастови групи от населението, за които се правят целеви 

проучвания. Това са  контингентите от населението във възрастовите групи от 0-2 годишна 

възраст, от 3 до 6 годишна възраст, от 7 до 14 годишна възраст и от 15 до 18 годишна 

възраст. С броя на лицата от посочените възрастови контингенти се оценяват 

възможностите на образователната инфраструктура (детски заведения, училища) и се 

определят прогнозните потребности от такава инфраструктура. 

За анализите и прогнозите на функционална система “Труд” (броя на работната сила,  

броя на заетите лица и др.) се използват специфични контингенти от населението и  

коефициенти  като “брой на икономически активното население”, “брой на заетите”, 

“коефициент на икономическа активност”, “коефициент на заетост”, “коефициент на 

безработица” и др. 
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Посочените потребности на устройственото планиране от информация за 

демографското състояние и за демографската прогноза изискват да се осигури официална 

статистическа информация за населението на съответното населено място.  

 

9.2. Динамика на населението 

Характерно за демографското развитие на страната е намалението на населението 

след 1990 г. което продължава и понастоящем. Тези процеси засягат и община Сливо поле, 

където населението в последните десетилетия намалява. 

 

  Таблица №1: Динамика на населението в община  Сливо поле - брой 

Година на преброяване Общо 

население 

Град Сливо 

поле 

Села % на градското 

население 

31.12.1934 17940 2401 15539 13,5 

31.12.1946 18160 2563 15597 14,1 

01.12.1956 18693 2624 16069 14.0 

01.12.1965 18819 3055 15764 16,2 

02.12.1975 17943 3420 14523 19,1 

04.12.1985 16301 3578 12723 21,9 

04.03.1992 14387 3319 11068 23,1 

01.03.2001 12912 3359 9553 26,0 

01.02.2011 10855 2990 7865 27,5 

Текуща статистика     

31.12.2011 10752 2984 7768 27,8 

31.12.2012  10554 2962 7592 28,1 

31.12.2013  10437 2927 7510 28,0 

   Източник: НСИ 

 

От представените данни се очертават два периода в динамиката на населението в 

общината:  

 Период на нарастване по естествен път 1934 – 1956 г.;  

 Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени 

структури след 1956 г. 

За общинският център град Сливо поле се очертават също два периода в динамиката 

на населението :  

 Период на нарастване по естествен път 1934 – 1985 г.; 

 Период на плавно намаляване на населението при запазени възпроизводствени 

структури след 1985 г. 
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За разлика от повечето общински центрове в град Сливо поле не е имало 

миграционни движения от съседните селища в големи мащаби. 

По данни от преброяването проведено на 01.02.2011 г., изчисленото постоянно 

население на България възлиза на 7 364 570 д. В сравнение с преброяването от 2001 г. 

населението е намаляло с 564 570  души, или с (–7,1%). В основата на демографските 

загуби е отрицателният естествен прираст и миграциите. Тези негативни процеси засягат и 

населените места от община Сливо поле, където на 01.02.2011 г. изчисленото налично 

население на общината е 10 855 д. В периода между двете преброявания е намаляло 

населението във всичките 11 селища на общината в резултат на отрицателен естествен и 

механичен прираст  с  2 057 д., или с 15,9% (с около 1,6% средногодишно). В общината 

процесът на намаляване на населението е много силно изразен в отделни селища. 

 

Таблица №2:  Население в община Сливо поле към 01.02.2011 г. 

Статистически район,  област, община 

Преброявания към Прираст 

2001 2011 Брой % 

БЪЛГАРИЯ 7928901 7364570 -564331 -7,1 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН     

ОБЛАСТ РУСЕ 266157 235252 -30905 -11,6 

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 12912 10855 -2057 -15,9 

гр. Сливо Поле 3359 2990 -369 -11,0 

с. Бабово 709 449 -260 -36,7 

с. Борисово 843 764 -79 -9,4 

с. Бръшлен 487 330 -157 -32,2 

с. Голямо Враново 1780 1472 -308 -17,3 

с. Кошарна 766 602 -164 -21,4 

с. Малко Враново 1033 947 -86 -8,3 

с. Ряхово 2079 1637 -442 -21,3 

с. Стамболово 736 673 -63 -8,6 

с. Черешово 0 129 129 0,0 

с. Юделник 1020 862 -158 -15,5 

Източник: НСИ, обработка НЦТР ЕАД 

 

Административно-териториални промени 

 През 1941 г. към с. Борисово и присъединено с. Парица с министерска заповед 

№6415/обн. 14.01.1941 г. 

 През 1955 г. към с. Сливо поле и присъединено с. Сливица с Указ №317/обн. 

13.12.1955 г. 

 През 1964 г. името на село Стефан Стамболово е уточнено на с. Стамболово с 

Указ №960/обн. 4.01.1966 г. 
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 През 1998 г. с. Сандрово от състава на община Сливо поле преминава към община 

Русе  с Указ №116/обн. 6.04.1998 г. 

 През 2002 г. с. Сливо поле с Решение на МС №781/обн. 10.12.2002 г. е признато за 

град. 

 През 2004 г. с. Черешево от община Кубрат, област Разград, преминава към 

община Сливо поле, област Русе, с Указ №51/обн. 5.03.2004 г. 

По данни от текущата демографска статистикана на НСИ населението на общината 

продължава да намалява и към 31.12.2013 г. населението наброява 10 437 души, или за 

около 2 години намалява с 315 д. (2,9%). 

 

  Таблица №3: Население в община Сливо поле към 31.12.  

Населени места 2011 2012 2013 

община Сливо поле 10752 10554 10437 

с. Бабово 434 419 410 

с. Борисово 758 744 749 

с. Бръшлен 329 323 315 

с. Голямо Враново 1470 1435 1417 

с. Кошарна 596 574 576 

с. Малко Враново 941 936 940 

с. Ряхово 1599 1553 1508 

гр. Сливо поле 2984 2962 2927 

с. Стамболово 669 661 659 

с. Черешово 123 114 107 

с. Юделник 849 833 829 

  Източник: НСИ 

 
 

9.3. Основни демографски процеси  

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на 

основните демографски процеси – естествен и механичен прираст.  В община Сливо поле 

те са изобразени в таблица №4. 

 

Таблица №4: Естествено и механично движение на населението в община Сливо поле 

– в брой 

Години Родени Умрели Естествен 

прираст 

Заселени Изселени Механичен 

прираст 

2009 116 245 -129 174 242 -68 

2010 117 209 -92 200 272 -72 

2011 95 220 -125 158 143 15 

2012 83 209 -126 89 162 -73 

2013 104 234 -130 162 149 13 
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На 1000 души от населението – в промили  (‰) 

Години Родени Умрели Естествен 

прираст 

Заселени Изселени Механичен 

прираст 

2009 9,9 20,9 -11,0 14,8 20,6 -5,8 

2010 10,1 18,1 -8,0 17,3 23,5 -6,2 

2011 8,8 20,4 -11,6 14,6 13,2 1,4 

2012 7,8 19,6 -11,8 8,4 15,2 -6,9 

2013 9,9 22,3 -12,4 15,4 14,2 1,2 

   Източник: НСИ 

 

Раждаемост  

В общината през 2009 г. са родени 116 (9,9‰), а през 2013 г. 104 деца (9,9‰). В 

област Русе коефициентът на раждаемост през 2009 г. е (9,2‰), а през 2013 г. (8,0‰).  

Коефициентът на раждаемостта в страната през 2009 г. е (10,7‰) и 2013 г. (9,2‰), или по 

този показател общината има по-благоприятни позиции от средните за страната с 0,7 п. и от 

област Русе с 1,9 п. за 2013 г.  

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените във 

фертилна (детеродна) възраст (15-49 г.) – 1 945 (18,6% от населението - 2013), като спрямо 

началото на 2011 г. той е бил 2 071, или за около 3 години намалява с 126 жени. 

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във 

възрастовата структура на родилните контингенти. В общината около 93,3%  от ражданията 

се осъществяват от жени на възраст 15-34 г., но те представляват само 51,1 от жените във 

фертилна (детеродна) възраст. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно 

поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните 

процеси.  

 

Таблица №5: Контингент на жени в фертилна (детеродна) възраст в община Сливо 

поле 

години 15 – 49 години 15 – 34 години % на жените 15-34 години 

31.12.2013 1945 994 51,1 

01.02.2011 2071 1093 52,8 

Източник: НСИ 

 

Тенденцията в развитието на раждаемостта може да бъде проследена и чрез 

разглеждане на стойностите на тоталния коефициент на плодовитост
6
 - 1,39 живородени 

деца (2013) за област Русе – една стойност доста отдалечена от теоретично необходимия 

                                                           
6
 Тотален коефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти за плодовитост през 

съответната година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си фертилен 

(детероден) период, ако се запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година. 
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минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията – 2,1 живородени 

деца/1 жена.  

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През 

2013 когато са умрели 234 д., а коефициента на общата смъртност е (22,3,‰). През 2012 г. 

са умрели 209 д. (19,6‰), 2011 г. са умрели 220 д.(20,4‰). По отношение на смъртността 

през 2013 г. община Сливо поле е с по-неблагоприятни коефициенти от средните за 

страната   (14,4‰) и на област Русе (16,0‰). 

Естествен прираст 

 Естественият прираст
7
 в общината в периода 2009-2013 г. е отрицателен 2009 г. (-

129 души), 2010 г. (-92 души), 2011 г. (-125 души), 2012 г. (-126 души) и 2013 г.  (- 130 

души). Коефициентът на естественият прираст в общината през 2011 г. е (-11.6 ‰), 2012 г. е 

(-11,8 ‰) и 2013 г. е (- 12,4 ‰).   

 През 2013 г. в област Русе естественият прираст е (- 8,0‰) и в страната (-5,2‰). Или 

по този показател общината е с  по-неблагоприятни  показатели от областта и  с много по -

неблагоприятни показатели от средните за страната.  

 

  Таблица №6: Коефициент на естествения прираст 2009-2013 г. (в промили - ‰) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

България  -3,5 -4,6 -5,1 -5,5 -5,2 

Северен централен район  -6,1 -7,3 -8,0 -8,2 -7,7 

Област Русе -6,0 -6,4 -8,1 -8,1 -8,0 

Община Сливо поле -11,0 -8,0 -11,6 -11,8 -12,4 

  Източник: НСИ 
 

Влошената характеристика на възпроизводствените процеси е трайно явление, което 

ще оказва въздействие върху социално – икономическото развитие на общината и трябва да 

се вземе под внимание при определяне на демографските прогнози за нуждите на ОУП на 

община Сливо поле.  

Механичен прираст 

Данните за  миграция (най-вече вътрешната) на населението за общината показват, 

че изселените са повече от заселените, като механичния прираст
8
 е с отрицателен знак. 

През периода 2009 – 2013 г. са се заселили 783 души, а са се изселили 968 души, или за 5 

години имаме отрицателен механичен прираст (-185 души).  Само през  2011 г. и 2013 г. 

                                                           
7
 Разликата между ражданията и умиранията 

8
 От 2007 г. механичното движение на населението включва не само вътрешната, а и движението на лица към 

и от страната. 
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общината има минимален положителен механичен прираст. Миграцията оказва силен 

негативен ефект върху възпроизводството на населението, тъй като чрез изселването на 

жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не 

само за следващите 10-15 години, но и в по-дълъг период от време.   

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по 

нататъшната жизненост на общината.  

 

9.4. Полова и възрастова структура 

Половата структура на населението на община Сливо поле не се различава 

съществено от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените преобладава над 

този за мъжете, независимо, че броят на новородените момчета е по-висок от този на 

новородените момичета. Впоследствие под влияние на редица фактори като по-високото 

смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на живота при мъжете, по-

голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова 

структура на населението. Към 31.12.2013 г. в община Сливо поле жените са 5 334 (51,1%), 

мъжете са 5 103 души (48,9%), или на 1000 мъже се падат 1 045 жени. Броят на мъжете 

преобладава във възрастите до 55-60 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят 

и относителният дял на жените от общото население на общината. За област Русе 

съотношението е 51,2%:48,8%, а за страната 51,4%:48,6%. 

 
 

  Таблица №7: Структура на населението по пол и по години към 31.12. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

община Сливо поле 11635 11471 10752 10554 10437 

Мъже  5687 5625 5629 5176 5102 

Жени  5948 5848 5483 5378 5334 

Източник: НСИ 
 

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 №8: Възрастова структура на населението към 31.12.2013 г. (в %) 

 0-14г. 15-64г. 65г. + 

България 13,7 66,7 19,6 

Северен централен район 12,5 65,7 21,7 

област Русе 12,3 66,2 21,5 

община Сливо поле 12,9 62,1 25,0 

Източник: НСИ 
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По основни възрастови  групи в общината през 2013 г. преобладава населението в 

групата на 15-64 години 6 485 д, или 62,1%. По населени места в общината най-голям е 

този дял в гр. Сливо поле 68,6% и а най -малък в с. Черешово 38,3% и с. Бръшлен 43,5%.  

 

Таблица №9: Основни възрастови структури на населението към 31.12.2013 г.  

Населени места 

бр.  бр. бр. бр. % % % 

общо 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

община Сливо поле 10437 1346 6485 2606 12,9 62,1 25,0 

с. Бабово 410 20 196 194 4,9 47,8 47,3 

с. Борисово 749 46 417 286 6,1 55,7 38,2 

с. Бръшлен 315 14 137 164 4,4 43,5 52,1 

с. Голямо Враново 1417 220 946 251 15,5 66,8 17,7 

с. Кошарна 576 75 362 139 13,0 62,8 24,1 

с. Малко Враново 940 226 578 136 24,0 61,5 14,5 

с. Ряхово 1508 88 837 583 5,8 55,5 38,7 

гр. Сливо поле 2927 448 2009 470 15,3 68,6 16,1 

с. Стамболово 659 115 420 124 17,5 63,7 18,8 

с. Черешово 107 1 41 65 0,9 38,3 60,7 

с. Юделник 829 93 542 194 11,2 65,4 23,4 

  Източник НСИ 

 

Делът на населението на възраст под 15 г. е с най-висок  относителен дял в с. Малко 

Враново 24,0%, а най-нисък в селата Черешово – 0,9% и Бръшлен – 4,4%.   

Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 2 606 д, или 25,0% и 

непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата Бръшлен 52,1% и с. 

Черешово 60,7%.  

 

9.5. Етно-демографска характеристика на населението  

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за 

етническо самоопределение, са 91,7% от населението към 01.02.2011 г.   

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-ниска с 37,3 п.п. 

Турската етническа група е втората по численост, като към 01.02.2011 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. Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от отделни групи, които се 
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самоопределят по различен начин
9
 като българи, турци и роми и т.н. хората от 

малцинствените групи живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша 

инфраструктура, която на места липсва, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска 

степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно 

обслужване, висока безработица, липса на спортни мероприятия и съоръжения за тяхното 

провеждане. Наличие на лоши санитарно-хигиенни условия, създаващи предпоставки за 

разпространение на епидемиологични заболявания. Това се дължи на продължителното 

натрупване на различни фактори, които в крайна сметка са довели да влошаване на 

условията на живот и социална неравнопоставеност.  Необходимо е да се отбележи, че 

броят на ромското население трудно се обхваща и следи по официален път с помощта на 

статистически данни поради непрекъснатото движение на това население, както и поради 

факта, че голяма част от тях се самоопределят като турци или българи при официалните 

преброявания. Ромите имат специфичен начин на живот, които се различава от начина на 

живот на другите етнически и социални групи в България. Процесите на урбанизация не 

водят до възприемане на универсален начин на живот и поведение в обществото от тяхна 

страна.  

Ромското население е съсредоточено в с. Малко Враново 17,8% (461 д.), гр. Сливо 

поле 286 д. и с. Кошарна 180 д.  

 

Таблица №10: Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. 

 

Община  

Населено място 

Брой лица, 

отговорили на 

доброволния 

въпрос за 

етническа 

принадлежност            

общо 

Етническа група 

Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

община Сливо 

поле 

9958 4731 3838 1102 176 111 

гр. Сливо Поле 2610 1057 1151 286 54 62 

с. Бабово 440 433 6 - .. .. 

с. Борисово 752 518 223 - - 11 

с. Бръшлен 301 295 .. .. .. .. 

с. Голямо Враново 1100 329 583 63 109 16 

с. Кошарна 574 75 307 180 5 7 

с. Малко Враново 933 135 337 457 - 4 

с. Ряхово 1613 1605 .. .. 4 .. 

с. Стамболово 648 36 588 15 - 9 

с. Черешово 127 124 .. .. - - 

с. Юделник 860 124 635 99 .. .. 

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

                                                           
9
 Причините за тази ситуация се дължат на явленията “етническа мимикрия” (т.е. лица с ромска идентичност 

публично декларират друга, не-ромска идентичност). 
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Забележка: .. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката 

 

Основни изводи: 

 За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. общината има 

отрицателен прираст (-15,9%), или намалява с 2 057 д.; 

 Населението продължава да намалява и в годините след последното преброяване;  

 Неблагоприятен е факта, че към 31.12.2013 г. възрастовата група над 65 години е  

2 606 д., или 25,0 %, докато тази от 0 до 14 години  е 1 346 д. или 12,9%; 

 В общината възрастовата група от 0 до 14 години е с по-неблагоприятни 

показатели от средните за страната,  но малко по-добри от област Русе.    

 Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението 

през последните години е с тенденция на минимално увеличени; 

 Смъртността е със по-високи стойности от раждаемостта; 

 Естествения прираст през последните години е отрицателен; 

 Данните за вътрешната миграция на населението показват, че изселените са 

повече от заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак; 

 Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по 

нататъшната жизненост на общината. 

 

9.6. Прогноза за демографското развитие на община Сливо поле 

Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено население в 

перспектива през определен период. 

Информационното им съдържание се състои от данни за очакваната обща численост 

на населението по пол и възраст в края на всяка от годините на прогнозния период. По 

своята същност те представляват едно предполагаемо развитие на населението, което 

почива на определени хипотези за очаквана фертилност, смъртност и миграционни 

движения през определения период. 

Глобалните процеси също влияят за съществените изменения в демографското, 

брачното и фертилното поведение на населението. Към тези промени следва да прибавим 

интензивната икономическа емиграция.  
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Националният статистически институт (НСИ) е разработил три сценария (хипотези) 

на  дългосрочна  прогноза за демографското развитие на страната в перспектива до 2070 

година. Вариантите на демографската прогноза са съобразени с методологията и 

количествените хипотези за възпроизводствените процеси на населението, разработени от 

Евростат. И в трите варианта се запазват тенденциите към намаляване и застаряване на 

населението в страната и в частност и в област Русе, в състава на която е община Сливо 

поле. Тази прогноза може да послужи частично при разработване на Общия устройствен 

план на община Сливо поле, тъй като постановките й не могат да се приложат еднозначно, 

особено за по-малките общини. Затова авторският колектив е изготвил адаптирана 

прогноза, в която прогнозното население на ниво община е изчислено в три варианта-

песимистичен, реалистичен и оптимистичен. 

 Източници на информация 

 Източници на информация, използвани при прогнозата за демографското 

развитие на община Сливо поле: Национален статистически институт (НСИ), Териториално 

статистическо бюро (ТСБ) гр. Русе, Агенция по заетостта (АЗ). 

Основната категория на населението, използвана при разработките на прогнозните 

варианти са данните за категорията «обичайно живеещо налично население» в община 

Сливо поле (база 2013 г.).  То се състои от три основни подкатегории население: обичайно 

живеещо налично население; временно отсъстващи в друго населено място в страната; 

временно отсъстващи от страната.  

Обхват на прогнозата 

Териториален обхват – община Сливо поле. Прогнозен период – 2013 – 2035  г. 

Модели за демографско развитие 

Базови модели: 

 Песимистичен - (нисък). При този вариант развитието на населението е 

прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси в селищата 

от общината; 

 Реалистичен - (среден, тенденциален). Този вариант се съобразен със сегашното 

социално-икономическо развитие на общината;  

 Оптимистичен - (висок). При този вариант се предполага, че демографското 

развитие ще протича при благоприятни социално-икономически промени в селищата на 

общината. 
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Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е 

икономически и социално обусловен, но в основата му са преди всичко демографските 

фактори – раждаемост, смъртност, естествен и механичен прираст. 

Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и жизненият стандарт 

играят важна роля за демографското развитие. 

Демографските проблеми на община Сливо поле са свързани с цялостното й 

социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните 

структури на населението - отрицателно естествено и механично възпроизводство, влошена 

полово-възрастова структура на населението, като особено сериозна е диспропорцията сред 

населението в селата. 

Прогнозни разчети 

Разработените прогнози (хипотези) имат конвергентен характер и отразяват общите 

тенденции в демографското развитие на страната и в частност на община Сливо поле. 

Тяхната реализация (ускорение или забавяне) в голяма степен зависи от формите за 

регулиране чрез осъществяваната демографска и социално-икономическа политика в 

страната, а също и от международните икономически условия. Прогнозите са разработени 

на базата на раждаемостта (фертилното поведение на жените), смъртността, естественият и 

механичният прираст. И при трите варианта естественият прираст е  отрицателни, но в края 

на прогнозният период постепенно забавят негативния си ефект. И в трите варианта се 

потвърждава тенденцията към намаляване и застаряване на населението.  

Перспективен брой на постоянното население в община Сливо поле  

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

 

Таблица №11: Прогнозен брой на населението в община Сливо поле 2013 – 2035 г. 

Варианти 2013 2020 2025 2030 2035 

Песимистичен      

Общо  10437 9527 8802 8052 7302 

Реалистичен      

Общо  10437 9555 8929 8304 7704 

Оптимистичен      

Общо  10437 9667 9142 8642 8177 
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По варианти състоянието към 2035 г. е следното: 

Песимистичен – 7 302 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период с 3 135д., или с 30,0%;  

Реалистичен (Тенденциален- среден) – 7 704 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период 

с 2 733 д., или с 26,2%; 

Оптимистичен – 8 177 д. (2035 г.). Намаление за прогнозния период съответно с 2 260 д. 

или с 21,6%. 

 

  Таблица №12: Прогнозен брой на население към 2035 г. – вариант тенденциален  

Населени места 2013 2020 2025 2030 2035 

община Сливо поле 10437 9555 8929 8304 7704 

с. Бабово 410 375 351 326 303 

с. Борисово 749 686 641 596 553 

с. Бръшлен 315 288 269 251 233 

с. Голямо Враново 1417 1297 1212 1127 1046 

с. Кошарна 576 527 493 458 425 

с. Малко Враново 940 861 804 748 694 

с. Ряхово 1508 1381 1290 1200 1113 

гр .Сливо поле 2927 2680 2504 2329 2160 

с. Стамболово 659 603 564 524 486 

с. Черешово 107 98 92 85 79 

с. Юделник 829 759 709 660 612 

 

За съответните нужди на ОУП на община Сливо поле, авторският колектив предлага  

да се работи с реалистичния  вариант. По отделни селища прогнозата е представена в 

таблица №12.  

 

9.7. Заетост и безработица 

Заетост  

Заетите лица в общината през 2013 г. са 1366, а през 2011 г. са 1362, или имаме 

незначително увеличение на заетите с 0,3% . 

Разпределението на заетите по сектори на икономиката в община Сливо поле през 

2013 г. е съответно:  

 първичен (аграрен)-  588 д. (43,0%);  

 вторичен (индустрия) – 439 д. (32,1%);  

 третичен (услуги) – 339 д. (24,8%).  
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Най-многото заети лица в аграрния сектор, потвърждава селскостопанският характер 

на общината.  

 По отношение на размера на действащите фирми, като гръбнак на общинската 

икономика се явяват микро и малките фирми. През 2013 г. те съставляват 97,9% от броя на 

предприятията и 61,5% от броя на заетите лица.  

 

Таблица №13: Заети по групи предприятия през 2013 г. в община Сливо поле 

Групи предприятия Брой предприятия Заети лица % на заетите лица 

Общо 235 1366 100.0 

Микро до 9 заети 210 384 28,1 

Малки от 10 до 49 20 456 33,4 

Средни от 50 до 249 5 526 38,5 

Големи над 250 - - - 

Източник: ТСБ – гр. Русе 

 

За увеличаване на заетостта е необходимо модернизиране на производствената база, 

внедряване на нови технологии и иновации за по-голяма конкурентноспособност и по-

добро качеството на произвежданите продукти. 

 

Безработица 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху 

обхвата и структурата на безработицата.  

По данни на Дирекция “Бюро по труда” град Русе през 2013 г. г. в общината 

регистрираните безработни лица са 754 (коефициент на безработица 22,2%), при 640 

безработни лица през 2012 г., или имаме увеличение на безработицата с  114 лица (17,8%). 

Коефициента на безработицата по данни на НСИ за страната през 2013 г. е 12,9%, а в 

област Русе  е 12,5%, или в общината безработицата е с 9,3 процентни пункта по-висока от 

средната за страната и с 9,5 п.п. по-висока от средната за област Русе.   

Регистрирани са 428 безработни лица от женски пол. Съотношението мъже:жени 

към 31.12.2013  г. е 43,2:56,8.  

Във възрастовата структура състоянието на регистрираните безработни лица в 

общината към 31.12.2013 г. и  е както следва: 

 Най-висок е дела на безработните лица над 55 г. - 35,8%, следвани от групата от 

50 до 54 г. - 30,9% и от 45 до 49 г. - 11,8%;  
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 Относителният дял на безработните младите хора до 29 г. в общината е 10,9%. 

Проблемът с трудовата реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите на пазара 

на труда не само в общината, но и в цялата страна.  

В образователната структура най-висок е относителният дял на безработните със по-

ниско от основното образование 42,0% и средно образование 40,4%. Според 

квалификацията най-висок е относителният дял на лицата без специалност и професия  

60,1% (453 лица).  

Към  31.12.2013 г. най-много са безработните лица с продължителност на престой на 

пазара на труда от 12 до 24 месеца – 18,4%.  

Според данни на Бюрото по труда, гр. Русе - безработицата в община се 

характеризира със следните показатели:  

 

   Таблица №14: Безработни лица в община Сливо поле  
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Общо – брой  749 653 640 754 611 

Коефициенти на безработица - % 14,3 19,2 18,9 22,2 18,0 

Разпределение по пол:      

- жени 412 377 370 428 374 

- мъже 337 276 270 326 237 

Разпределение по възраст:      

до 19 години 8 11 14 10 10 

- от 20 до 24 години 38 30 35 28 25 

- от 25 до 29 години 40 42 42 44 31 

- от 30 до 34 години 63 40 46 60 42 

- от 35 до 39 години 78 64 71 74 58 

- от 40 до 44 години 69 72 72 63 31 

- от 45 до 49 години 83 71 63 89 66 

- от 50 до 54 години 126 99 81 116 89 

- над 55 години 244 224 216 270 259 

Разпределение по квалификация:      

- работническа квалификация 144 119 153 229 191 

- специалисти 65 50 50 62 48 

- без специалност и професия 540 484 437 453 372 

Разпределение по образование:      

- с висше образование 19 11 16 23 17 

- със средно образование 205 170 224 305 251 

в т.ч. със средно професионално 

образование 

162 135 178 260 214 

- с основно 185 143 113 109 80 

- с по ниско образование 343 329 287 317 283 

Продължително безработни лица:      

- от 12 до 24 месеца 197 102 70 139 200 

- над 24 месеца 159 193 131 131 158 

   Източник: Дирекция  “Бюро по труда” – Русе, филиал гр. Сливо поле 
    

   Забележка: Данните за 2014 г. са към края на месец септември  
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Трудовият пазар в общината не е динамичен. Предлагането на работа е ограничено, 

както количествено, така и качествено. Типична е трайната безработица с малки 

възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната 

заетост в селското стопанство и пр. 

Основни изводи: 

 Равнището на безработицата в общината през 2013 г. е висока 22,2%; 

 Проблемът с трудова реализация на младите хора до 29 г. е един от най-острите 

на пазара на труда; 

 В образователната структура най-висок е относителният дял на безработните със 

по-ниско от основното образование – 42,0% и тези  със  средно образование – 40,4%; 

 Най-много са безработните с продължителност на престой на пазара на труда от 

12 до 24 месеца – 18,4 %. 

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и се отнасят до 

увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за заетост, 

намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на населението, в т.ч. на трудовите 

ресурси. 

 

10. Обитаване и жилищен фонд 

Основен дял за решаването на проблема за териториалното развитие на населените 

места се пада на системата “Обитаване”. Под влияние на демографската динамика 

нарастване или намаляване на населението от една страна и на физическото износване на 

съществуващия сграден жилищен фонд от друга, се налагат не само качествени, но и 

количествени изменения.  

При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се поставя 

търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на съществуващата 

жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за жилищни нужди.  

Анализът на жилищната система на община Сливо поле има за цел да разкрие 

проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на 

реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО. 

 

 

 



55 

10.1. Количествени характеристики на жилищния фонд (възраст на фонда) 

Жилищният фонд в община Сливо поле към 31.12.2013 г. наброява 5 994 жилища. 

Жилищният фонд в общината е сравнително “стар”, като след 2001 г. са построени само 50 

жилища от жилищата в общината, или само 0,8% от жилищния фонд. Фондът отпреди 1945 

г. (с възраст над 70 години), има дял  от 17,7%, като в отделни селища е много повече: с. 

Черешово 73,2%, с. Борисово 26,0%, и с. Ряхово 21,0%. Най-голям е делът и на построените 

жилища в периода 1946-1960 г. 35,5% (2129 жилища).  Възпроизводството на жилищата 

след началото на прехода е било значително по-малко в сравнение с предходния период.  

Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че след 

2001 г. по-голямо строителство само в отделни селища: гр. Сливо поле 21 жилища, с. 

Голямо Враново 6 жилища, с. Стамболово 6 жилища  и  с. Ряхово 5 жилища. В останалите 

селища, жилищното строителство е по незначително.   

 

Таблица №15: Жилища към 31.12.2013 г. по период на построяване (брой) 

Населени места 
Жилища 

общо 

Период на построяване  

До 

1945 г. 

1946 - 

1960 г. 

1961 - 

 1970 г. 

1971 - 

 1980 г. 

1981 - 

 1990 г. 

1991 - 

 2000 г. 

2001 - 

 2010 г. 

от 

началото 

на 2011 г. 

община Сливо поле 5994 1058 2129 1419 731 507 100 48 2 

с. Бабово 414 40 237 94 22 13 6 2 0 

с. Борисово 604 157 192 101 75 67 8 4 0 

с. Бръшлен 385 72 196 77 24 10 4 1 1 

с. Голямо Враново 721 94 268 204 82 64 6 3 0 

с. Кошарна 315 57 110 81 31 30 5 1 0 

с. Малко Враново 347 18 132 101 48 38 8 2 0 

с. Ряхово 1136 238 403 295 102 69 24 5 0 

гр. Сливо поле 1127 71 331 286 237 151 30 20 1 

с. Стамболово 260 36 72 78 31 33 4 6 0 

с. Черешово 272 199 45 11 8 3 3 3 0 

с. Юделник 413 76 143 91 71 29 2 1 0 

Източник: НСИ 
 

Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: 

 В гр. Сливо поле, с. Стамболово и с. Малко Враново той е сравнително млад – със 

средна възраст малко над 40 г. съответно (39,0%), (28,5%) и (27,7%); 

 Отделни селата в община са с относително стар, респективно, амортизиран фонд. 

 

10.2. Жилища по вид (начин на ползване) 

Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината (над 15,9% 

спад за последните 10 години), формират и тенденция към увеличаване на дела на 

необитаваните жилища. В общината той варира от около 15,3% (за с. Малко Враново) до 
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над 72,4% (за с. Черешово). Постоянното население намалява, а повечето жилища се 

обитават само през летните месеци, т.е. използват се като вилни имоти.  
 

 

Таблица №16: Жилища по начин на използване към 01.02.2011 г.  - брой 

Населени места 

Жилища 

общо 

Обитавани 

жилища 

Необитавани 

жилища % Необитавани жилища 

община Сливо поле 6007 3889 2118 35,3 

гр. Сливо Поле 1133 882 251 22,2 

с. Бабово 414 220 194 46,9 

с. Борисово 605 336 269 44,5 

с. Бръшлен 384 187 197 51,3 

с. Голямо Враново 723 481 242 33,5 

с. Кошарна 317 211 106 33,4 

с. Малко Враново 347 294 53 15,3 

с. Ряхово 1136 715 421 37,1 

с. Стамболово 260 195 65 25,0 

с. Черешово 272 75 197 72,4 

с. Юделник 416 293 123 29,6 

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 
 
 

10.3. Структура на жилищния фонд по конструкция и етажност 

Конструкция 

През 2013 г. националната статистика идентифицира 5 основни типа жилища: 

 панелни- построени от панели (готови сглобяеми елементи); 

 стоманобетонни (стоманобетонна конструкция с плоча и колони) - за масивно-

монолитни сгради (със стоманобетонни елементи, ЕПК, ППП (пакетоповдигани плочи), 

скелетно – рамкови, скелетно безгредови, специални и др.);  

 тухлени (с бетонна плоча)  - са сградите, чиито стени са тухлени и имат бетонни 

плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

 тухлени с гредоред без стоманобетон  - са сградите, чиито стени са тухлени и 

имат бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони; 

 други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени плоскости.  

По вида на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени 

категории – панели, стоманобетон, масивни (носещи тухлени стени и стоманобетонни 

плочи или гредоред), други (паянтови).  

Панелните жилища са само 0,4% (23 бр.), разположени почти изцяло в 8 селища, то 

това не са жилищни блокове, а едно и двуфамилни сгради. Стоманобетонните са с нисък 

дял – около 0,8% (50 жилища) и са разположени основно в гр. Сливо поле 21 жилища и с. 
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Стамболово 14 жилища.  Категорията «масивни» има дял от близо 87,6% и са разположени 

повсеместно във всички селища, от тях 22,2% са тухлени с бетонна плоча и 65,4% са 

тухлени с гредоред. Делът на другите (паянтовите) жилища – 11,1%, ката достигат 44,4% в 

с. Черешово и 19,9,% в с. Борисово. Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи 

обобщена оценка, че жилищният фонд в селата е силно амортизиран. Над 11% е за 

премахване, а други 75% - за обновяване (включително енергийно саниране). 

 

Таблица №17: Жилища към 31.12.2013 г. по материал на външните стени на сградата (брой) 

Населени места 
Жилища 

общо 

По конструкция 

Панели 
Стоманобет

он 

Тухлени с 

бетонна  

плоча 

Тухлени с 

гредоред 
Други 

община Сливо поле 5994 23 50 1332 3923 666 

с. Бабово 414 0 0 51 333 30 

с. Борисово 604 6 3 154 321 120 

с. Бръшлен 385 0 1 47 264 73 

с. Голямо Враново 721 3 2 141 511 64 

с. Кошарна 315 2 1 63 205 44 

с. Малко Враново 347 1 0 50 284 12 

с. Ряхово 1136 4 5 306 730 91 

гр. Сливо поле 1127 3 21 368 688 47 

с. Стамболово 260 3 14 28 187 28 

с. Черешово 272 0 2 19 131 120 

с. Юделник 413 1 1 105 269 37 

Източник: НСИ 

Етажност 

В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 100,0% (5994 жилища) от 

жилищата в общината, от тях в едноетажни сгради 84,5% (5 064 жилища), в двуетажни 

сгради 15,3% ( 915 жилища) и в триетажни сгради само 2,2% (15 жилища).  

 

Таблица №18: Жилища на 31.12.2013 г. по етажност на сградата в която се намират 

Населени места 
Жилища 

общо 

Етажност на сградите 

едно- 

етажни 

дву- 

етажни 

три- 

етажни 

четири- 

етажни 

пет- 

етажни 

шест- 

етажни 

 община Сливо поле 5994 5064 915 15 0 0 0 

с. Бабово 414 402 11 1 0 0 0 

с. Борисово 604 526 77 1 0 0 0 

с. Бръшлен 385 370 14 1 0 0 0 

с. Голямо Враново 721 692 29 0 0 0 0 

с. Кошарна 315 148 162 5 0 0 0 

с. Малко Враново 347 286 61 0 0 0 0 

с. Ряхово 1136 1056 77 3 0 0 0 

гр. Сливо поле 1127 911 213 3 0 0 0 

с. Стамболово 260 93 166 1 0 0 0 

с. Черешово 272 231 41 0 0 0 0 

с. Юделник 413 349 64 0 0 0 0 

Източник: НСИ 
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10.4. Благоустроеност на жилищата  

Всички жилища в общината са електроснабдени, но не са свързани с обществена 

канализация. На практика в общината няма изградени канализационни системи. Масовото 

решение е на попивна яма или директно заустване в повърхностни течения. Това е една от 

основните причини за лошо състояние на повърхностните води в повърхностните 

водосбори на общината.  

 За разлика от канализацията, водоснабдителните системи са с висока степен на 

изграденост. Над 92,1% от жилищата са водоснабдени. Други 5,4% имат достъп до питейна 

вода от външен водопровод, а около 2,5% са без водоснабдяване. За съжаление, загубите 

при пренос на водата поради амортизирани мрежи са над 50%. Детайлната картина на 

водоснабдяването и канализацията по селища е представена в таблица №19. 

Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във 

физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има негативни 

последици в най-малко две посоки – жизнен стандарт и екология. 

Важен елемент на благоустрояването е и отоплението (представено в таблица №20). 

Над 96% от жилищата се отопляват с твърди горива. Други 3,6% са на електричество. 

Отопляващите се с локални парни инсталации и газ са със символичен дял – едва 0,2% (8 

жилища). Прекомерното използване на твърди горива за отопление на жилищата е един от 

основните източници на замърсяване на въздуха, особено при неблагоприятни климатични 

условия. 

 

            Таблица №19: Жилища по благоустроеност 

  

КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

КАНАЛ ЯМА БЕЗ ВЪТРЕ ВЪН БЕЗ 

община Сливо Поле 2,4% 96,1% 1,4% 92,1% 5,4% 2,5% 

гр. Сливо Поле 1,2% 98,1% 0,7% 94,4% 4,6% 1,0% 

с. Бабово 1,8% 95,9% 2,3% 95,2% 4,1% 0,7% 

с. Борисово 1,5% 97,3% 1,2% 88,8% 9,8% 1,5% 

с. Бръшлен 0,5% 98,9% 0,5% 79,7% 0,5% 19,8% 

с. Голямо Враново 9,4% 89,8% 0,8% 98,2% 1,5% 0,3% 

с. Кошарна 7,6% 91,5% 0,9% 83,3% 13,6% 3,2% 

с. Малко Враново 0,0% 98,0% 2,0% 96,5% 3,5% 0,0% 

с. Ряхово 1,1% 96,5% 2,4% 95,1% 3,0% 1,9% 

с. Стамболово 0,0% 98,5% 1,5% 89,6% 8,5% 1,9% 

с. Черешово 4,0% 94,7% 1,3% 99,3% 0,4% 0,4% 

с. Юделник 0,3% 97,3% 2,4% 79,8% 17,5% 2,6% 

             Източник: НСИ, обработка на НЦТР 
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Таблица №20: Жилища по вид на отопление 
  дърва + ток други 

община Сливо Поле 3740 141 8 

гр. Сливо Поле 860 19 3 

с. Бабово 208 12 0 

с. Борисово 319 17 0 

с. Бръшлен 178 9 0 

с. Голямо Враново 454 27 0 

с. Кошарна 207 3 1 

с. Малко Враново 293 1 0 

с. Ряхово 669 43 3 

с. Стамболово 194 1 0 

с. Черешово 71 3 1 

с. Юделник 287 6 0 

             Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

 

 Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на жилищата 

(представено в таблица №21). Към 2011 г., само 286 жилища (4,8%) са с топлоизолация, 

осигуряваща нормативната топлопроводимост, респективно, енергийна ефективност. 

Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма – 921 (около 15%). Основен 

принос за тази картина има общинския център гр. Сливо поле, но и много от селата, макар 

и с по-ниски дялове. 

 

   Таблица №21: Енергийна ефективност на жилищата 

Населени места Жилища С изол. С PVC 

община Сливо Поле 6007 286 921 

гр. Сливо Поле 1133 106 299 

с. Бабово 414 13 60 

с. Борисово 605 33 77 

с. Бръшлен 384 5 14 

с. Голямо Враново 723 16 112 

с. Кошарна 317 19 37 

с. Малко Враново 347 7 75 

с. Ряхово 1136 57 112 

с. Стамболово 260 16 74 

с. Черешово 272 1 8 

с. Юделник 416 13 53 

               Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

 

10.5. Собственост 

Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на жилищата е 

присъща и на община Сливо поле и то в още по-изявен вид. Малко над 99,6% са частните 

жилища, от тях 0,3% (16) са на юридически лица и 99,3 (5 952) на физически лица, при само 

0,4% обществени (на общината и на държавата) - 26 жилища. На фона на растяща бедност, 
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безработица и несигурна заетост, символичният обем на социални жилища е в 

противоречие с потребностите от обществено подпомогнат подслон. Независимо от 

големия брой необитавани жилища (на които трудно да се разчита за социални нужди), 

общината следва да планира изграждането на нови социални жилища за маргиналните 

групи от населението, живеещи на територията на общината. В таблица №22 е показано 

разпределението на жилищата по форма на собственост. 

 

Таблица №22: Жилища по форма на собственост-2013 г.  

населени места 
жилища 

общо 

форма на собственост 

държавни или 

общински 

частни - на 

юридическо лице 

частни - на 

физическо лице 

община Сливо поле 5994 26 16 5952 

с. Бабово 414 0 4 410 

с. Борисово 604 6 1 597 

с. Бръшлен 385 1 2 382 

с. Голямо Враново 721 7 5 709 

с. Кошарна 315 3 0 312 

с. Малко Враново 347 1 0 346 

с. Ряхово 1136 3 2 1131 

гр. Сливо поле 1127 4 1 1122 

с. Стамболово 260 0 1 259 

с. Черешово 272 1 0 271 

с. Юделник 413 0 0 413 

Източник: НСИ 

 

10.6. Жилищна задоволеност  

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (към 

31.12.2013 г.) е 574 жилища/1000 д. Този макро-показател - “брой жилища/1000 обитатели” 

отразява количеството жилища без да дава информация за качествените характеристики на 

жилищата, начина на тяхното ползване и реалното потребление. От гледна точка на общия 

наличен фонд, по показателя - “брой жилища/1000 обитатели” община Сливо поле има 

значително по-високи показатели (574/1000) от средно-европейските (420/1000). Но този 

показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани икономики и 

развити жилищни пазари. В община Сливо поле, той се деформира сериозно от голямото 

количество необитавани жилища (2118 жилища), или 35,3% от жилищния фонд. Затова и 

стойности на макропоказателя близки до 420/1000 се отчита не като означаващ висок 

стандарт на жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. Ако се вземат 

предвид само обитаваните стандартни жилища, показателят “брой жилища/1000 

обитатели” влиза в реалистичните си стойности – 373/1000 - по-ниски от средно-

европейските.  
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Към 31.12.2013 г.  в едно жилище живеят средно  лица, на едно жилище се падат 

средно по 69,7 м
2
, а на обитател – 40,0 м

2
 полезна площ при обща полезна площ за 

общината 417 718 м
2
. Основният показател за жилищна осигуреност на населението 

жилищната площ/човек е 30,9 м
2
. От което е видно, че общината има добрите параметри на 

жилищна задоволеност в страната, дължащ се на високият процент необитавани жилища. 

 

  Таблица №23: Параметри на жилищата към 31.12.2013 г. в община Сливо поле 
Жилища – общ брой 5994 

Полезна площ – м
2
 417718 

Жилищна площ – м
2
 322866 

Полезна площ/човек - м
2
 40,0 

Жилищна площ/човек - м
2
 30,9 

Полезна площ/жилище - м
2
 69,7 

Жилищна площ/жилище - м
2
 53,9 

Брой жилища/1000 д. 574 

Брой обитатели/жилище 1,7 

Необитавани жилища - брой 2118 

Дял необитавани жилища - % 35,3 

  Източник: НСИ, обработка на НЦТР  

 

Таблица №24: Параметри на жилищата към 31.12.2013 г. по населени места.  

Населени места 
Жилища 

брой 

Параметри 

Полезна  

 площ на 1 

 жилище – 

кв.м. 

Жилищна 

площ на 1   

 жилище – кв. 

м. 

Полезна  

площ на 

  човек- кв.м. 

Жилищна 

площ на  

  човек- кв.м. 

 Лица на 

1  

  жилище 

община Сливо поле 5994 69,7 53,9 40,0 30,9 1,7 

с. Бабово 414 67,4 49,0 68,1 49,5 1,0 

с. Борисово 604 63,3 45,7 51,1 36,9 1,2 

с. Бръшлен 385 67,9 54,1 83,0 66,1 0,8 

с. Голямо Враново 721 67,8 56,7 34,5 28,9 2,0 

с. Кошарна 315 68,8 57,4 37,6 31,4 1,8 

с. Малко Враново 347 61,7 49,5 22,8 18,3 2,7 

с. Ряхово 1136 76,8 56,3 57,8 42,4 1,3 

гр. Сливо поле 1127 77,9 58,1 30,0 22,4 2,6 

с. Стамболово 260 66,7 54,7 26,3 21,6 2,5 

с. Черешово 272 57,7 52,0 146,7 132,3 0,4 

с. Юделник 413 61,4 48,8 30,6 24,3 2,0 

Източник: НСИ, обработка на НЦТР 

 

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

 В близките години община Сливо поле ще разчита основно на съществуващия 

жилищен фонд; 

 Ще се изграждат и нови жилища, предимно на млади семейства; 
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 Ресурсът, привличан в жилищния сектор за изграждане на социални жилища, е 

крайно недостатъчен; общината трябва да провежда и адекватна общинска жилищна 

политика; 

 

11. Обществено обслужване  

По своето предметно предназначение подсистемите на общественото обслужване 

биват: система на социалната в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването; 

пазарни подсистеми, система на туристическата инфраструктура. В тези основни групи има 

много подгрупи.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, социални 

дейности, култура и изкуство, физкултура и спорт, държавно управление. 

Пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника, други 

услуги, финанси, кредит и застраховане. 

От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната 

инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии.  

От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната 

инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии.  

 

11.1. Образование  

Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло бюджетна 

издръжка и е приоритет в общинската политика. В същото врем тя е изправено пред редица 

екстремни ситуации, като демографски срив, закриване на училища, сливане на паралелки.  

Образованост на населението 

По отношение на образователната структура, една от водещите цели на 

общоевропейската стратегия „Европа 2020” е подобряване на образователното равнище на 

населението, по-специално намаляване на дела на преждевременно напусналите училище и 

увеличаване на дела на населението с висше или еквивалентно на висше образование. 

По данни НСИ за 2011 г., относителният дял на населението на общината с високо 

образователно ниво (с висше и полувисше образование) е 4,6% (2 091 лица) от общото 

население. Налице е сериозно изоставане в сравнение със средното равнище за страната 

19,6% и на област Русе 17,8%. Лицата с висше образование са основно в общинският 

център гр. Сливо поле и с. Ряхово. 
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Лицата със средно образование са 3 226 д. (31,6%), което е по-ниско от средното за 

страната (43,4%). С основно образование са 4 494 лица (44,0%), с начално – 1 303 лица 

(12,7%) и с незавършено начално – 552 лица (5,4%). Последната група е представена 

изключително от роми. В дъното на образователната стълбица стоят лицата, “никога 

непосещавали училище”. Броят им в община Сливо поле  е 166, или 1,6% от населението на 

7 и повече навършени години, при 1,2% средно за страната. Така се формира дял от 63,7% с 

ниска грамотност или неграмотни хора, което силно затруднява достъпа им до пазара на 

труда. Най-висок е този дял в с. Юделник – 74,7%, с. Черешово – 73,7% и с. Стамболово 

72,7%.  

 

Таблица №25: Население на 7 и повече навършени години  по населени места и степен 

на завършено образование към 01.02.2011 година в община Сливо поле 
Населени места Общо Висше Средно Основно Начално Незавър

шено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете (до 7 г. 

вкл., което 

още не 

посещава 

училище) 

община Сливо поле 10225 473 3226 4494 1303 552 166 11 

гр. Сливо поле 2796 131 898 1099 417 185 59 7 

с. Бабово 439 24 161 206 38 .. .. - 

с. Борисово 749 51 291 312 72 19 4 - 

с. Бръшлен 323 34 115 148 18 .. .. - 

с. Голямо Враново 1373 45 332 720 182 72 21 .. 

с. Кошарна 568 8 123 318 66 33 20 - 

с. Малко Враново 825 16 142 338 195 110 21 3 

с. Ряхово 1594 121 753 610 69 39 .. - 

с. Стамболово 618 14 145 301 103 42 13 - 

с. Черешово 126 13 53 50 7 - 3 - 

с. Юделник 814 16 213 392 136 37 20 - 

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

 

Образователна инфраструктура 

Образователната структура и мрежа в община Сливо поле е съобразена с 

действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и 

европейски стратегии за развитие на образованието.  

Предучилищното образование в общината се осъществява в 2 детски заведения и 4 

филиала които са на общинско финансиране – 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 през учебната 2013/2014 г. в детските заведения са 

обхванати 301 деца разпределени в 13 групи. Докато през учебната 2009/2010 г. в детските 

заведения  са обхванати 256 деца, или имаме увеличение с 45 деца.  
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Детските градини на територията на общината разполагат с добра материално-

техническа база, осигуряваща нормален учебен процес. Сградният фонд на детски 

заведения е обновен и модернизиран.   

Като цяло може да се обобщи, че в областта на предучилищното образование се 

наблюдават положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и ефективността на 

функциониране на заведенията. Пълняемостта на групите е в рамките на нормативните 

изисквания.  

Разнородният състав на децата и учениците: българи, турци, роми, помаци и татари 

налага специфични и конкретни за отделната етническа общност подходи и похвати за 

постигане на по-висока успеваемост. Всички 5 и 6 годишни деца на територията на 

общината са обхванати, както и подлежащите за първи клас на учебната 2013/2014 година. 

 

   Таблица №26: Детски градини на общинско финансиране в община Сливо поле 

Детски заведение, населено място, адрес 2013/2014 Детски 

групи 

Стаи Състояние 

на фонда 

Брой деца Брой Брой 

1. ОДЗ „Мечо пух“ гр. Сливо поле, ул. “Христо 

Ботев” № 1 
108 14 

4 Много 

добро 

- филиал, с. Ряхово, ул. “Цар Борис” № 46 26 6 1 Добро 

- филиал, с. Юделник, ул. “Възраждане” № 28  20 3 1  Добро 

2. ЦДГ “Пролет”, Малко Враново, ул. “Еделвайс” 66 10 3 Добро 

- филиал, с. Голямо Враново, ул. “Първи юни” № 6  39 14 2 Добро 

- филиал, с. Стамболово, ул. “Възраждане” № 14 42 14 2 Добро 

   Източник: Общинска администрация, гр. Сливо поле 

 

Училищната мрежа включва 3 училища.  

През учебната 2013/2014 г. общообразователните училища, които се финансират 

като държавно делегирана дейност чрез бюджета на общината, са 3:1 в гр. Сливо поле 

(СОУ “Св. Паисий Хилендарски”), 1 в с. Голямо Враново (ОУ „Иван Вазов”) и 1 в с. Ряхово 

(ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”). В тях през учебната 2013/2014 г. се учат 670 ученика 

разпределени в 31 паралелки, като през учебната 2009/2010 г. са се учили  754 ученика или 

намалението на учениците е с 84 ученика  (11,1%).  

Сградният фонд на училищата и детските градини е в добро състояние, което 

непрекъснато се подобряваше в периода  2010-2012 година, ползвайки финансова помощ на 

ЕФРР чрез ОПРР 2007-2013 и финансовите ресурси на Националната програма 

„Оптимизация на училищната мрежа”. 
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   Таблица №27: Училища на общинско финансиране в община Сливо поле 

Училища, населено място, адрес 2011/2012 2013/2014 Класни 

стаи 

Паралелки Състояние 

на фонда 

Брой 

ученици 

Брой 

ученици 

Брой Брой 

СОУ "Св.Паисий Хилендарски”, гр. 

Сливо поле, бул. “България” № 15  
 404 23 19 

Добро 

ОУ “Ивана Вазов”, с. Голямо 

Враново, ул. “Хан Аспарух” № 29 
 199 8 8 

Добро 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий”, с. 

Ряхово1 ул. “Цар Борис I” № 8 
 67 12 4 

Добро 

   Източник: Общинска администрация, гр. Сливо поле 

 

Всички училища съобразно изискванията на Министерството на образованието и 

науката – имат изградени и обзаведени компютърни кабинети с достъп до интернет, като в 

СОУ Сливо поле компютърните кабинети са 2. 

Съществено е обновена цялостната материална база в средищните училища и 

оборудването на класни стаи, кабинети и спортни съоръжения. 

 Понастоящем в учебните заведения са спазени държавните образователни 

изисквания. Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към 

създаването на защитни механизми по отношение на преструктурираните звена. Към 

момента за учебната 2014/2015 г. по данни на Министерството на образованието и науката 

в общината има 3 средищни училища: СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Сливо поле;  

ОУ “Иван Вазов”, с. Голямо Враново;  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ряхово. За 

пътуващите ученици държавата осигурява финансирането на целодневна организация на 

учебния процес, столово хранене и транспорт. В тях децата получават по-качествено 

образование. Това е съпътстваща мярка в процеса на оптимизацията на училищната мрежа.  

От представените данни е видно, че в периода на учебните години 2009/2010-

2013/2014 г. броят на учащите се намалява. В тази връзка можем да обобщим, че 

предвид демографския потенциал на територията и особеностите на възрастовата 

структура на населението, изградените обекти за предучилищна и училищна 

подготовка се определят като достатъчни за нуждите на местните жители и в периода 

до 2035-2040 г. не се налага определяне на терени за нуждите на образованието.  

 

11.2. Здравеопазване  

Здравното обслужване на населението на община Сливо поле е другата основна 

социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат 

ангажименти както държавата, така и местната общинска власт.  
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В здравеопазването в общината  не функционират заведения за болнична помощ. 

Болничното лечение на населението на община Сливо поле се осъществява в МБАЛ Русе. 

Близостта до областният град, играе важна роля по отношение достъпа на хората до 

специализирана и квалифицирана медицинска помощ от различен характер. 

Извън болничната медицинска помощ е представена от индивидуални лекарски 

практики и индивидуални практики по дентална медицина и един медицински център. 

Здравните заведения са: 

 Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ: 3 броя 

практики; среден брой пациенти на практика – 3000; 

 Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ: 3 

броя практики; среден брой пациенти на практика – 3000;  

 Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална 

медицина: 5 броя практики; среден брой пациенти на практика – 1500; 

 Амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина: 2 

броя практики; среден брой пациенти на практика – 1500;   

 Медицински центрове: 1 филиал за спешна медицинска помощ (с персонал: 10 

фелдшера и 5 шофьори). 

Недостигът от лекари не позволява да се покрият всички лекарски практики в 

общината, главната причина за това е предпочитанието за устройване на работа в по- 

големи общини или в чужбина поради значителната разлика в заплащането. 

Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията на гр. Сливо 

поле функционират в ОДЗ “Мечо пух” една детска яслена група от деца - на възраст от 9 

месеца до 3 години, с общо 21 деца, обхванати в 1 група. Физическото състояние на фонда е 

много добро.  

  В допълнение достъп до здравни услуги е проблем за лицата, които нямат редовни 

здравни осигуровки. Общината не разполага с нормативни документи и финансови ресурси 

за решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения. 

Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване има недостиг на лекари, 

има и потребности от обновяване на материалната база. 

Проблемите пред общинската система на здравеопазването могат да се сведат до: 
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 Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги, включително 

и на живеещите в малки населени места, отдалечени от общинския център; 

 Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги; 

 Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения. 

 

11.3. Социални услуги  

От 2008 г. в общината е  разкрит Център за социална рехабилитация и интеграция на 

хора с физически увреждания с капацитет 20 места. Центърът е изграден с финансиране от 

Фонд „Социално подпомагане“ - първият проект за ремонт на помещенията за 40 000лв., а 

вторият проект - за обзавеждане на стойност 8000 лв. и 2000 лв. съфинансиране. През 2009 

г. - по Проект „Красива България" към центъра е изграден асансьор за хора с увреждания. 

  В момента Центърът обслужва 35 души хора с физически увреждания. Разполага с 

12 апарата за физикална рехабилитация, зала за лечебна физкултура, просторни и добре 

обзаведени дневни и зали за интеграция, компютри, интернет.  

Услугата Домашен социален патронаж се предоставя във всички населени места. В 

населените места гр. Сливо поле, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Борисово и с. Ряхово 

функционират кухни на домашния социален патронаж. 

 

11.4. Култура 

Съхранението и популяризирането на материалните и духовните културни 

постижения и на духовното обогатяване на населението в общината са: 11 читалища, 

читалищни библиотеки, етнографска сбирка и религиозни храмове. 

 

Таблица №28: Читалища на територията на община Сливо поле  

Наименование, населено място, 

адрес 

Застроено площ-кв.м. Места в читалищните 

салони - брой 

НЧ „Христо Ботев 1928”, гр. Сливо 

поле, ул. „Съединение” № 3 

472 100 

НЧ „Познай себе си 1911”,               

с. Ряхово, ул. „Цар Борис” № 2 

680 400 

НЧ „Христо Ботев 1914”,                 

с. Борисово, бул. „Възраждане” № 1 

121 няма салон (ползва 

салона на закритото 

училище със 180 места) 

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1927”, с. Бабово 

ул. „Марин Павлов” № 17 

860 300 

НЧ “Светлина 1923 ”, с. Голямо 

Враново, ул. „Христо Ботев” № 11а 

Има право за ползване на 1-на сграда 

със ЗП от 90 кв. м. В момента се 

помещава в сграда „Здравна служба” 

без учредено право на ползване. 

Няма салон 
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Наименование, населено място, 

адрес 

Застроено площ-кв.м. Места в читалищните 

салони - брой 

НЧ „Христо Ботев 1928”, с. Малко 

Враново, ул. „Възраждане” № 35 

390 50 

НЧ „Отец Паисий 1928”,                     

с. Стамболово, ул. „Възраждане” №2 

347 130 

НЧ „ Иван Вазов 1927”, с. Кошарна, 

ул. „Васил Левски” № 32 Б 

235 130 

НЧ „ Владимир Маяковски 1929”,            

с. Юделник, ул. „Черно море” № 3 

Читалището ползва 50 кв. м. от 

едноетажна масивна сграда цялата със 

застр. площ от 168 кв. м. 

200 

НЧ „Братство 1906”, с. Бръшлен,             

ул. „България” № 12 

903 270 

НЧ „Христо Ботев 1926”,                         

с. Черешево, ул. „Васил Левски”№58 

320 200 

Източник: Общинска администрация, гр. Сливо поле 

 

НЧ „Христо Ботев” гр. Сливо поле 

Читалището развива разнообразна по жанр културно-просветна дейност, 

задоволяваща духовните потребности на различните социални групи развиват читалищните 

дейци: група за български народни песни, група за турски народни песни, детски групи за 

български народни танци, детски групи за турски фолклор, за ромски фолклор, детски 

групи за модерен балет и др. Всички групи участват в местни, регионални и национални 

фестивали и мероприятия, където се представят отлично и печелят грамоти и отличия, а 

групата за турски фолклор участва и в международен фолклорен фестивал в град Истанбул, 

Турция през месец април 2013 г. Към читалището има оформена и се поддържа 

етнографска сбирка на носии и предмети от бита на хората от различните етноси. Детските 

клубове „Млад етнограф” и „Млад библиотекар” работят активно по поддръжката и 

обогатяването й. От 2009 г. Читалището има одобрен проект по Програма “Глобални 

библиотеки – България”, по силата на който бе доставена компютърна техника – 6 броя 

компютърни конфигурации с всички прилежащи устройства, 1 лаптоп, 1 проектор, стойка и 

екран, 1 мултифункционално устройство, тип В, рутер и суич, които бяха инсталирани в 

ремонтираната и обзаведена зала, за неограничен интернет достъп за всички желаещи да го 

ползват. Успешната работа по този проект превърна библиотеката в още по-притегателен 

център за информираност, средище за знание и културен обмен. 

Библиотека към читалището - библиотечния фонд към края на 2012 г. наброява 

15527 единици.  
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НЧ „Познай себе си 1911” с. Ряхово 

 Читалището е основано през 1911 г. по инициатива на учителите и с участието на 

някои по-будни граждани. Развива активна културно-просветна дейност.  Самодейците към 

читалището се занимават с възстановяване и запазване на автентичните народни традиции 

и обичаи. Групите към читалището за автентичен фолклор и стари градски песни ежегодно 

вземат участие на фестивали и събори провеждащи се на национално, регионално и местно 

ниво. Читалището има действаща библиотека. От 2010 г. читалището работи по проект 

„Глобални библиотеки”, спонсориран от  фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”. Получени са 

5 компютъра, мултифункционално устройство и мултимедиен проектор. 

НЧ „Христо Ботев 1914” с. Борисово 

Читалището е основано през 914 г. , то  развива активна художествена самодейност. 

Почти всяка година през периода есен – зима се изнасят по няколко пиеси от български и 

чужди автори. Завоювани са златни, сребърни и бронзови медали от окръжни и 

републикански прегледи на театралната самодейност. За участие в VІ републикански 

преглед „Копривщица - 85” театралният колектив е награден със сребърен медал. 

Танцовата самодейност се изявява периодично. От 2001 год. съществува група за стари 

градски песни „Ехо от младостта”,  добра дейност развива групата за автентични обичаи. 

От 1998 г. ежегодно се празнува 1 март – ден на самодееца. 

НЧ „Никола Й. Вапцаров 1927” с. Бабово 

Библиотеката към читалището разполага с богат фонд от 12 400 броя библиотечни 

материали. От 2011г. библиотеката разполага с компютърна зала, създадена по Програма  

“Глобални библиотеки” за свободен достъп на всички хора до компютър и интернет. Залата 

е оборудвана с три броя компютърни конфигурации, мултифункционално устройство 

/копир, скенер и принтер/, мултимедиен проектор и екран. Народно читалище „Н. Й. 

Вапцаров 1927 г.” събира, съхранява и популяризира местните традиции, бит и култура. В 

читалището е подредена постоянна етнографска сбирка, която показва предмети от бита на 

хората от стари времена и традиционни народни носии. Създадени са две фолклорни групи: 

една за автентични народни песни и игра на песен, и друга за пресъздаване на народни 

обичаи. Има новосъздаден Клуб за народни танци „Бабовски гайтани”.  

НЧ „Светлина 1923” с. Голямо Враново 

Читалище „ Светлина 1923г.“ се е утвърдило като културен и информационен център в 

съвременното социално-културно пространство. Към читалището работят три самодейни 

състава – Детска група за изворен фолклор, Група за стари градски песни и Група за 
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изворен фолклор. Те участват във всички тържества и мероприятия които се организират на 

територията на общината. През 2012 година са участвали в Шести национален събор 

„Капитан Дядо Никола „ 2012 в град Трявна. 

Библиотеката към читалището разполага със 7 553 тома библиотечни материали 

Наличието на нова компютърна техника (пет компютъра, принтер и проектор) по 

програма „Глобални библиотеки – България“ дава нови и по-добри възможности за 

получаване на най-разнообразна информация. 

НЧ „Христо Ботев 1928” с. Малко Враново 

 Библиотеката към читалището разполага с 5799 тома литература. Към читалището е  

създаден клуб „Млад приятел на книгата “ от ученици от началния курс. В клуб „Млад 

етнограф“ се събират материали – песни, обичаи на различните етноси. Към библиотеката 

има експозиция - етнографска сбирка със старинни предмети. 

 НЧ „Отец Паисий 1928” с. Стамболово 

Библиотечния фонд на читалището е 4980 тома литература. Има детска вокална 

група за народни песни и танци, която всяка година участва в общинските и местните  

прегледи на художествената самодейност.  

НЧ „Васил Левски 1927” с. Кошарна 

Библиотеката разполага с 6126 тома литература. Към читалището са сформирани 

детска група за ромски, турски и български народни танци, женска група от 13 жени за 

български народни песни, и 11 жени за турски народни песни. 

НЧ „Владимир Маяковски 1929” с. Юделник 

Библиотеката при читалището разполага с 6750 тома литература. Художествените 

състави към читалището имат дългогодишна практика: певческа група за изворен фолклор 

и група за стари песни и шлагери. 

 НЧ „Братство 1906” с. Бръшлен 

Към читалището има група за автентичен фолклор „Бръшленски баби”, които 

печелят 3 пъти награди „Златна гъдулка”. 

НЧ „Христо Ботев 1926” с. Черешово 

Библиотеката към читалището разполага с 3215 тома литература. 
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Проблеми пред читалищата са: Сградният фонд се нуждае от основен ремонт; 

Остаряло сценично оборудване; Липсва добро осветление и озвучаване на читалищните 

зали; Недостатъчни са средствата за поддържане на материалната база и за дейността на 

читалищата. 

Бита и живота на хората от общината е представен от Етнографска музейна 

сбирка, с. Борисово, ул. “Одрин” № 1. Тя съдържа 110 експоната от края на 19-ти и 

началото на 20-век. Музейната сбирка е настанена в паянтова  едноетажна сграда със 

застроена площ от 87 кв. м., предоставена за ползване на Сдружение с нестопанска цел 

„Читалище Христо Ботев” – с. Борисово. 

Религиозните храмове в общината са представени от: 

Православни храмове:  

 Църква “Свети Арахангел Михаил”, с. Борисово; 

 Църква “Света Богородица”, с. Черешово; 

 Църква “Свето Възнесение”, с. Голямо Враново; 

 Църква “Свети Георги”, с. Кошарна; 

 Църква “Свети Георги”, с. Ряхово; 

 Църква “Свети Димитър Солунски”, гр. Сливо поле; 

 Църква “Свети Димитър Солунски”, с. Юделник; 

 Църква “Свети Иван Рилски”, с. Малко Враново; 

 Църква “Свети Николай”, с. Бръшлен; 

 Църква “Света Троица”, с. Бабово.  

Мюсюлмански храмове: 

 Джамия,  с. Голямо Враново; 

 Джамия,  с. Кошарна; 

 Джамия,  с. Малко Враново; 

 Две Джамии в гр. Сливо поле; 

 Джамия,  с. Стамболово; 

 Джамия , с. Юделник. 
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В областта на културата са нужни инвестиции за основни и текущи ремонти на 

културните обекти, оборудване с компютърна техника и обогатяване на книжния фонд. 

Осигуряване на финансови средства за финансиране на творби на изявени местни културни 

дейци и на деца с изявени творчески таланти в различни области. Повишаване на 

квалификацията на заетите в сферата на културата е от съществено значение. 

 

11.5. Спорт  

В общината се развиват най-вече спортовете свободна борба, джудо, самбо, футбол и 

шахмат. 

Детско-юношески спортни дейности: 

 Водещ с изявите си и със спортно-състезателната си дейност е спортен клуб 

„ДУНАВ”, гр. Сливо поле, развиващ спортовете – свободна борба, джудо и самбо.  

Възрастови групи – от деца до юноши младша възраст. 

Младите борци имат редица успехи в последните няколко години. През 2001 г., в гр. 

Разград бе превзет републиканския връх – шампиони отборно за деца. Много са и 

възпитаниците на местния спортен клуб по борба, които продължават пътя си в спортни 

училища и захранват различни възрастови гарнитури на националния ни отбор. 

 Футбол - на общинско равнище се провеждат футболни турнири, като 

победителят участва в регионални турнири като представител на общината. 

Развиват се още шахмата, тенис на маса, волейбол и баскетбол. 

Младежки спортни дейности: 

Активен спортносъстезателен живот младежите от общината водят най-вече чрез 

футболната „болест” обхванала по-голямата част от младите хора. През последните 

няколко години футболен клуб “ДУНАВ”, гр. Сливо поле възроди дейността си и се 

включи в регионалното мъжко първенство. Тъй като футболният клуб изцяло се издържа от 

благоволението на спонсорите си (местни и други бизнесмени) е трудно да се предположи 

какво ще е бъдещето на футболния отбор. 

От всичко 11 населени места на територията на общината, по-активно са футболни 

клубове на аматьорско ниво през последните години участват освен гр. Сливо поле и селата 

Ряхово, Бабово, Голямо Враново, Малко Враново. 

Свободната борба събира младите хора на провежданите традиционни народни 

борби посветени на сливополския панаир, където имат възможност да премерят сили и 
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умения с призьори и медалисти от наши и международни шампионати – гости на турнира 

от цяла България. 

Спортна инфраструктура (спортни бази)  

Спортните бази (обекти) l общината са представени от спортна зала, футболни 

стадиони и физкултурни салони в трите училища.  

 

Таблица №29: Спортни бази  в община Сливо поле 

Обект – вид Населено място (адрес) Площни показатели Състояние 

Спортна зала - борба гр. Сливо поле,                       

ул. ”Детелина” № 11 

площ на имота – 1455 кв. 

м., РЗП – 222 кв. м. 

добро 

Футболен стадион гр. Сливо поле,                

бул. „България” № 1в 

площ на имота – 40 575 кв. 

м.; РЗП –197.39 кв. м. 

добро 

Футболен стадион с. Ряхово,    

ул.”Олимпийска” № 13 

площ на имота – 37 033 кв. 

м.; РЗП – 204 кв. м. 

задоволително 

Футболен стадион с. Голямо Враново,             

ул. „Отец Паисий” № 12 

площ на имота – 22 840 кв. 

м.; РЗП – няма 

задоволително 

Училищна спортна база – 

физкултурен салон 

СОУ „Св. Паисий 

Хилендарски”, гр. Сливо 

поле, бул.„България”№15 

площ на имота – 16 097 кв. 

м.; РЗП – 1 972 кв. м. 

добро 

Училищна спортна база – 

физкултурен салон 

ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, с. Ряхово,         

ул. „Цар Борис І” № 8 

площ на имота – 12 568 кв. 

м.; РЗП – 2 823 кв. м. 

лошо (салонът  

е затворен и не 

се ползва) 

Училищна спортна база – 

физкултурен салон 

ОУ „Иван Вазов”, с. Голямо 

Враново, ул. „Хан Аспарух” 

№ 29 

площ на имота – 13 180 кв. 

м.; РЗП – 2 075 кв. м. 

добро 

Източник: Общинска администрация, Сливо поле 

 

Спортният клуб по борба, самбо и джудо „Дунав”, с адрес гр. Сливо поле – ползва 

спортна зала за тренировки със застроена площ от 222 кв.м. и разгъната застроена площ 

1 455 кв.м. Обектът е общински недвижим имот и е предоставен с договор и Заповед 

№92/04.03.2008 г. на Кмета на общината за безвъзмездно ползване  от спортния клуб за 

срок от 10 години. 

Спортната база е в добро състояние, като при необходимост се извършват ремонти 

дейности. 

Всички населени места разполагат с футболни стадиони, като в най-добро състояние 

е тоя в гр. Сливо поле със съблекални, пейки, санитарни възли, водопровод и ел. 

инсталация  – очакванията са стадионът да става все по-отговарящ на съвременните 

изисквания за провеждане на спортно-състезателни игри. 

Други поддържани и опазвани футболни стадиони са в селата Ряхово и Голямо 

Враново.  
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Футболните стадиони са общинска собственост, стопанисват се от кметовете на 

населените места и се ползват по предназначение от спортуващите ученици и младежи, 

занимаващи се с масов спорт. 

Необходимо е построяването на спортна зала към СОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ гр. Сливо поле (най-голямото средищно училище в общината с 404 ученици 

от I до ХII през учебната 2013/2014 г.), което ще помогне за доразвиване на спортните 

дейности в общината и за увеличаване на обхвата на спортуващите ученици и младежи.   

Наличието на такова спортно съоръжение ще позволи за провеждаме на спортни 

състезания с участието на спортни отбори от региона и такива от цялата страна, както и да 

се приемат  гостуващи отбори от чужбина.  

 

11.6. Обществен ред и сигурност  

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

РУ "Полиция" – гр. Сливо поле, ул. “Панайот Волов” №2 и Районна служба 

“Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Сливо поле  

 

11.7. Административно обслужване      

Административното обслужване се осъществява от община Сливо поле, пл. 

“Демокрация” № 1 – 2 сгради  

Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, гр. Русе, който обслужва и 

селищата от община Сливо поле, както и общините Ветово и Иваново.  

Други структури са: Общинска служба “Земеделие”, ул. “Бузлуджа” №1А; Дирекция 

“Бюро по труда”, гр. Русе – филиал град Сливо поле, ул. “Съединение” №3; Дирекция 

“Социално подпомагане”. 

Административните сгради на представителните структури са разположени в ЦГЧ.  

На територията на останалите селища административното обслужване е представени 

от сградите на кметствата и пощите. Пощенските станции са представени в таблица №30.  
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 Таблица №30 Пощенски станции в община Сливо поле  

станция/нас. място адрес 

с. Бабово ул. "Марин Павлов" №12 

с. Борисово пл. "Възраждане" №8 

с. Бръшлен ул. "България" №37 

с. Голямо Враново ул. "Христо Ботев" №10 

с. Кошарна ул. "Васил Левски" №32 Б 

с. Малко Враново ул. "Възраждане" №30 

с. Ряхово ул. "Цар Борис І" №1 

гр. Сливо поле ул. "Демокрация" №2 

с. Стамболово пл. "Ст. Стамболов" №10 

с. Черешово ул. "Васил Левски" №47 

с. Юделник ул. "Черно море" №2 

   Източник: Български пощи, РУ “Северен централен регион” 

 

11.8. Бизнес инфраструктура  

Финансово-кредитните институции са представени от клон на Банка ДСК, гр. 

Сливо поле, ул. “Бузлуджа” №3А. 

 

12. Икономическа база  

 

12.1. Структура на общинската икономика 

Общината е важен селскостопански център в Русенска област с утвърдени 

селскостопански традиции и потенциал за ново развитие. 

Липсват достатъчно статистически данни относно икономическото развитие на 

общината за средните и големите предприятия поради опазване тайната на статистическата 

информация определена в Закона за статистиката, чл.25, ал. 2. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.). 

Тези ограничения водят до известни затруднения при правенето на икономически анализ на 

икономиката на общината.  

По данни ТСБ - Русе към края на 2012 г. броя на икономически активните 

предприятия в общината е 238 и представлява дял от 2,2% от предприятията в цялата 

област Русе.  
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Таблица №31: Икономически активни предприятия в област Русе и община Сливо поле 

Област, община 2011 2012 2013 

Област Русе 10830 10883 - 

община Сливо поле 233 238 235 

Дял на предприятията в община Сливо поле – (%) 2,1 2,2 -  

   Източник: ТСБ - Русе 

 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на предприятията в общината – през 2011 

г. - са били 233, а през 2013 са 235, или предприятията се увеличават с 2 броя за период от 2 

години. 

 

12.2. Икономически показатели 

Данните от Таблица №32 показват процес на възстановяване след икономическата 

криза от 2008 г.и показват известна динамика на развитие и нарастване на основните 

икономически показатели. Произведената продукция през 2013 г. нараства с 46,8% спрямо 

2011 г., приходите от дейността нарастват с 49,1%, нетните приходи от продажби нарастват 

с 86,3%, дълготрайните материални активи нарастват с 18,3%.  

 

Таблица №32: Динамика на основните икономически показатели в община Сливо поле 

община Сливо поле мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил. лв. 159 089 176 713 233 600 

Приходи от дейността хил. лв. 246 169 341 995 366 951 

Нетни приходи от продажби хил. лв. 163 252 279 839 304 089 

ДМА хил. лв. 78 988 88 331 93 433 

Предприятия  брой 233 238 235 

Заети лица  брой 1 363 1 390 1 366 

   Източник: ТСБ - Русе 

 

Произведена продукция  

  Динамиката на развитието на основните икономически сектори в общината е 

показана в Таблица №33. Поради конфиденциалността на информацията, през 2013 г. за 

сектор “Индустрия” и “Услуги”, анализът е непълен. През 2012 г. произведената продукция 

от индустрията по текущи цени е 42882 хил. лв., като формира 24,3% от тази на общината, 

докато делът през 2011 е бил 67,9%. През анализирания период селското стопанство 

увеличава своя обем  и делът му в икономическата структура на общината от 29,0% през 

2011 г. нараства на  34,4% през 2013 г. 

Секторът на услугите показва по-висок растеж през 2012 г., като цяло делът му в 

общинската икономика се увеличава с  40,4 п.п. спрямо 2011 г. (Таблица №33). 
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Тенденциите в икономиката определят структурните промени, които се 

характеризират с увеличаване на дела на селското стопанство – от 29,0% през 2011 г. на 

34,4% през 2013 г.  

 

   Таблица №33: Произведена продукция в община Сливо поле 

Произведена продукция – хил. лв. 2011 2012 2012 

община Сливо поле 159089 176713 233600 

Селско, горско и рибно стопанство 461888 56919 80287 

Индустрия  107982 42882 .. 

Услуги  4919 76912 .. 

община Сливо поле 100,0 100,0 100,0 

Селско, горско и рибно стопанство 29.0 32.2 34.4 

Индустрия  67.9 24.3 .. 

Услуги  3.1 43.5 .. 

   Източник: ТСБ – Русе;   “..” Конфиденциални данни  
 

   

   Забележка: Показателят е изчислен по методология на бизнес статистика 
    

 

Нетни приходи от продажби  

По данни на ТСБ - Русе, обхващащи икономическите показатели на 235 фирми, 

показват, че през 2013 година нетните приходи от продажби възлизат на 304 089 хил. лв., 

докато през 2011 г. са в размер на 163 252 хил. лв. Това представлява ръст от 86,3%  

(140 837 хил. лв.) спрямо 2011 г.   

 

  Таблица №34: Нетни приходи от продажби в икономиката на община Сливо поле 

НПП– хил. лв 2011 2012 2013 

община Сливо поле 163252 279839 304089 

Селско, горско и рибно стопанство 51583 60656 65128 

Индустрия  96168 28072 .. 

Услуги  15491 191111 .. 

община Сливо поле 100.0 100.0 100.0 

Селско, горско и рибно стопанство 31.6 21.7 21.4 

Индустрия  58.9 10.0 .. 

Услуги  9.5 68.3 .. 

   Източник: ТСБ – Русе;  “..” Конфиденциални данни  

 

12.3. Отраслова структура на икономиката 

Индустрия (вторичен сектор)  

Секторът на индустрията е един от структуроопределящите отрасли в община Сливо 

поле. През 2012 г. секторът е имал дял от 14,7% (33) от регистрираните фирми, 34,1% от 
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заетите лица, 24,2% от произведената продукция, 15,0% от приходите от дейност, 8,2% от 

нетните приходи от продажби. 

 

 Таблица №35: Динамика на основните икономически показатели в сектор “Индустрия” 

Община Сливо поле мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил. лв. 107 982 42 882 .. 

Приходи от дейността хил. лв. 156 211 51 408 .. 

Нетни приходи от продажби хил. лв. 96 168 28 072 .. 

ДМА хил. лв. 48 222 22 065 44 148 

Предприятия  брой 33 35 33 

Заети лица  брой  595 474 439 

   Източник: ТСБ – Русе; “..” Конфиденциални данни 

 

Услуги (третичен сектор) 

Секторът на услугите формира значителна част от реализираните приходи от 

икономика и заетост в общината и е важен фактор за повишаване качеството на живот на 

населението във всички населени места, като по този начин допринася за стабилизиране на 

селищната мрежа и противодейства на процеси на обезлюдяване на населени места. През 

2012 г. секторът е заема дял от 60,9% (145) от регистрираните фирми, 33,2% от заетите 

лица, 43,5% от произведената продукция, 59,3% от приходите от дейност, 68,3% от нетните 

приходи от продажби. 

 

  Таблица №36: Динамика на основните икономически показатели в сектор “Услуги”  

Община Сливо поле мярка 2011 2012 2013 

Произведена продукция хил. лв. 4 919 76 912 .. 

Приходи от дейността хил. лв. 15 895 202 941 .. 

Нетни приходи от продажби хил. лв. 15 491 191 111 .. 

ДМА хил. лв. 2 649 31 705 9 812 

Предприятия  брой 145 145 139 

Заети лица  брой 333 462 339 

   Източник: ТСБ – Русе; “..” Конфиденциални данни 

 

Развитието на сектора на услугите налага оценка на насоките и формите на 

бъдещото му развитие. Независимо че една голяма част от подсистемите на общественото 

обслужване са резултат на пазарен механизъм и интерес ОУПО следва да регламентира  

възможности за локализация на нови фондове или дислокация на съществуващи в 

неурбанизираните територии, ако има такава необходимост. 
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12.4. Малки и средни предприятия 

Микропредприятията са с най-голям относителен дял от общия брой местни 

предприятия – 89,4% през 2013 г. На тях се пада дял от 28,1% от заетите лица, 5,4% от 

произведената продукция, 8,8% от нетните приходи от продажби и 2,8% от ДМА. 

Малките предприятия са с относителен дял 8,5% през 2013 г. и на тях се пада 17,4% 

произведената продукция, 17,3% от приходите от дейност и 17,2% от нетните приходи от 

продажби.  

Микро и малките предприятия са в сферата на производството, търговията и 

услугите, отнасящи се до  производство на алуминиева и PVC дограма,  кожени изделия,  

сладкарски изделия, търговия и ремонт на автомобили и др. 

 

Таблица №37: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по 

години и по групи предприятия според броя на заетите за община Сливо поле 2011-2013 г.  

Групи предприятия Предприятия - 

брой 

Произведена 

продукция 

Приходи от 

дейността 

Нетни 

приходи от 

продажби 

ДМА Заети 

лица 

Брой Хиляди левове Брой 

2013 

Общо 235 233600 366951 304089 93432 1366 

Микро да 9 заети 210 17930 30427 26850 17460 384 

Малки от 10 до 49 20 40762 63482 52245 27975 456 

Средни от 50 до 249 5  174908 273042 224994 47993 526 

Големи над 250 - - - - - - 

2012 

Общо 238 176713 341995 279839 86331 1390 

Микро да 9 заети 212 19485 33962 26900 17900 419 

Малки от 10 до 49 21 34866 52556 43076 21948 429 

Средни от 50 до 249 5 122362 255477 209863 46483 542 

Големи над 250 - - - - - - 

2011 

Общо 233 159089 246169 163252 78988 1362 

Микро да 9 заети 207 15479 28589 23317 13326 397 

Малки от 10 до 49 21 31378 44965 27856 18130 441 

Средни от 50 до 249 5 112241 172615 102079 47532 524 

Големи над 250 - - - - - - 

Източник: ТСБ – Русе; ”..” Конфиденциални данни;  “-“ Няма случай  
 

Забележка: Показателя “Произведена продукция” е изчислен по методология на бизнес 

статистика 

 

Средните предприятия от сектор икономика и представляват стопански единици от 

преработвателната промишленост. Те са 5 на брой (2013 г.) и са основен гръбнак на 

местната икономика, като на тях се пада:  

 74,8% от произведената продукция; 
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 74,4% от приходите от дейността; 

 74,9% от нетните приходи от продажби (НПП); 

 51,4% от дълготрайните материални активи (ДМА); 

 38,5% от заетите лица.  

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

Продължаваща е тенденцията за концентриране на икономическите субекти предимно в 

областния център и община Русе. 

Определящите за икономическото развитие на общината са отраслите: 

 Хранително-вкусова промишленост. Основно се произвеждат и преработват месо 

и риба, пакетиране на ядки, производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Водещи 

фирми в отрасъла са трите свинекомплекса на територията на общината с. Голямо Враново, 

с. Бръшлен и с. Юделник. В свинекомплекс Голямо Враново са извършени инвестиции по 

Европейските програми за добавена стойност към произвежданите от тях продукти за 

пазара по Европейски стандарти; 

 Химическа промишленост. Този отрасъл се представлява главно от Астра 

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

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

глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата 

промишленост; 

 Конфекция и кожарска промишленост. В селата Борисово и Голямо Враново 

функционират шивашки цехове. В с. Голямо Враново е цехът на “Белтарт”  ЕООД за 

производство и продажба на колани, чанти и портмонета. 

Основните предприятия на територията но общината са:  

 “Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле, бул. “България” №23. Фирмата 

използва модерно технологично оборудване за производство на растителни масла и 

биодизел. Произвежданият биодизел е предназначен за употреба с транспортна цел. 

Проектът “Астра Биоплант” ЕООД започва през 2007 г. Компанията е построила  

съвременна фабрика за биодизел с капацитет 60 000 тона,  която започва дейността си през 

2009 г. Стратегически разположена на река Дунав до границата с Румъния; 

 “УДЕКС” ЕООД, гр. Сливо поле, ул. “Бузлуджа” №1А - предмет на дейност 

добиване на дървесина, дървопреработка, производство на биогорива;  
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 ФИРМА „ФИШЕРИ 2009” ООД – с. Ряхово, ул.” Д-р  Петър Берон” №16. 

Специализирана в производство, улов, транспорт и търговия с риба: шаран, толстолоб, 

каракуда, амур, бяла риба, сом, щука. Дружеството осъществява улов и търговия с риба от 

вътрешни и естествени водоеми, а през последните години се специализира и в 

рибовъдството на различни видове риба. Складовата база е разположена в село Ряхово, в 

непосредствена близост до река Дунав и на 20 км от Дунав мост – град Русе. 

 Основните клиенти на фирмата са големи търговски вериги и хипермаркети като 

ЦБА, МЕТРО, Реал, Карфур не само в България, а и в Румъния. Основното, което отличава 

„Фишери 2009” ООД от останалите в бранша е: непрекъснато поддържане на голям 

количествен и качествен продуктов асортимент от риба; възможност за транспортирането ѝ  

непосредствено до конкретния клиент; 

 Сувениверс ООД, гр. Сливо поле, бул. “България №2Д.  Предмет на дейност: 

производство на сладкарски и захарни изделия;  

 Солей ООД, гр. Сливо поле, ул. “Ангел войвода” №2. Предмет на дейност: 

висококачествени слънчогледови семки, тиквени семки, фъстък, бирен фъстък, пакетирани 

в 3-пластова опаковка; 

 

Селско, горско и рибно стопанство 

Земеделските територии обхващат 74,0% (204 591,441 дка) от територията на 

общината, а горските територии са  8,9% (24 668,244 дка). 

По данни на ТСБ - Русе за 2013 г. в сектора работят 63 предприятия, които са 

произвели продукция за 80 287 хил. лв. Това представлява 34,4% от произведеното в 

общината. Секторът разполага с 21,4% (65 128 хил. лв.) от нетните приходи от продажби, с 

61,8% (16 396 хил. лв.) от печалбата и 43,0% (588) от заетите лица.  

Представените данни показват, че сектор “Селско, горско и рибно стопанство“ е 

ключов за община Сливо поле и той продължава да се развива успешно. Той осигурява 

около 43,0% от заетостта в местната икономика. Увеличаващият се брой предприятия и 

обработваеми площи означава, че продължава да се инвестира в отрасъла, което от своя 

страна осигурява нови възможности за неговото развитие. 

Представените данни в таблица №38 определят важната роля на сектора в 

общинската икономика.  
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Таблица №38: Основни икономически показатели в сектор селско, горско и рибно 

стопанство за 2011- 2013  г.  в община Сливо поле 

Показатели мярка 2011   2012  2013 

Заети лица  бр.  434 454 588 

Предприятия бр. 55 56 63 

Продукция хил. лв. 46 188 56 919 80 287 

Нетни приходи от продажби  хил. лв. 51 593 60 656 65 128 

Печалба хил. лв. 12 810 16 682 16 396 

ДМА хил. лв. 28 117 32 561 39 472 

            Източник: ТСБ – Русе  

 

Селско стопанство  

Селското стопанство като икономическа дейност е застъпено във всичките населени 

места на общината като то е основен отрасъл в селата.  

По данни на Областна дирекция “Земеделие” - гр. Русе селскостопанският фонд на 

община Сливо поле е 204 591,4 дка, от който около  193 039,0 дка е обработваема земя 

(94,3%). От обработваемата земя най-големи площи заемат нивите 185 774,9 дка (90,8%).    

Развити са и двата клона на селското стопанство- растениевъдство и животновъдство 

.  

Растениевъдство 

Растениевъдството е най-добре развит икономически отрасъл в община Сливо поле. 

По данни на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Русе разпределението на обработваемите 

площи по години е представено в таблица №39. 

От представените данни се вижда, че около 54% от обработваемите площи ежегодно 

са засети със зърнено-житни култури и около 40% - с технически култури, като тази 

тенденция се запазва през годините. Увеличаване на площите, заети от технически култури 

е резултат от потреблението им като суровина от „АСТРА БИОПЛАНТ“ за производство на 

биогориво. 

След 2010 год. се наблюдава увеличение на площите, заети от овощни градини с 

преобладаващ дял на праскови и кайсии. Това се дължи на създадените нови масиви с 

трайни насаждения с финансовата помощ от ЕЗФРСР чрез ПРСР. 

В зеленчукопроизводството се наблюдават промени през годините, определени от 

търсенето на пазара.  
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В с. Ряхово от 2013 г. функционира първото стопанство за култивирано отглеждане 

на лечебни и етеричномаслени култури – мента 30 дка и маточина 2 дка. Изгражда се пункт 

за събиране и изсушаване на билки, изграждане на сушилня тип „оранжерия”. 

Таблица №39: Обработваеми площи в община Сливо поле 

 2010 2011 2012 

Зърнено-житни 88372 90886 100764 

Пшеница 64964 63927 78960 

Ечемик зимен 12988 9669 6602 

Тритикале 720 1000 230 

Царевица зърно 9700 16290 14972 

Зърнено-бобови 0 50 0 

Леща   50   

Технически култури 61165 74859 75008,8 

Маслодаен слънчоглед 51060 69169 63698,8 

Маслодайна рапица 10105 5690 11310 

Фуражни култури 4100 4100 4051 

Люцерна 4100 4100 2531 

Силажна царевица     1520 

Овощни насаждения 3730 2578,55 4400,57 

Ябълки 231 231 293,5 

Праскови 1430 1043 1506,37 

Сливи 75 48 154,6 

Череши 239 68 452,3 

Круши 53 51 66 

Кайсии 1500 888 1553 

Ягоди 15 24 75 

Вишни     58 

Орехи 187 223 238,8 

Лешници   2,55 3 

Лозя 0 36 36 

Зеленчукопроизводство 1147 1526,5 1563 

Пипер 74 32 72 

Дини 380 713 586 

Пъпеши 69 47 51 

Картофи 180 226 248 

Домати 256 74 198 

Краставици 68 11,4 58 

Лук 120 371,8 250 

Моркови   51,3 100 

Тютюн 510 251 1032 

Тютюн бърлей 510 251 1032 

Всичко засети площи: 159024 174287 186855 

  Източник: Областна дирекция „Земеделие“ Русе 
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В общината не е развита преработвателната промишленост и отглежданите култури 

се продават без допълнителна обработка. За да се получи добавена стойност, която би 

рефлектирала положително върху печалбата на производителите, е целесъобразно 

създаването на предприятия за преработка на произведената продукция. 

 Забелязва се чувствително увеличение на заети площи с новосъздадени овощни 

насаждения и през 2012 г. за пръв път въвежда биоземеделие (пшеница и слънчоглед). Тези 

резултати са постигнати с финансиране със средства от ЕЗФСР по ПРСР.  

За периода 2014-2020 г. земеделските производители заявяват намерения за 

инвестиране в различни сфери на селскостопанското производство, както и в бази за 

развитие на туризма. 

Няма инвестиционни намерения в преработвателната промишленост. 

 

Животновъдство 

Развитието на животновъдството в общината се характеризира с оптимизация на 

броя на стопанствата и на животните в тях, както и с преструктуриране и модернизиране с 

оглед покриване на стандартите за производство на качествени и безопасни животински 

суровини.  

Животновъдството в общината се развива в две посоки: от една страна в условията 

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

община Сливо поле се намират три големи животновъдни предприятия, в които се 

отглеждат около 70 000 прасета.  Те са структуроопределящи за икономиката на общината. 

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

рогат добитък и пчелни семейства. В селата Ряхово, Голямо Враново и Борисово се 

отглеждат най-голям брой животни във фамилни стопанства. Най-голям е броят на 

млечните крави, овцете и козите. По отношение на породния състав в млечното 

говедовъдство преобладава черно-шареното говедо. Проблем на всички населени места е 

оползотворяването на биологичните отпадъци. Липсват площадки и съоръжения за 

складиране и компостиране на растителни и животински отпадъци. По отношение на 

отглеждането на едър рогат добитък за добив на мляко, основните, лимитиращи фактори са 

квотната система за производство на мляко, недостатъчният брой преработвателни 

предприятия и млекосъбирателни пунктове съгласно стандартите на ЕС, практическата 

липса на директен достъп на производителя до реална пазарна реализация. Мерите и 

пасищата не съответстват като площ за осигуряване на минимална площ за една 

животинска единица. 
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 Свиневъдството се представлява основно от 3 ферми в селата Голямо Враново, 

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

помощ на програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони са приведени в 

съответствие с изискванията на ЕС и са изградени зърнени бази от трите свинекомплекса.  

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

Основната дейност на свинекомплекса е производството на елитни породи свине, колбаси и 

продукти от свинско месо. Разполага с: 20 000 прасета, 2 000 свине майки, над 200 души 

персонал, 3000 дка. посевни площи, силози за 7 500 т. зърно, фуражен цех, модерен цех за 

месопреработка, съобразен с най-високите европейски стандарти. Свинекомплекс Голямо 

Враново Инвест АД е един от най-големите производители на свинско месо в страната, 

като произвежда над сто вида трайни и малотрайни продукта от свинско месо. За 

първична преработка на свинско месо е въведена система за класификация на кланични 

трупове /S/ EUROP осигуряваща достъп до европейските пазари и усвояване на експортни 

европейските пазари с оборудване за автоматизирано хранене и автоматичен контрол на 

климата. Извършена е реконструкция и са внедрени нови технологични линии с което е 

увеличена многократно продукцията на месо в свинекомплекса.   

 Говедовъдството се представя от 6 броя говедовъдни стопанства - 2 в гр. Сливо 

поле, 1 в с. Ряхово и 1 с. Кошарна, 2 в с. Юделник. Кравефермите са първа категория, 

произведената млечна продукция отговаря на изискванията на европейските стандарти и се 

изкупува от водещи производители на млечни продукти като „Данон Сердика“. Със 

съфинансиране от Програмата за развитие на селските райони е закупена доилна техника и 

са изградени торохранилища. 

В индивидуалните стопанства се отглеждат единични бройки за лични нужди.  

 Козевъдството и представено от едно животновъдно стопанство с над 80 кози в 

с. Малко Враново.  

 Птицевъдството в общината не е развито. Птици се отглеждат за собствена 

консумация в личните стопанства а в последните години вниманието е насочено предимно 

към производството на яйца за собствена консумация. 

 Риболов и Рибовъдство - В общината се извършва предимно любителски риболов 

– по Дунавския бряг, във влажните зони и на вътрешен водоем (рибарник). Въпреки че 

рибарството е традиционен поминък в региона, все още няма регистрирано сдружение или 

организация на рибарите. Регистрирана официална борса за дунавска риба има една в с. 

Ряхово. Стопански и любителски риболов се извършва по цялото протежение на Дунавския 
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бряг и островите. По тези места риболов не се извършва само през зимния период, по време 

на ледохода по Дунав и в забранените периоди (20 април – 15 юни), когато е 

размножителният период на рибата. Броят на регистрираните лодки за стопански риболов е 

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

толстолоб и др. 

В сектора „Рибарство”, функционираща една фирма на територията на общината -   

„Фишери 2009” ООД, с. Ряхово. Преработвателни предприятия в сектор „Рибарство” не са 

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

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

протежение на Дунавския бряг и островите, а така също във вътрешния водоем в с. 

Кошарна. Той е предпоставка за развитие на риболовен туризъм на територията на 

общината. 

През 2013 г. е подадено първото инвестиционно намерение за създаване на 

рибовъдна ферма в с. Ряхово.  

 Пчеларство 

България е на едно от първите места в Европа по видово разнообразие на 

растителността. Голяма част от релефа на страната дава възможност за отглеждане на 

пчелни семейства. 

На територията на община Сливо поле пчелните семейства през 2010 г се увеличават 

с около 13% спрямо 2007 г., а произведената продукция почти 52%. От Директните 

плащания за единица площ са получени субсидии от ЕФГЗ (Европейски фонд за 

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

на земеделието) в размер на 5318211.41лева за финансовата 2008, 2009 и 2010 г. Данните са 

от http://www.dfz.bg/. 

Горско стопанство 

Общата площ на горската територия на община Сливо поле е 768 ха
10

, те са в състава 

на ДЛС “Дунав”, гр. Русе  с обща площ 15 172 ха  и заемат дял от 5,1%. Площта на горските 

територии по землища е представена в таблица №40. С най-големи площи по землища се 

открояват с. Ряхово и гр. Сливо поле. Разпределение на горските територии в община 

Сливо поле по видов състав на горите е представено в таблица №41. 

 

 

                                                           
10

 ДЛС “Дунав” не разполага с подробни данни за горските територии собственост на физически, юридически 

лица и общини. 

http://www.dfz.bg/
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Таблица №40: Площ на гори и горски територии в община Сливо поле по землища 

към 31.12.2013 г. 

Землище Площ на горски територии  

Ха  %  

ОБЩО 767.8 100.0 

с. Бабово -- - 

с. Борисово - - 

с. Бръшлен 86.2 11.2 

с. Голямо Враново - - 

с. Кошарна 3.5 0.5 

с. Малко Враново - - 

с. Ряхово 469.2 61.1 

гр. Сливо поле 206.3 26.9 

с. Стамболово -- -. 

с. Черешово 0.2 0.03 

с. Юделник 2.4 0.3 

Източник: ТП ДЛС “Дунав”, гр. Русе         
 

 

 

Таблица №41: Разпределение на горските територии в община Сливо поле по видов 

състав на горите     

Дървесен 

вид 

I 

1-20 

II 

21-40 

III 

41-60 

IV 

61-80 

V 

81-100 

VI 

101-120 

VII 

121-140 

VIII 

141-160 

Хектар

и 

Общо 

% 

чб - - - 0,4 - - - - 0,4 0,1 

СВ-7 1,7 - - - - - - - 1,7 0,2 

Ь1 11,1 - - - - - - - 11,1 1,6 

ак 72,2 3,1 1,1 - - - - - 76,4 10,9 

аяс - 0,2 - 1,7 - - - - 1,9 0,3 

бах 13,8 - - - - - - - 13,8 2,0 

бврб 82,9 64,2 83,4 - - - - - 230,5 33,0 

бтп 2,7 - 2,0 - - - - - 4,7 0,7 

велт - 0,3 - - - - - - 0,3 - 

верн - 1,3 - - - - - - 1,3 0,2 

и214 247,3 9,4 - - - - - - 256,7 36,8 

и3761 35,4 - - - - - - - 35,4 5,1 

нг - - 0,4 - - - - - 0,4 0,1 

ор 1,0 - 2,1 - - - - - 3,1 0,4 

пбрс 9,2 2,1 4,6 - - - - - 15,9 2,3 

пляс - 0.9 - - - - - - 0.9 0.1 

пяс 3.8 1.4 0.9 - 0.5 - - - 6.6 0.9 

per - 0.3 - - - - - - 0.3 - 

срлп - 0.1 - 0.1 - - - - 0.2 - 

чор 1.2 1.3 - - - - - - 2.5 0.4 

чтп 8.8 4.7 20.4 - - - - - 33.9 4.9 

шс - 0.1 - - - - - - 0.1 - 

общо 491.1 89.4 114.9 2.2 0.5 - - - 698.1 100.0 

% 70.3 12.8 16.5 0.3 0.1 - - - 100.0  

Източник: ТП ДЛС “Дунав”, гр. Русе         
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Стопанската дейност в община Сливо поле от добив на дървесина и ловна дейност 

през последните 5 години възлизат на 570 хил. лв., по години: 2009 г. - 354 хил. лв. 2010 – 

26 хил. лв, 2011г. - не е извършван добив на дървесина на територията на общината, 2012 г. 

– 179 хил. лв, 2013 г. – 11 хил. лв. 

Зает персонал от ДЛС “Дунав” в община Сливо поле  е: 2009 г. – 5 души; 2010 – 6 

души; 2011 г. – 6 души; 2012 г. – 8 души; 2013 г. – 7 души.  

Залесените площи през последните години в общината са: 2009 г. – 0 дка; 2010 г. – 

396 дка; 2011 г. – 167 дка; 2012 г. – 0 дка; 2013 г. – 300 дка; общо в общината са залесени 

нови 773 дка.  

Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на дейности като туризма, 

дърводобива и дървопреработването, лов и риболов, рационално и екологосъобразно 

ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби и т.н. 

Развитието на дейностите, свързани с възпроизводството, ползването и опазваните 

на горите, създава работни места за част от населението на общината.  

Горите в общината и района имат социално-хигиенни, защитно-водоохранни, 

противоерозионни и здравно-украсни функции. Горите предпазват прилежащите земи от 

развитието на ерозионни процеси и увеличават плодородието им. 

Горите подобряват климата, акумулират големи количества от падналите дъждовни 

води и намаляват скоростта на водния отток, с което и предпазват почвата от ерозия. 

 

11.5. Инвестиции 

Неблагоприятен момент е намаляването на размера на акумулираните преки 

чуждестранни инвестиции. През 2013 г. те са 425,2  хил. евро, като в сравнение с 2011 г. 

те са намалели с 255,8 млн. евро, или със около 37,6% . 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор 

в общината имат следните измерения: 

 

Таблица №42: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор в община Сливо 

поле  

Години Хил. евро Базисен индекс - % Верижен индекс- % 

2011 681,0 100,0 - 

2012 810,0 118,9 118,9 
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2013 425,2 62,4 52,5 

         Източник: ТСБ – гр. Русе 

 

12.6. Прогноза за развитието на икономиката на община Сливо поле 

Десетилетия наред община Сливо поле е разчитала основно на селското стопанство, 

подкрепено от хранително-вкусовата индустрия. Възможните нови опори
11

 изискват чиста 

среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). Всичко това изисква новият общ 

устройствен план на общината да създаде необходимите устройствени предпоставки за 

ускорен растеж. 

Мотивация за дългосрочна целева концепция за развитието на общината 

При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическото развитие следва да 

се отчете влиянието на комплекс от условия и фактори. Те са свързани с: 

 необходимостта от придаване на нов динамизъм и качество на общината, който в 

значителна степен е резултат от действието на системата “Труд”; 

 използването на пространствени и устройствени фактори за реализацията на този 

динамизъм и качество. 

Обективните фактори и стимули за такова развитие на икономиката на общината 

са:  

 Наличието на добри ресурси и реализуеми възможности за изграждане на модерен 

и балансиран аграрен сектор с ефективна преработваща индустрия; 

 Наличието на резерви в качественото и пространственото усвояване на 

туристическите ресурси; 

 Силна привлекателност и все още добра съхраненост на земеделската земя, 

търсенето превишава многократно предлагането;  

 Сравнително добра изграденост на енергийната, съобщителната и 

водостопанската системи в общината; 

 Натрупан опит и традиции в развитието на селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост, независимо от миграцията на младите и квалифицира кадри. 

                                                           
11

 Преработваща индустрия, модерно животновъдство, биологично земеделие, алтернативен туризъм; 
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Бъдещото развитие на общината е свързано с активното сътрудничество и 

коопериране с община Русе и съседите от Русенския, Разградския и Силистренския  регион, 

с отварянето й към Европа и света.  

Общинският план за развитие на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

определя следната Визия за развитие на общината: “Община Сливо поле – привлекателна 

община от Дунавското пространство с добре развито селско стопанство, базирано на 

внедрени модерни технологии, съвременни комуникации и добра инфраструктура, 

съхранено природно и културно-историческо наследство, обединяваща потенциала на 

местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен растеж”. 

Общата цел е подобряване на облика и привлекателността на община Сливо поле, 

постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж с повишена 

заетост и благосъстояние на населението  

С оглед на поставената обща цел Общинския план за развитие на община Сливо 

поле за периода 2014-2020 г. поставя следните стратегически цели: 

Приоритет 1: Обновяване на инфраструктурата на територията на общината. 

Специфична цел 1: Осигуряване на достъп и безопасно придвижване на територията на 

общината чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, улици и 

тротоари. 

Мярка 1: Изработване и изпълнение на инвестиционни проекти за реконструкция/ 

рехабилитация на общинската пътна мрежа. 

Проект 1: Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1173 /ІІІ-2102, Борисово-

Черешово/-Голямо Враново- Бабово-Ряхово /RSE1171/ с дължина 16,900 км.; 

Проект 2: Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172/III-

2102, Борисово-Черешово/- Стамболово-Кошарна-Юделник /RSE1130/ и път RSE1130/1-

2/Русе-Николово-Граница общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник- Борисово/ІІІ2102/; 

Проект 3: Изграждане на обходен път на път II-21 Русе-Силистра в границите на гр. Сливо 

поле - 2,5 км; 

Проект 4: Реконструкция и рехабилитация на път от III-2102 (Борисово-Черешово) до път 

II-21 Русе-Силистра (от Бика до фуражен цех); 

Проект 5: Реконструкция и рехабилитация на път (Черешово до граница Община Сливо 

поле и Община Кубрат); 
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Проект 6: Реконструкция и рехабилитация на път с. Голямо Враново до 24-та Помпена 

станция; 

Мярка 2: Изработване и изпълнение на инвестиционни проекти, водещи до подобряване на 

уличната мрежа. 

Проект 1: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо 

поле; 

Проект 2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари във всички населени места 

на територията на общината: Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, 

Малко Враново, Ряхово, Сливо поле, Стамболово, Черешово и Юделник; 

Мярка 3: Изработване и изпълнение на инвестиционни проекти, осигуряващи улеснен 

достъп в землищата на населените места. 

Проект 1: Изграждане на полски пътища общинска собственост – с трошено- каменна 

настилка; 

Проект 2: Изграждане на път до „Голямата чешма“ в с. Юделник (трошено- каменна 

настилка); 

Специфична цел 2: Превенция от свлачищни процеси и наводнения в населените места. 

Мярка 1: Укрепване на съществуващи свлачища на територията на общината 

Проект 1: Изпълнение на инвестиционен проект за довършване укрепването в района на 

свлачището в с. Юделник; 

Проект 2: Изграждане и почистване на отводнителни канавки в населените места за 

превенция от активиране на свлачища; 

Мярка 2: Превенция от наводнения. 

Проект 1: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за ремонтно- 

възстановителни работи на мост и сухо дере в с. Юделник; 

Проект 2: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за подпорна стена и 

отводнителен канал в с. Кошарна; 

Проект 3: Изграждане и почистване на отводнителни канавки към улиците в населените 

места за превенция от наводнения; 

Специфична цел 3: Ефективно и ефикасно използване на водните ресурси чрез 

подобряване ВиК инфраструктурата. 
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Мярка 1: Рехабилитация на водопроводни инсталации и изграждане на канализация и 

ПСОВ в населените места. 

Проект 1: Изработване и изпълнение на интегриран воден проект в гр. Сливо поле: 

„Подмяна на водопроводната инсталация за питейна вода, изграждане на ПСОВ и 

канализация за отпадни води“ - 2000 до 10 000 е.ж.; 

Проект 2: Изработване и изпълнение на интегриран воден проект в населените места с 

население до 2000 е.ж.: „Подмяна на водопроводната инсталация за питейна вода, 

изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води“; 

Проект 3: Изпълнение на проекти за изграждане на водопроводи за питейна вода до 

гробищни паркове на населените места; 

Проект 4: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за подобряване качеството 

на питейната вода в селата Ряхово, Голямо Враново, Бръшлен и Юделник; 

Специфична цел 4: Цялостно устройство на територията на Общината. 

Мярка 1: Определяне насоките за развитие на територията на Община Сливо поле в 

съответствие с приетата концепция за пространствено развитие. 

Проект 1: Изработване на техническо задание за общ устройствен план на община Сливо 

поле; 

Проект 2: Изработване на общ устройствен план за територията на община Сливо поле; 

Мярка 2: Изготвяне на цифрови модели или кадастрални карти за всички населени места в 

общината и прилежащите им землища 

Проект 1: Оцифряване на съществуващи кадастрални, регулационни и застроителни 

планове за селата Кошарна, Малко Враново, Стамболово, Юделник, Борисово и Черешово; 

Проект 2: Изготвяне на кадастрална карта за с. Черешово; 

Приоритет 2: Подобряване на административното обслужване. 

Специфична цел 1: Оптимизиране на предоставяните от общината административни 

услуги. 

 

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на малки и средни  предприятия 

на територията на Общината. 
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Специфична цел 1: Внедряване на ефективни технологии и добри практики в селското 

стопанство; включително чрез прилагане подхода ЛИДЕР. 

Мярка 1: Насърчаване на биоземеделието. 

Проект 1: Осигуряване на съдействие за повишаване информираността относно ползите и 

начините за реализация на биопродукция; 

Проект 2: Привличане на инвеститорски интерес; 

Мярка 2: Подпомагане осъществяване на маркетинга на селскостопанската продукция. 

Проект 1: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за създаване на стокова 

борса/тържище в гр. Сливо поле; 

Проект 2: Организиране на събития за промотиране на местните селскостопански 

производители; 

Приоритет 4: Диверсификация на икономически дейности, разширяване на 

Трансграничното сътрудничество и развитие на туристическия сектор. 

Специфична цел 1: Създаване на предпоставки за развитие на туризъм чрез подобряване 

на туристическата инфраструктура. 

Мярка 1: Изпълнение на стратегията за развитие на МИРГ. 

Проект 1: Подобряване средата на живот в населените места от община Сливо поле, 

разположени по поречието на р. Дунав и подобряване достъпа до крайбрежната зона на гр. 

Сливо поле; 

Проект 2: Преустройство на масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен 

център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село 

Бръшлен; 

Проект 3: Популяризиране сред населението на възможностите за развитие на 

алтернативни форми на туризъм чрез изпълнение на стратегията за развитие на МИРГ; 

Проект 4: Създаване на зони за отдих на територията на общината; 

Специфична цел 2: Разширяване на сътрудничество с общините от дунавския регион чрез 

прилагане на мерки от Дунавската стратегия и програмата за ТГС Румъния България за 

периода 2014-2020 

Мярка 1: Разширяване сферите на сътрудничество със съседни общини. 
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Проект 1: Разработване на съвместен туристически продукт със съседни общини от 

България. 

Мярка 2: Разширяване сътрудничеството с общини от съседни държави. 

Проект 1: Осъществяване на обмен с партньорски общини от Румъния; 

Проект 2: Участие в международни изложения/ фестивали; 

Проект 3: Насърчаване на трансграничните контакти чрез изпълнение на мерки и 

операции от Дунавската стратегия; 

Приоритет 5: Създаване на предпоставки за насърчаване на заетостта, образованието, 

културата, квалификацията и социалната интеграция в община Сливо поле. 

Специфична цел 1: Намаляване на безработицата чрез прилагане на мерки по осигуряване 

на заетост. 

Мярка 1: Изпълнение на национални и Европейски програми за осигуряване на заетост. 

Проект 1: Насърчаване заетостта на младежи до 29 г. възраст; 

Проект 2: Насърчаване заетостта на лица от рискови групи; 

Специфична цел 2: Осигуряване на интелигентен растеж чрез повишаване 

квалификацията на човешките ресурси в общината. 

Мярка 1: Повишаване квалификацията на заети и безработни лица. 

Проект 1: Насърчаване работодателите в общината към предприемане на действия за 

повишаване квалификацията на персонала; 

Проект 2: Насърчаване на лица, регистрирани в бюрото по труда за включване в програми 

по повишаване квалификацията; 

Проект 3: Включване на неграмотни лица от всички рискови групи в курсове по 

Ограмотяване; 

Специфична цел 3: Оптимизиране на образованието в училища и детски градини. 

Мярка 1: Подобряване качеството на образованието в училищата. 

Проект 1: Прилагане съвременни технически средства в образованието; 

Проект 2: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал; 

Проект 3: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на спортна 

зала към СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле; 
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Специфична цел 4: Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите 

социални услуги за интеграция и социално включване на рискови групи в това число и деца 

Мярка 1: Социално включване. 

Проект 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора; 

Проект 2: Предоставяне на социална услуга „Домашен санитар“ за възрастни хора и деца в 

звено „Милосърдие“ към Домашен социален патронаж; 

Мярка 2: Интеграция на рискови групи. 

Проект 1: Интеграция на групи в неравностойно положение в това число роми; 

Проект 2: Разширяване обхвата на предоставяните социални услуги за деца в риск от 0 до 

7 години; 

Специфична цел 5: Съхраняване на културно-историческото наследство в общината. 

Мярка 1: Насърчаване развитието на читалищата като средища на духовността. 

Проект 1: Подпомагане читалищата при създаване на музейни сбирки и експозиции; 

Проект 2: Оказване на съдействие при разширяване и опазване на библиотечния фонд; 

Проект 3: Насърчаване дейността на сформираните състави към читалищата; 

Мярка 2: Исторически и археологични паметници. 

Проект 1: Реновиране на сграда за етнографска музейна сбирка в с. Борисово; 

Проект 2: Осигуряване на достъп и разконсервиране на могила "Бабово"; 

Специфична цел 6: Повишаване привлекателността на населените места чрез 

благоустрояване. 

Мярка 1: Създаване на условия за пълноценно прекарване на свободното време; 

Проект 1: Реновиране на съществуващи и изграждане на нови детски и спортни площадки 

в населените места. 

Проект 2: Благоустрояване на паркове и градинки в населените места; 

Проект 3: Реновиране и изграждане на стадиони и спортни съоръжения; 

Мярка 2: Подобряване на социалната и културната инфраструктури; 

Проект 1: Реновиране на сгради общинска собственост за предоставяне на социални 

Услуги; 
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Проект 2: Реновиране на читалищата в населените места; 

Проект 3: Ремонтни работи, свързани с реновиране на църкви и джамии на територията на 

общината; 

Приоритет 6: Опазване на природните ресурси. 

Специфична цел 1: Устойчиво управление на отпадъците в община Сливо поле. 

Мярка 1: Подобряване системата за управление на отпадъците. 

Проект 1: Въвеждане на разделно събиране на отпадъците от домакинствата; 

Проект 2: Оптимизиране на съществуващата система за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на твърди битови отпадъци; 

Проект 3: Изработване на инвестиционни проекти и изграждане на площадки за анаеробни 

и/или компостиращи инсталации/ системи за биоразградими и зелени отпадъци; 

Проект 4: Рекултивация на терените, заети от закритите сметища за неопасни  отпадъци, 

които не отговарят на нормативните изисквания; 

Проект 5: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле; 

Специфична цел 2: Популяризиране на биоразнообраието. 

Мярка 1: Опазване и съхранение на биоразнообразието на територията на общината. 

Проект 1: Популяризиране на видовото разнообразие, характерно за защитените зони на 

Натура 2000 и защитените територии; 

Проект 2: Създаване на екопътеки и маршрути за наблюдение на биоразнообразието и 

изграждане на съответната зелена инфраструктура; 

Специфична цел 3: Опазване на горския фонд на територията на общината. 

Мярка 1: Извършване на дейности, свързани с превенция от пожари и борба с възникнали 

пожари. 

Проект 1: Доставка на техника за предотвратяване, овладяване и потушаване на 

възникнали пожари; 

Проект 2: Разработване на система за ранна сигнализация за възникнали пожари; 

Мярка 2: Изпълнение на горскостопанския план. 

Проект 1: Залесяване след провеждане на голи сечи; 

Проект 2: Отглеждане на новозалесени горски територии; 
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Проект 3: Периодично извършване на дейности, свързани с отглеждане на подраста; 

Проект 4: Залесяване на запустели горски територии и отглеждане - 100 дка; 

Специфична цел 4: Увеличаване оползотворяването на природните ресурси. 

Мярка 1: Увеличаване приложението на ВЕИ и въвеждане на мерки за енергийна 

Ефективност. 

Проект 1: Подготовка на инвестиционни проекти и монтаж на слънчеви колектори за 

производство на битово горещо водоснабдяване в обекти общинска собственост: в ЦДГ 

„Пролет“: филиали в с. Голямо Враново и с. Стамболово, ОДЗ „Мечо Пух“ филиал с. 

Ряхово, и ОУ „Иван Вазов“ с. Голямо Враново; 

Проект 2: Изграждане на автоматизирани системи за отчитане и управление чрез 

реконструкция/ ремонт на отоплителни инсталации в ЦДГ „Пролет“: филиали в с. Голямо 

Враново и с. Стамболово, ОДЗ „Мечо Пух“ гр. Сливо поле и филиал с. Ряхово, и ОУ „Иван 

Вазов“ с. Голямо Враново, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Сливо поле; 

Проект 3: Изработване и изпълнение на инвестиционен проект: „Покривна фотоволтаична 

инсталация на ОДЗ „Мечо Пух“ гр. Сливо поле“; 

Проект 4: Подготовка и провеждане на информационна кампания за гражданите и бизнеса 

за възможностите за внедряване на ВЕИ в частни жилищни сгради и предприятия; 

 

Цели и сценарии/хипотези за икономическото развитие на община Сливо поле 

Основната цел на икономическото развитие е постигане на ускорен и устойчив 

икономически растеж и създаването на качествена жизнена среда. За това основната 

стратегическа цел на развитието на община Сливо поле в средносрочен и дългосрочен 

период е: Ефективно използване на потенциала за устойчиво развитие със стабилни 

темпове на растеж и високи стандарти на жизнената среда при съхранен екологичен 

баланс. 

Основната цел съдържа две неотделими сфери: “отворена икономика със стабилни 

темпове на растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на развитието, а втората 

осмисля усилията на хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да 

се преследва успоредно и едновременно в двете сфери. 

Първият вариант на прогнозата, предвижда средногодишни темпове на растеж, 

около 4-5% през целия прогнозен период (2014-2035 г.). По отношение на 

конкурентноспособността на продукцията най-добри перспективи са в подотрасли селското 
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стопанство, преработваща промишленост и преди всичко хранително-вкусова, модерен 

аграрен сектор. 

Вторият (целеви) вариант характеризира темповете и структурата на 

производството, необходими за постигане на едно сравнително високо равнище на 

развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на фактори със 

стимулиращо въздействие върху развитието на общинската икономика. Реализацията на 

втория (целеви) вариант предполага наличие на целенасочени управляващи въздействия. 

Предвидените средногодишни темпове в периода (2015-2035 г.) по този вариант са 

определено високи 6-7 % средногодишен растеж и структура, ориентирана към 

високоефективни пропорции на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант 

производствената структура ще включи развитие на преработваща промишленост и преди 

всичко хранително-вкусова, модерен аграрен сектор, туризъм. Но основният акцент е върху 

стимулирането на  високопродуктивна и екологично чиста индустрия, развитие на 

балансиран аграрен сектор, интегриран с хранително-вкусова индустрия и туризъм.  

И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с динамично 

развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за развитието на тази 

подсистема. 

Прогнозиране на заетостта 

При разработването на прогнозите за икономическото развитие на община Сливо 

поле се стъпва на прогнозите за броя на населението, и по-специално на прогнозата за броя 

на икономически активното население на база естествен прираст и механичен прираст. 

За целите на Общия устройствен план на община Сливо поле се направени два 

варианта на прогнозна структура на заетостта с хоризонт 2035 год. Прогнозата за броя на 

работната сила се базира на категорията икономически активно население от 16-65 г., която 

отчита тенденциите в пенсионната възраст.  

Като реалистичен (при наличие на съответни благоприятни предпоставки на 

инвестиции и растеж) се очертава първият вариант. Прави впечатление, че между двата 

варианта няма съществени различия и това се определя от самите тенденции на развитието 

на една съвременна общинска икономика. 

При очертаване на структурата на заетостта на населението по предлаганите 

сценарии за развитие на икономиката на община Сливо поле са направени следните 

допускания: 
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 Сивата икономика излиза на “светло” – отчитат се реално заетите; 

 Предвидени са промени в структурата на заетостта; 

 Първичният, вторичният и третичният сектор ще се развиват почти паралелно. 

Третичният сектор ще се развива в отраслите – “Търговия и обслужване” и  “Хотели и 

ресторанти”. 

В долните таблици е дадена прогноза за структурата и броят на заетите по отрасли. 

Двата варианта нямат съществени разлика. 

 

Таблица №43: Прогноза за структурата на заетите лица по сектори 

Сектори  Първи вариант Втори вариант  

2013 2030 2035 2030 2035 

Общо  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Първичен  43,0 32,7 32,4 32,9 32,7 

Вторичен  32,1 34,1 34,2 34,4 34,3 

Третичен 24,8 33,2 33,4 32,7 33,0 

 

Устройствени решения за реализиране на прогнозните варианти 

Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община Сливо 

поле и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на устройствените 

решения на проекта общия устройствен план, водещи до устойчиво развитие и създаване на 

определен комфорт на средите, в които се осъществява човешкия жизнен цикъл. 

Устройствените аспекти в развитието на икономиката на община Сливо поле са 

свързани с предвиждане на терени за нови съвременни технологични производства, които 

не влизат в конфликт с останалите подсистеми – Обитаване, Обслужване и др. 

 

13. Културно наследство 

 

При разработването на този раздел авторският колектив е ползвал: 

- Списък на недвижимите културни ценности на територията на община Сливо поле, 

предоставен от НИНКН за нуждите на ОУПО Сливо поле; 

- Информация предоставена от Община Сливо поле; 

- Стратегически план за развитието на културния туризъм в България (2009 г.);  

- Национална схема на културните маршрути в България (1999 г.). 
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13.1. Нематериално културно наследство 

Повечето от формите на нематериалното културно наследство – характерни обичаи, 

обреди, вярвания, художествено-изпълнителско изкуство, кулинарни традиции и др. 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. Всички села са запазили традицията да 

организират ежегодни селски събори.  

Много от празниците в този край са запазени и съхранени с годините, а честването 

им се извършва със запазени традиции и обреди. Необходимо е да се отбележи, че във 

традиционния календар паралелно функционират два религиозни пласта – християнски 

(Васильовден, Йордановден, Бабинден, Сирни заговезни, Великден, Света Петка, 

Спасовден, Св.Троица и Св. Дух, Гергьовден, Св. Илия, Илинден, Димитровден, Никулден, 

Коледа) и мюсюлмански (Касъм, Къркчибук, Рамазан байрам, Курбан байрам, Ашура, 

Хадерлез).  

Съхранени са народни обичаи, характерни за тази част на България като: „Кукери“, 

„Лазаруване”, „Пеперуда”, „Нептун“, „Засевки“, „Коледуване“ и „Чукане на коноп“. 

Обичаят "Пеперуда" няма точно фиксирана дата, но се прави обикновено през 

"петровия месец", когато времето се засуши. В обичая за дъжд "Пеперуда" (Пеперуга, 

Додола, Вайдудула) взимат участие дванадесет - тринадесет годишни момичета, водени от 

пеперудата (босо момиче, в някои краища – сираче, но винаги “чисто” (девица). Някога 

пеперудите играели голи и боси, облечени само със зелени клони, листа и храсти, които 

криели тялото и лицето. В къщи или при реката окичват пеперудата с различни треви и 

бурени, някъде с живи жаби или кост от незнаен гроб. Другите девойки са облечени само с 

ризи, а от препаската се спуска зеленило (клонки от бъз, бръшлян или върба). Цялата група 

обикаля къщите в селото и пее специална песен - молба на пеперудата за дъжд, отправена 

към Бога. В ритъма на песента пеперудата играе - подскача, маха с ръце и се върти в кръг. 

След нея стопанката я полива с вода, тя се отърсва от водата. В дар групата получава 

брашно, боб, мас и т.н, но никога - яйца. Забраната се свързва с предпазване от градушка. 

На излизане от къщата стопанката търкулва празното сито и по него се гадае дали ще е сита 

или гладна следващата година. Накрая отиват на реката, където хвърлят зеленината и 

другите украси на пеперудата в реката и се пръскат една друга. Обичаят завършва с обща 

трапеза от получените дарове, като в някои райони се спазва изискването тя да се приготви 

от стара жена, бременна или кърмачка. Пеперударските песни са част от старинните 

пластове във фолклорната музика. В текстовете им е вклинен молитвеният рефрен: “Дай, 

Боже дъжд”. Те се изпълняват групово, антифонно, в различни краища на България. 
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Песните и танците на Пеперудата носят древен митологичен смисъл. Според изследователи 

корените на обреда са свързани с ритуали в чест на гръмовержеца Перун и на неговия 

наследник във фолклорното християнство Свети Илия. 

Черешово е може би единственото в България село, което си има “старейшина”. В 

негова чест се организира станалият традиционен празник Дядов ден. Идеята за него 

възниква преди 35 години. Инициатор е Димо Димов, който предлага мъжете да имат ден, 

„в който да се отдава необходимото внимание на мъжа като на първия, създаден от Бога”. 

Дядов ден притежава някои от елементите на фолклорното му представяне /мъжете се 

събират на площада, свири музика, шествие тръгва към дома на “дядото” – само мъже, 

накичени с калпаци с венци от бръшлян. “Дядото” посреща гостите на двора – там е 

приготвена трапеза, на която задължително има ракия, баница и сладки. После отиват на 

чешмата за ритуалното “къпане на дядото”. В читалищния салон веселието продължава 

семейно с много веселие, музика и танци/.                

В град Сливо поле се организират атрактивни народни борби като част от 

тържествата по случай празника на града. 

Специфични местни храни са: татарски (чибюрек, кьобете, мантъ, ялъ калакай, пеш 

локум, тархана, джантък, катък, табакбюрек), турски (пиде, баклава, долангач, песмет, 

карталач), българо-мохамедански (пататник, катлама, айран, колаци). 

Към читалищата има образувани фолклорни групи за автентичен фолклор, които 

участват в различни национални и регионални фестивали. Фолклорните групи участват в 

надпявания и на традиционните събори на населените места. 

Във всички населени места в общината функционират читалища. Те са достойни 

пазители на националните традиции и местния фолклор. 

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). 
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13.2. Движимо културно наследство 

Етнографски музей – с. Борисово 

През 1980 – 1981 год. по инициатива на кмета Петър Петров започва уреждане на 

етнографска музейна сбирка. Събрани са над 100 експоната, дарени от 52 души. Кметството 

закупува къщата на Господиновите (последна жителка Дана Господинова), която е била 

най-подходяща за случая. В нея са подредени четири експозиции: местни облекла(носии) – 

работни и празнични; работна стая; стая за младо семейство; пещник. В двора под изграден 

навес са: веялка, кабриолет, селскостопански инвентар, триор (който е изчезнал). Сбирката 

е открита официално на 6 ноември 1981 година от Васил Попилиев – представител от 

Комитета за изкуство и култура гр. Русе. 

В читалището в село Бабово е подредена постоянна етнографска сбирка, която 

показва предмети от бита на хората от стари времена и традиционни народни носии. 

 

13.3. Недвижимо културно наследство 

Недвижимите културни ценности са 22
12

.  

Според броя, пространствената им структура и териториалния им обхват обектите на 

недвижимите културни ценности на територията на община Сливо поле са само единични. 

(чл. 48 от ЗКН)  

Според научната и културна област, към която се отнасят, недвижимите културни 

ценности са: 13 археологически, 6 архитектурно-строителни, 3 архитектурно-строителни от 

Античността и Средновековието. (чл. 47 от ЗКН)  

Според културната и научната стойност и обществената значимост недвижимите 

културни ценности се включват в следните категории: 4 „национално значение”,                  

7 „местно значение”, 2 „за сведение”. (чл. 50 от ЗКН) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: На територията на община Сливо поле има още 20 археологически 

НКЦ с национално значение съгласно чл. 146, ал. 3 от Закона за културното наследство. 

Римска гробница мавзолей
13

 

На половин километър източно от с. Бабово, се намира  римска гробница мавзолей. 

Тя представлява сложно съоръжение в геометричния център на могилен насип с височина 7 

м и диаметър при основата 41 м. Състои се от четири последователно свързани помещения 
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 Съгласно списък, предоставен от НИНКН 
13 Деян Драгоев, отдел Археология в РИМ - Русе 
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– предверие, дромос (коридор), второ предверие и гробна камера, с обща дължина 22,50 м. 

По план и четирите помещения са правоъгълни, ориентирани в посока югозапад-

североизток. Разположени са на различни нива, поради вкопаването на част от гробното 

съоръжение. Строителството е изпълнено от обработени каменни блокове за стените и 

тухли за полуцилиндричните сводове. Спойката е хоросан с примес от счукана тухла. В 

северната стена на първото предверие е входът на гробницата, затварян с двукрила врата. 

Височината на помещението е 4,72 м, покрито е с двускатен покрив върху едноредов 

тухлен полуцилиндричен свод. Отвън е развит декоративен тухлен пояс – т. нар. “вълчи 

зъб”. Посредством 4 стъпала се достига до предверието, покрито с тухли. Дромосът, покрит 

с тухлен свод, има дължина 7,20 м и височина 1,80 м. Подът му е с наклон на юг и отвежда 

до разделени от каменна стена второ предверие и гробната камера, имащи обща дължина 

12,5 м и височина 2,80 м. Вкопани са почти изцяло в материковия терен (на 2,70 м от 

античното ниво). Гробната камера е допълнително доизградена от добре обработени 

каменни блокове. Полуцилиндричният свод е изграден от каменни блокове с трапецовидна 

форма. Подът е застлан с каменни плочи. Гробницата е ограбена още в древността, но в 

хода на проучването и са открити материали, позволяващи изграждането и да се отнесе в 

отрязъка от втората половина на II в. до към края на III в. сл. Хр. 

Разположена в близост до римския град Апиария, гробницата – една от най-големите 

в днешните български земи, вероятно е принадлежала на някои виден гражданин от 

тракийски произход и членовете на неговото семейство. Откритите в гробната камера 

находки – бронзова луковична фибула, сребърна токичка за колан и монета на император 

Лициний показват, че гробницата при днешното с. Бабово е използвана до началото на IV в. 

сл. Хр., когато е била ограбена  и изоставена. 

Землено укрепление
14

 

Средновековен землен вал има между град Тутракан и село Бръшлен. Валът при 

Тутракан е най- сложното по план землено съоръжение у нас. Започва на брега на блатото в 

северозападните покрайнини на Бръшлян. Началото му е образувано от два клона, които 

след 500 м се съединяват. Валът следва едва забележим ръб на първата незаливна тераса на 

около 2,5 км от брега на Дунав. Минава покрай селата Бръшлян, Нова Черна, Старо село и 

завършва в подножието на височината Боблата на 3 км западно от Тутракан. Дължината му 

е 16 км. Поради дългогодишната обработка на земята насипът и ровът са почти навсякъде 
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 "Археологически паметници в Русенски окръг", стр. 31, Център за пропаганда, 

информация и печат при Комитета за култура гр. София - Цв. Дремсизова-Нелчинова, Д. 

Иванов (1983 г.) 
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заличени. При разрез направен северно от Старо село, където местните жители наричат 

вала Малдан, от насипа е запазена само най- долната част на височина до 0,3 м. Тя е 

съставена от сивочерна пръст, съдържаща керамични фрагменти от късножелязната епоха. 

Под вала лежи културен пласт на селище от същото време. Откъм южната страна на вала са 

разположени 4 землени укрепления. 

Лагер 1 при с. Бръшлян за разлика от останалите се долепва до северния склон на 

вала. Размерите му са 200/180 м, площ 36 дка. Датиран е към 9-10 век. 

Лагер 2 при с. Бръшлян се намира на 2.5 км източно от първия лагер и на 50 м южно 

от вала. Има формата на четириъгълник с размери 170/115 м и площ 25 дка. Частичното 

прорязване на неговия вал показва, че в централната му част е била изградена стена от 

чимове, което е характерно за крайдунавските укрепления. 

Лагер 3 се намира на 4,5 км източно от лагер 2 и на 2,13 км северозападно по права 

линия от центъра на село Нова Черна. Разположен е на 80 м южно от вала. В план 

представлява четириъгълник с размери 176/214/183/192 м и площ 36 дка. Първоначално тук 

е била изградена крепост, разрушена около 5 век. Селището продължава да съществува до 7 

век. Открити са следи от присъствие на раннославянско население. Земленото укрепление 

се датира от разкопвачите непосредствено след разрушаването на крепостта, т.е. 5-7 век. 

Действително земления вал на източната линия лежи направо върху останките на източния 

зид на крепостта, но под него изцяло остава културния пласт на късноантичното селище. 

Земленото укрепление се е появило след изоставяне на селището и върху неговите останки 

най-вероятно през 8-9 век. 

Лагер 4 се намира на 4,5 км източно от лагер 3 и на почти такова разстояние северно 

от Старо село. Връзката му с вала е била разрушена още в началото на миналия век, но 

както може да се съди по твърде голямото разстояние между южната му линия и вала, той 

не се е долепвал до вала, а е представлявал самостоятелно укрепление. Запазени размери: 

230/200/190/190 м, площ около 40 дка. Днес е изцяло заличено. Този вал е бил предназначен 

да охранява ниски блатисти тераси, през които е могло да се проникне на юг. Той се намира 

непосредствено северно от центъра на държавата и за неговата охрана са били взети 

особени мерки. 
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Антична крепост „Апиария”
15

 

Антична, късноантична и средновековна крепост "Апиария" се намира на брега на 

Дунава, на 6,5 км северозападно по права линия от центъра на село Ряхово общ. Сливо 

поле. Най-ранното споменаване на крепостта срещаме в римските пътеводители от втората 

половина на I век. Твърде вероятно е преди това на мястото да е съществувало тракийско 

селище. В него са били настанени отряд конници щитоносци, части от 1 италийски и 11 

клавдиевски легион. Градът е бил епископски център. По времето на император Юстиян, 

крепостта е била ремонтирана. Бил е превзет от аварите през 587 г. Някои автори са на 

мнение, че градът е продължил да съществува и след 6 век под името Скария. Въз основа на 

данните, посочени в пътеводителите, че Апиария се е намирала на 9 или 14 мили източно от 

Тигра (гр.Мартен) и на 13 мили западно от Трансмариска (гр. Тутракан), Карел Шкорпил я 

локализира в местността Калето, на 6,5 км североизточно от с. Ряхово. Относно името има 

две мнения - латинско (Пчелин) или тракийско. Крепостта е разположена върху височината, 

известна под името „Калето” или „Хисаря”, на високия дунавски бряг. Значителна част от 

крепостта е разрушена от водите на река Дунав, а друга- при изграждането на 

Бръшляновската напоителна система. Когато за пръв път Карел Шкорпил е посетил Калето, 

е установил, че е запазен югоизточния ъгъл на крепостта, с дължина на стените около 60 м. 

Той споменава и за останки от стълба. Стената е имала дебелина 2,4 м. Лицевите страни са 

били изградени от дялани блокове, а вътрешността - блокаж от дребни камъни и спойка от 

хоросан, смесен със счукана тухла. Над повърхността няма запазени стени в момента. При 

отлив на водата през летните месеци се виждат останките от стената. 

Недвижимото културно наследство е с недостатъчно използван потенциал, но с 

добри перспективи за включването му в културни маршрути и развитие на културен 

туризъм. Необходими са непрекъснати усилия и прилагането на ефективни мерки за 

опазването, поддържането и експлоатирането на културните ценности.  

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, 
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традициите, нравите и обичаите на различните етноси, населяващи община Сливо 

поле. 

 

 

 



107 

 

Таблица №44: Недвижими културни ценности в община Сливо поле 

№ 

по 

ред 

Населено място 
ОБЕКТ                                                                                    

/адрес, локализация/ 

Кадастрални данни деклариран с:                          

писмо № /             

протокол №/ 

списък 

обявен в:                        

ДВ бр./год.                       

/протокол на 

НСОПК 

свален с:   

писмо №/           

прото-

кол №/ 

ДВ 

бр./год. 

Вид Категория 

кв. парц. пл.№ 

1 с. Бабово 
Къща на Никола 

Александров Павлов 
19   82 

Писмо №3918 

от 24.11.1982г. 
    архитектурно-строителен   

2 с. Бабово 
Къща на Георги Василев 

Тодоров 
21   63 

Писмо №3918 

от 24.11.1982г. 
    архитектурно-строителен   

3 с. Бабово 
Къща на наследниците на 

Павлина Енчева Шишкова 24 
  

323 

Писмо №3918 

от 24.11.1982г. 
    архитектурно-строителен   

4 с. Бабово 
Тракийско селище, 

1,5км.югоизточно 
        

ДВ.бр.75 от 

22.09.1978г. 
  археологически за сведение 

5 с. Бабово 
Средновековен некропол, 

1км.източно 
        

ДВ.бр.75 от 

22.09.1978г. 
  археологически за сведение 

6 с. Бабово 
Римска гробница 

мавзолей 
      

Писмо №3735 

от 02.12.1985г. 
    археологически 

  

7 с. Бабово 
Надгробна могила 

източно от селото 
        

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 
  археологически национално 

8 с. Борисово 
Къща на Недьо Йорданов 

Димитров 
66   

382,383, 

485,486, 

483, 

Писмо №3918 

от 24.11.1982г. 
    архитектурно-строителен   

9 с. Борисово 
Сграда на Етнографския 

музей 
44   307 

Писмо №3918 

от 24.11.1982г. 
    архитектурно-строителен   

10 с. Борисово 

Църква "Св. Архангел 

Михаил" (стр. 1868г.) - 

изцяло изографисана, 

дърворезбен иконостас 

      
Писмо №3918 

от 24.11.1982г. 
    архитектурно-строителен   

Църква "Св. Архангел 

Михаил" (стр.1868г.) 
      

Списък от 

23.02.1974г. 
     художествен   

Църква "Св. Архангел 

Михаил" (стр.1868г.) 
      

Списък от 

30.11.1978г. 
     художествен III гр. 
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11 с. Бръшлен 
Антична крепост, 

1км.източно 
        

ДВ.бр.57 от 

23.07.1968г. 
  

архитектурно-строителен 

от Античността и 

Средновековието 

местно 

12 с. Бръшлен 
Землено укрепление, 

1км.североизточно 
        

ДВ.бр.57 от 

23.07.1968г. 
  

архитектурно-строителен 

от Античността и 

Средновековието 

местно 

13 с. Голямо Враново 
Надгробна могила в 

гората Курт кору 
        

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 
  археологически национално 

14 с. Голямо Враново 
Старо селище на , 500м.от 

селото 
        

Протокол на 

СОПК от 

10.08.1955г. 

  археологически   

15 с. Ряхово 
Антично селище, 

3км.югозападно 
        

ДВ.бр.75 от 

22.09.1978г. 
  археологически местно 

16 с. Ряхово 

Античен некропол до 

крепостта, 

6км.североизточно 

        
ДВ.бр.75 от 

22.09.1978г. 
  археологически местно 

17 с. Ряхово 

Кастел, м. Калето - 

Хисаря, 

6км.североизточно 

        

По смисъла на 

чл.146,ап. 3 от 

ЗКН 

  археологически   

18 гр. Сливо поле 

Праисторическо, 

тракийско и антично 

селище, 2км.северно 

        
ДВ.бр.57 от 

23.07.1968г. 
  

архитектурно-строителен 

от Античността и 

Средновековието 

местно 

19 гр. Сливо поле 
Надгробна могила в м. 

Юртлука 
        

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 
  археологически национално 

20 гр. Сливо поле 
Надгробна могила в м. 

Ливадите 
        

РМС №1711 от 

22.10.1962г. 
  археологически национално 

21 гр. Сливо поле 
Стари гробища в м. Алтън 

Баир 
        

Протокол на 

СОПК от 

10.08.1955г. 

  археологически местно 

22 с. Юделник 

Тракийско селище и 

некропол, , м.Али Йолди, 

1,5км.западно 

        
ДВ.бр.75 от 

22.09.1978г. 
  археологически местно 

23 с. Юделник 
Къща в която е живял 

Марин Спасов - свален 
31 III 39   

ДВ.бр.51 от 

02.07.1968г. 

ДВ.бр.91 

от 1992г. 
исторически   

Източник: НИНКН 
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14. Отдих и туризъм 

Туризмът на територията на общината въпреки наличният потенциал е слабо развит. 

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

е единствено риболовният туризъм по поречието на р. Дунав и екологичният туризъм в 

защитените местности „Калимок – Бръшлен” и „Комплекс Алеко-Телика”.   

На територията на общината има интересни културно-исторически паметници. По 

данни на НИНКН недвижимите културни ценности (НКЦ) на територията на община са 

23
16

. Археологически паметници от античността и средновековието от национално 

значение са:  

 с. Бабово - Надгробна могила (Римска гробница-мавзолей) източно от селото, 

находката има връзка с големия античен град-крепост Апиария, който се е намирал на 

около 4 км северозападно от могилата. Останките на града сега лежат под водите на река 

Дунав; 

 с. Голямо Враново – Надгробна могила в гората Курт кору;  

 гр. Сливо поле – Надгробно могила в местността Ютлука;  

 гр. Сливо поле – Надгробна могила в местността Ливадите.  

Престоят на туристите е еднодневен, без нощувки. Алтернатива за развитие на 

туристически дейности са Програмата за развитие на селските райони 2007 г. – 2013 г. и 

Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство” /2007 – 2013 г./ в мерките за 

разнообразяване и алтернативни дейности на земеделието и рибарството. 

Стопански дейности с туристически потенциал са рибовъдството и риболовът и 

участие в дейности по отглеждане на дивеч и лов. 

Участието на община Сливо поле в изградената МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо 

поле“ предоставя отлични възможности чрез изпълнение на проекти, предвидени в 

одобрената стратегия, да се постави акцент от една страна върху подобряване на 

туристическата инфраструктура чрез финансиране от публичните мерки, от друга страна 

чрез изпълнение на проекти, финансирани от частните мерки. Така, наред с рибовъдство и 

риболов, ще се предостави възможност на гражданите на цялата територия на общината да 

развиват и алтернативни дейности, развиващи туристическия потенциал на общината. 

През 2013 г. общината сключи договори за изпълнение на проекти за изграждане на 

зони за отдих и достъпна инфраструктура в крайбрежната зона, с което ще се подобри 

инфраструктурата в рибарската област, предпоставка за развитие на туризма. От 

                                                           
16

 Един от тях е свален  
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изключително значение е да се информират гражданите за възможностите за изпълнение на 

алтернативни дейности с фокус туризъм, включени в стратегията на МИРГ. 

Участието на гражданите в ловно-рибарски дружинки е една опция за информиране 

на членовете на дружинките за възможностите за развитие на територията чрез изпълнение 

на алтернативни дейности, имайки предвид потенциалът на общината за развитие на 

туризъм. 

Бит и традиции в общината  

Спазват се различните религиозни празници и традиции на всеки етнос, в читалищата 

се провеждат много мероприятия, които ги отразяват, с цел да се запази идентичността им, 

тяхната красота и духовност. Заедно се организират концерти по случай Рамазан и Курбан 

байрам, Великден и Коледа. Много интересни са станалите традиция организирани 

кулинарни изложби на различните етноси, които  представят  различни ястия: татарски - 

чибюрек, кьобете, мантъ, ялъ калакай, пеш локум, тархана и др., турски – пиде, баклава, 

долангач, песмет, карталач и др., българо-мохамедански – пататник, катлама, айран, колаци 

и др. 

Създадени са фолклорни групи: за автентични народни песни и игра на песен, за 

пресъздаване на народни обичаи. От няколко месеца в Бабово е създаден и Клуб за народни 

танци „Бабовски гайтани”, за разучаване на хора от всички краища на страната. 

Кулинарията заема важно място сред културните ценности на турците. Турският и 

българският народ векове наред са живели един до друг, поради което редица понятия на 

турските гозби са навлезли в българската кулинария. Произношението на повечето от тях 

се е запазило и до днес. Като пример можем да посочим няколко от следните названия: 

салата, туршия, шкембе, пача, кайма, тас кебап, бюрек. 

 По обичай всяка татарска къща посреща госта първо с кафе и задължително бучка 

захар. Тя  се слага в устата, за да се топи при отпиване на всяка глътка кафе. Татаркините 

приготвят изобилие от тестени специалитети. Друг татарски специалитет е питката, 

наречена калахай. Тя се приготвя на Гергьовден. Търкаля се по земята на колело. Колкото 

по–дълъг е пътят му, толкова по–голям берекет ще даде земеделската година, вярват 

татарите. Други татарски ястия  са: чибюрек, джантък, катък, табакбюрек. 

Черешово е може би единственото в България село, което си има “старейшина”.  В 

негова чест се организира станалият традиционен празник Дядов ден. Идеята за него 

възниква преди 35 години. Инициатор е Димо Димов, който предлага мъжете да имат ден, 

„в който да се отдава необходимото внимание на мъжа като на първия, създаден от Бога”. 
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Дядов ден притежава някои от елементите на фолклорното му представяне /мъжете се 

събират на площада, свири музика, шествие тръгва към дома на “дядото” – само мъже, 

накичени с калпаци с венци от бръшлян. “Дядото”  посреща гостите на двора – там е 

приготвена трапеза, на която задължително има ракия, баница и сладки. После отиват на 

чешмата за ритуалното “къпане на дядото”. В читалищния салон веселието продължава 

семейно с много веселие, музика и танци/. 

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. 

Наличието на археологически обекти от местно и национално значение създава 

предпоставки за проучване и изграждане на туристическа инфраструктура 

Туристическа инфраструктура 

  Таблица №45: Инвестиции и инвестиционни намерения в сферата на туризма 

Година Обект Населено място брой РЗП  

До 2008 Къща за гости Борисово 1  Действаща 

2008      

2009 Къща за гости Ряхово 2 410 Инв. намерение 

2010      

2011      

2012 Семеен хотел Ряхово 1 1480 Инв. намерение 

Къща за гости Черешово 1 826,46 Инв. намерение 

Почивна станция  Бръшлен 1 1027 Инв. намерение 

2013 

 

Къща за гости Сливо поле 1  Инв. намерение 

Къща за гости Борисово 1  Инв. намерение 

   Източник: Общинска администрация гр. Сливо поле 

 

Изградената настанителна база на територията на общината има ограничен 

капацитет и не предлага услуги с висок стандарт. Необходимо е да се създадат условия за 

по-пълноценно използване на туристическия потенциал, като се подобрят общите условия 

за развитието на туризма като приоритетен отрасъл на общинската икономика. Необходими 

са мерки за подобряване на транспортния достъп до културните паметници, възстановяване 

и подготовка на самите паметници за посещения на туристи, реклама на туристическите 

продукти на територията на общината. 

Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти би 

създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в сферата на 

туризма. 
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В областта на туризма е необходимо реализирането на конкретни проекти:  

 Подобряване средата на живот в населените места от общината, разположени по 

поречието на р. Дунав и подобряване достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле; 

 Преустройство на масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център 

с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен; 

 Популяризиране сред населението на възможностите за развитие на алтернативни 

форми на туризъм чрез изпълнение на стратегията за развитие на Местна инициативна 

рибарска група (МИРГ); 

 Създаване на зони за отдих на територията на общината; 

 Разработване на съвместен туристически продукт със съседни общини от 

България; 

 Осъществяване на обмен с партньорски общини от Румъния; 

 Насърчаване на трансграничните контакти чрез изпълнение на мерки и операции 

от Дунавската стратегия.  

 

15. Техническа инфраструктура 

 

15.1. Транспортна инфраструктура 

Община Сливо поле е разположена на 20 км източно от областния център гр. Русе. 

Общината граничи с общините Русе (на запад), Тутракан и Кубрат (на изток) и река Дунав 

на север. Общинският център гр. Сливо поле е разположен на 5 км от река Дунав от двете 

страни на второкласния път II-21.  

Благоприятното географско разположение на община Сливо поле и равнинния релеф 

са добри предпоставки за развитието на транспортната инфраструктура. Основният вид 

транспорт, развит на територията на общината, е автомобилният. Железопътен и въздушен 

транспорт не са развити. Съществуват възможности за развитие на воден (речен) транспорт 

чрез пристанището в с. Ряхово. Като алтернатива на автомобилния в общината се използва 

и велосипеден транспорт. Слабият автомобилен трафик по второстепенните пътища и 

ниските транспортни разходи са основните предпоставки допринасящи за развитието му.   

Обвързаност и транспортно обслужване 

Транспортната свързаност на общината със съседните общини, области и по-големи 

административни центрове се обезпечава от републиканските пътища преминаващи през 
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територията ѝ . От най-голямо значение за пространственото развитие на общината е 

републиканския път II-21 „Русе – Силистра”, който е част от крайдунавския крайбрежен 

път „Видин – Силистра”, включен в Дунавската стратегия на Европейския съюз.  

Близостта на община Сливо поле с областния център и транспортен възел гр. Русе 

дава голямо предимство на общината по отношение на транспортна свързаност. Път II-21, 

който представлява директна транспортна връзка на общината с гр. Русе, осигурява достъп 

до републикански пътища с национално и международно значение (път I-5(Е85) „Русе-

Варна“ - част от ОЕТК №9, път I-2(Е70) „Русе-Варна“), до железопътен(главни 

железопътни линии №4„Русе – Подкова“ и №9„Русе – Каспичан“) и до речен транспорт(р. 

Дунав - ОЕТК №7), както и до ГКПП „Дунав мост“. 

Транспортното обслужване в община Сливо поле се осъществява от превозвачите: 

„Пенчини Транс“ ООД и „Искра-98“ ООД, с които има сключени договори. Освен 

директните пътнически превози в гр. Сливо поле спират и много преминаващи автобуси по 

направлението „Русе-Силистра“.  

Пътна мрежа – класификация 

Общата дължина на пътната мрежа в община Сливо поле е 92,34 км. В състава ѝ  

влизат републикански пътища от втори и трети клас и общински пътища. Средната гъстота 

на пътната мрежа в общината е 0,33 км/км
2
. 

Републиканската пътна мрежа(РПМ) в община Сливо поле е представена от 

участъците на един второкласен и един третокласен път с обща дължина в рамките на 

общината от 36,6 км. Гъстотата на РПМ е 0,13 км/км
2
, като тя е по-ниска от тези за област 

Русе и за страната. 

Второкласен път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ е основната пътна 

артерия обслужваща общината. Пътят е с дължина в рамките на общината 20,6 км и е с 

направление изток-запад. На запад път II-21 свързва общината с гр. Русе, а на изток със  гр. 

Тутракан, гр. Силистра и първокласен път I-7.  

Третокласен път III-2102 „(Русе – о.п. Тутракан) Сливо поле – Борисово – Черешово 

– Юпер – Божурово – Бисерци – (Кубрат – Старо село)“ свързва община Сливо със 

съседната община Кубрат. Дължина на отсечката намираща се в общината е 16 км. 
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Таблица №46: Обезпеченост на община Сливо поле с Републиканска пътна мрежа 

Община, 

Област, Страна 

АМ и І 

клас                                                

км 

II 

клас 

км 

III Клас 

км 

Общо 

км 

Гъстота  

км/км2         

I клас 

Гъстота  

км/км2          

IІ клас 

Гъстота  

км/км2         

IІІ клас 

Общо 

гъстота  

км/км2 

Община Сливо 

поле 
- 20,6 16 36,6 - 0,07 0,06 0,13 

Област Русе 110 155 247 512 0,039 0,055 0,088 0,183 

България 3 407 4 030 12 019 19 456 0,027 0,036 0,108 0,175 

Източник: НСРР за периода 2012-2022 г., ОСР на област Русе за периода 2014-2020 г., 

ОПР на община Сливо поле за периода 2014-2020 г., Изчисления НЦТР 

 

Общинската пътна мрежа в община Сливо поле е с дължина 55,74 км, като тя се 

формира от бивши четвъртокласни и от местни пътища. Гъстотата на общинската пътна 

мрежа (0,20 км/км
2
) е същата като тази на област Русе и малко по-висока от средната за 

страната (0,19 км/км
2
). 

 

Таблица №47: Пътища от общинската пътна мрежа 

№ на пътя Наименование на пътя 
Дължин

а      км 

RSE1130 
/I - 2/ Русе-Николово-Граница общ. (Русе-Сливо поле)-Юделник-Борисово 

/Ш-2102/ 
10,470 

RSE1171 /II-21, Русе-Бръшлен/ Сливо поле-Ряхово-пристанище Ряхово 6,711 

RSE1172 /III-2102, Борисово-Черешово/-Стамболово-Кошарна-Юделник /RSE1130/ 8,600 

RSE1173 /III-2102, Борисово-Черешово/-Голямо Враново-Бабово-Ряхово /RSE1171/ 16,900 

RSE2170 
/Ш-2102, Борисово-Юпер/ Черешово- Граница общ. (Сливо поле-Кубрат) - 

Сеслав - / II-23 / 
2,800 

RSE3174 /RSE1171, Сливо поле - пристанище Ряхово / Ряхово - гробищен парк 1,000 

RSE3176 /III - 2102, Борисово - Черешово / - селскостопанско летище Борисово 0,860 

RSE3182 
/RSE1173, Малко Враново - Голямо Враново / Малко Враново - турски 

гробищен парк 
1,500 

RSE3186 /RSE1173, Голямо Враново - Малко Враново / Голямо Враново - вилата 1,100 

RSE3187 /RSE1173, Малко Враново - Голямо Враново / Голямо Враново - /II - 21/ 3,600 

RSE3191 / II - 21/, Сливо поле - Тутракан / Бръшлен - гробищен парк 0,600 

RSE3196 / II - 21/, Русе - Бръшлен / Сливо поле - гробищен парк 0,250 

RSE3199 /III - 2102, Борисово - Черешово / Борисово - турски гробищен парк 1,350 

Източник: ОПР на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. 
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Общинските пътища съдействат за извършването на основните обслужващи 

функции в рамките на общината. Те осигуряват прекия транспортен достъп между 

населените места в общината, които са извън обхвата на републиканската пътна мрежа, 

както и някои връзки със съседни общини. 

Пътна мрежа – състояние 

Общото състояние на пътната мрежа в общината е лошо. Изключение правят 

второкласен път II-21 и общински път RSE1171 „Сливо поле – Ряхово“, които са в добро 

техническо състояние. Настилките на голяма част от общинските пътища включително и 

третокласния път III-2102 са в лошо експлоатационно състояние, а носещата способност в 

някои участъци е изчерпана. Нарушена е и функцията на част отводнителните системи. 

Необходимо е извършването на рехабилитация на част от пътищата, реконструкция на 

определени участъци и възстановяване на канавки и водостоци. 

 

 

Таблица №48: Дължина и състояние на улиците в населените места. 

№ 
Населено 

място 

Дължина 

на 

улични 

платна                             

км 

За 

ремонт             

(%) 

Вид настилка 

Тротоари 

км 

Осветление 

(%) 
Трошено   

каменна 

настилка (%) 

Асфалт 

(%) 

Черни 

пътища 

(%) 

1 Сливо поле 38,85 53 19 71 10 7,8 90 

2 Бръшлен 11,4 50 2,5 95 2,5 2,5 70 

3 Борисово 23,3 49 6 90 4 4,7 60 

4 Кошарна 11,5 52 10 85 5 1,8 90 

5 Юделник 13,9 51 8 90 2 4,2 80 

6 Стамболово 11,1 48 3 95 2 1,2 75 

7 Голямо Враново 23,7 54 25 60 15 5,3 65 

8 Малко Враново 11,2 53 10 85 5 4,9 50 

9 Бабово 14 40 5 90 5 3,1 80 

10 Ряхово 42 50 30 50 20 8,2 45 

11 Черешово 11,2 40 10 85 5 2,8 0 

 

ОБЩО 

 

211,8 
        

 

46,5 
  

Източник: ОПР на община Сливо поле за периода 2014-2020 г. 

 

По-голямата част от улиците в населените места са в лошо състояние, като има и 

немалко неасфалтирани улици. Преминаването на селскостопанска техника по уличната 

мрежа влияе в най-голяма степен за амортизирането на уличните настилки. Въпреки 

извършените ремонти на част от улиците в населените места, за голяма част от тях остава 

необходимостта от рехабилитация или цялостна реконструкция. 
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Воден транспорт 

Близостта до река Дунав и наличието на пристанище в с. Ряхово са предпоставка за 

развитие на речен транспорт. Пристанището е построено в периода 1948-1952 г. и се 

нуждае от ремонт и обновяване. До пристанището е разположена зърнена база с капацитет 

над 30000 t, откъдето се е осъществявал износът на зърно за държави разположени по р. 

Дунав (Унгария, Чехия). На Запад от с. Ряхово има изграден (през 1983 г.) лиман за 

зимуване на плаващи помпени станции. Разширяването му би позволило да зимуват и по-

малки кораби или шлепове. 

Обобщени изводи за състоянието, проблемите, тенденциите в развитието и 

възможностите: 

 Общината има добре изградена пътна мрежа с пространствената организация, 

която позволява сравнително лесен достъп на населението от отделните населени места до 

общинския център гр. Сливо поле, до областния център гр. Русе и големите 

административни центрове в страната. Техническите параметри и състоянието на 

общинската пътна мрежа обаче са незадоволителни. Необходимо е да се извърши 

рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, реконструкция на определени участъци 

и възстановяване на канавки и водостоци. 

 С доизграждането и модернизацията на пътищата по направлението на 

крайдунавския крайбрежен път „Видин – Силистра” 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 транзитния 

поток по направлението на път II-21, което преминава през центъра на община Сливо поле. 

Транзитния 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. Изграждането на обходен път(алтернативен маршрут), който да 

изведе на транзитното и товарно движение на път II-21 от градския център е приоритетно. 

Прогноза и насоки за развитие на територията 

Общия устройствен план на общината поддържа проектното предложение от 

Концепцията за пространствено развитие на община Сливо поле за изграждане на 

алтернативен маршрут, по който да премине републиканския път II-21. Новото 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 предлагания 

алтернативен маршрут преминава покрай производствената зона, като използва проектна 
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ивица на сервитут на далекопровод с високо напрежение и незастроена градска площ в 

рамките на населеното място. 

В плана се предвижда реконструкция и доизграждане на общински пътни отсечки, 

които ще осъществяват важни транспортни връзки, като допълващ и свързващ елемент на 

републиканските пътища на територията на общината. 

Изграждане на нови пътни връзки(показани на транспортната схема): 

 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 с. Борисово, 

свързваща път II-21 с път III-2102. Реконструкцията и възстановяването на връзката има 

важно значение и за обслужването на производствените зони в района;  

 възстановяване и доизграждане на единствения директен, но неизползваем към 

момента път между селата Кошарна и Юделник. Предвижда се изграждането на нова пътна 

отсечка. За целта се предлага възстановяването на части от старите съществуващи трасета и 

изграждането на връзка между тях. 
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15.2. Водоснабдяване и канализация 

Всички населени места в Община Сливо поле са водоснабдени. Водоснабдяването се 

осъществява от няколко групи  водоснабдителни системи. В Община Сливо поле няма 

изградена канализация и пречиствателни съоръжения.  

Водоснабдяване 

 Съществуващо положение 

   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 тръбни кладенци, което осигурява двойно захранване на двете 

населените места. Има напорен резервоар 1000 м³ и кула водоем 200 м³. Село Стамболово  

се захранва от ПС “ Борисово” и 2 броя кладенци. Водата от ПС “ Борисово” постъпва в 

ПС “Стамболово” има и кула водоем с обем  200 м³, от който се подава вода и за с. 

Кошарна.  

Водоснабдяването на с. Бръшлен се осъществява от собствен водоизточник и ПС 

“Бръшлен”. Село  Голямо Враново се захранва от кладенци  и ПС “Горно Враново” и  

водата постъпва в  два напорни резервоари 300 м³ и 100 м³. В тези резервоари се подава 

вода и от с. Бръшлен. Захранването с вода на с. Малко Враново се осъществява от 

напорните резервоари при с. Голямо Враново и от  собствено водоснабдяване от к. 

“Миджеран”  и  два резервоара с обем 100 м³ единия и 40 м³ другия. 

Село Юделник се захранва с вода от собствен водоизточник – кладенец,  ПС 

“Юделник” и напорен резервоар с обем  100 м³. 

Село Ряхово се захранва с вода от кладенец тип “Раней”. 

За с. Бобово водоснабдяването се осъществява от кладенец,  ПС  “Бобово“ и кула 

водоем 200 м³. 

   Реконструкции на водоснабдяването 

    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 
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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. 

   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.                                      

Канализация 

 Съществуващо положение 

    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. 

 

Предвиждания за изграждане на ПСОВ на територията на Община Сливо поле  

 Сливо поле - обща ПСОВ – Сливо поле, Борисово и Юделник; 

 Голямо Враново - обща ПСОВ – Голямо Враново, Малко Враново, Кошарна, 

Стамболово, Черешово, Бабово и Ряхово; 

 Бръшлен -  ПСОВ Бръшлен. 

 С изпълнение на проектното решение ще се осигури отвеждане и пречистване на почти 

всички отпадъчни води от урбанизираните територии до ПСОВ, с което се постига: 

 защита на здравето на населението; 

 значителен санитарно – хигиенен и социален ефект; 

 възстановяване качеството на водите и опазването им от замърсяване;      

 изтощаване и други неблагоприятни въздействия върху техния режим; 

съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната 

среда. 
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15.3. Електроснабдяване 

Енергийни мрежи и системи 

Анализирана е спецификата на енергийната система в общината – електропроводи, 

трафопостове, съоръжения за външно изкуствено осветление , ВЕИ, мерки за енергийна 

ефективност, производство на електроенергия от ВЕИ.  

Водещ е проблемът с високите разходи за електроенергия. Пред общината стои 

предизвикателството за въвеждане на мерки за енергийна ефективности използване на ВЕИ 

за намаляване на тези разходи. 

Общината се обслужва от електроразпределително дружество „ЕНЕРГО-ПРО 

България“ ЕАД – Варна, клон Русе. Изградената електропреносна мрежа за средно 

напрежение (20kV) на територията на общината има нужда от рехабилитация (по експертна 

оценка). 

На територията на общината е изградена електрическа подстанция  в с. Бабово  с 2 

бр. силови трансформатори по 16 МУ А. Брой на изводи затворени килии 20 kV в закрита 

разпределителна уредба – 16 бр. под напрежение. 

На територията на общината няма изградени газоснабдителни мрежи. 

Електропроводи – 11 бр. включително и тези електропроводи обслужващи система 

ВиК “Дунав”. 

           Таблица №49: Трафопостове собственост на “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” – ЕАД 

Населено място 
П/ст 

(бр.) 

Ел. проводи СН 

(км) 

ТП 

(бр.) 

ТМ 

(kVA) 

гр. Сливо поле  56.466 12 3660 

с. Бабово  11.750 5 850 

с. Борисово  15.850 10 2300 

с. Бръшлен  8.990 5 1160 

с. Голямо Враново  16.310 10 2510 

с. Кошарна  3.640 4 760 

с. Малко Враново  8.310 5 1110 

с. Ряхово  15.443 12 4110 

с. Стамболово  9.920 4 730 

с. Черешово  7.150 5 850 

с. Юделник  12.270 5 1310 

   Източник: 

 
  Таблица №50: Трафопостове собственост на Община Сливо поле 

Населено място 
ТП 

(бр.) 

ТП с 

мощност 

100 KvA 

ТП с 

мощност 

160 KvA 

ТП с 

мощност 

180 KvA 

ТП с 

мощност 

250 KvA 

ТП с 

мощност 

320 KvA 

ТП с 

мощност 

400 KvA 

с. Бабово 4 1 2 - 1 - - 
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с. Борисово 4 - - - 3 1 - 

с. Бръшлен 3 - - - 3 - - 

с. Голямо Враново 5 - - - 3 - 2 

с. Кошарна 2 - 1 - 1 - - 

с. Малко Враново 2 - - 2 - - - 

с. Ряхово 10 - 1 2 3 - 4 

гр. Сливо поле 8 - 2 - 2 - 4 

с. Стамболово 1 - 1 - - - - 

с. Юделник 3 - - - 2 - 1 

  Източник: 

 

За преобразуване и разпределяне на електрическата енергия от преносната мрежа на 

територията на Община Сливо поле са изградени и частни трафопостове, основно от 

земеделските кооперации и свинекомплексите. 

От юни 2012 г. „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД пое разпределението и снабдяването 

с електрическа енергия на североизточна България от Е.О.Н България ЕАД. Дружеството 

оперира посредством Енерго-Про Мрежи АД и Енерго-Про Продажби АД, в качеството си 

на мажоритарен акционер в двете дружества. 

Енерго-Про Мрежи АД има за основен предмет на дейност експлоатация на 

електроразпределителната мрежа, пренос на електричество, разпределение и снабдяване с 

електрическа енергия на територията на обслужване от близо 30 000 кв. км в североизточна 

България. 

 

Таблица №51: Трафопостове частна собственост 

Населено място 
ТП 

(бр.) 

гр. Сливо поле 5 

с. Бабово 12 

с. Борисово 4 

с. Бръшлен 4 

с. Голямо Враново 3 

с. Кошарна 1 

с. Ряхово 6 

с. Стамболово 3 

с. Черешово 2 

с. Юделник 3 

 Източник: 
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 „ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД е най-големият частен производител на 

електричество чрез водноелектрически централи (ВЕЦ) в България. 

Състоянието  на електроразпределителната мрежа не е добро, въпреки ежегодната 

профилактика. При дъжд и снеговалеж се появяват смущения в електрозахранването. 

С финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е 

извършена рехабилитация на уличното осветление и старите живачни лампи са подменени 

с Натриеви лампи с високо налягане, подменени са и проводниците.   

Най-голям процент е потреблението на енергия в сферата на образованието и на  

уличното осветление. Разходите за енергия се нареждат на едно от първите места по обем в 

общинския бюджет.  

Съоръжения за външно изкуствено осветление  

Уличното осветление представлява около 1% от общото енергопотребление и около 

12% от общите разходи за електрическа енергия. 

Към 31.12.2009 г. общата инсталирана мощност на уличното осветление на 

територията на Община Сливо поле е 290 kW. Общият годишен енергиен разход средно на 

година е 1 160 000 kWh. 

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. От началото на 2006 г. в 

Р.България е в действие новия хармонизиран европейски стандарт за УО БДС EN 13201, 

който чувствително променя философията на УО в сравнение със стария стандарт БДС. 

Едно от основните изисквания е средната яркост на пътното платно в нито един момент от 

експлоатацията на уличната осветителна уредба да не пада под експлоатационната яркост 

Lm. 

С цел подобряване качеството на услугата „Улично осветление” и привеждането й в  

съответствие с  националните и европейски стандарти и подобряване сигурността и 

безопасността на гражданите на общината през 2011 г. е извършена рехабилитация на 

уличното осветление на територията на община Сливо поле. 

В резултат на рехабилитацията е изграден участък от улично осветление с дължина 

1800 м, осветен участък с дължина 900 м. по бул. „България” в гр. Сливо поле, подменени 

са 4988 бр. осветители и конзоли, 139340 м. кабел за УО, доставени и монтирани са 75 бр. 

касети. 
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               Таблица №52: Параметри на уличното осветление: 

Населено 

място 

Брой  

трафоп

остове 

/бр./ 

Нови  

метални 

стълбове 

/бр./ 

Брой 

осветителни 

тела 70 W 

Брой 

осветителни 

тела 150 W 

Касети 

Провод 

ник  

/м/ 

Брой 

осветителни 

тела 70 W 

стари /бр./ 

гр. Сливо поле 12 64 758 92 12 23700 200 

с. Ряхово 15 0 969 0 15 29070 0 

с. Бабово 5 0 357 0 5 10710 0 

с. Бръшлен 5 0 344 0 5 10320 0 

с. Голямо Враново 8 0 632 0 8 18960 0 

с. Малко Враново 5 0 303 0 5 9090 0 

с. Юделник 5 0 372 0 5 11160 0 

с. Кошарна  4 0 319 0 4 9570 0 

с. Стамболово 4 0 214 0 4 7047 0 

с. Черешово 5 0 294 0 5 8820 0 

с. Борисово  10 0 384 0 9 12058 0 

Общо: 78 64 4946 92 77 150505 200 

Източник: 

 

Таблица №53: Мощност на уличното осветление по населени места:   

гр. Сливо поле, бул. България и Сливица    - 66860 W 

с. Ряхово         - 67530 W 

с. Бабово        - 24990 W 

с. Бръшлен       - 24088 W 

с. Стамболово       - 14980 W 

с. Борисово       - 26880 W 

с. Голямо Враново      - 49770 W 

с. Малко Враново      - 21210 W 

с. Кошарна       - 22330 W 

с. Юделник       - 26040 W 

с. Черешово       - 20580 W 

 Пълната мощност, монтирана за потребление в осветителните тела на уличното 

осветление на територията на Община Сливо поле е 221147 W. 

При рехабилитацията на уличното осветление не е изградена система за 

автоматичното му управление. 

Съществува техническа възможност за оптимизиране разхода на енергия чрез 

изграждане на система за автоматично управление на уличното осветление. 

Възобновяеми енергийни източници   

Използването на ВЕИ се разглежда като един от основните фактори за преминаване 

към нисковъглеродни икономики, за развитие на нови високотехнологични производства и 

осигуряване на т. нар. „зелен“ растеж и „зелени“ работни места. 
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Анализът на възможностите за използване на ВЕИ показва реален потенциал за 

снижаване на емисиите на парникови газове  с около 8 129 kt CO2 еквивалент през 2015 

година. 

Основните насоки в развитието на ВЕИ са следните: 

 използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна 

енергия; 

 изграждане на ВЕЦ; 

 използване на геотермални ресурси; 

 увеличаване производството на електроенергия, произведена от ветрови 

генератори; 

 увеличаване производството на енергия, произведена от соларни термални и 

фотоволтаични системи. 

През последните години в общината е актуален въпросът с внедряването на мерки за 

енергийна ефективност, както и инвестиции "на зелено" за изграждане на инсталации и 

мощности за производство на енергия от ВЕИ и биогорива.  

Използването на слънчевата енергия за производството на електрическа енергия се 

извършва в обособени за целта терени. Поради спецификата на технологичния процес на 

производство на електроенергия от фотоволтаици се дава възможност за инсталиране на 

фотоволтаичните панели във вече построени или новостроящи се сгради. Това са 

фотоволтаични системи вградени в обвивката на сградата и стандартни фотоволтаични 

панели монтирани върху съществуващи сгради. 

Възможности за използване на слънчевата енергия на територията на община 

Сливо поле.  

Общински сгради, подходящи за инсталиране на фотоволтаични системи. 

На територията на община Сливо поле, общинските сгради могат да се 

класифицират на: 

 административни; 

 здравни; 

 учебни и детски; 
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 социални; 

 сгради с културно-историческо значение. 

Сградите общинска собственост, основно сградите на училищата и детските градини 

са удобни за разполагане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия, 

защото в болшинството от случаите са разположени върху терени (училищни дворове и 

дворове на детски градини) където няма високи засенчващи сгради и в близост има 

изградени и функциониращи трафопостове. 

Като пример за възможностите за използването на ВЕИ при сградите общинска 

собственост може да се предложи : 

ПРОЕКТ за изграждане на покривна фотоволтаична инсталация на ОДЗ ”Мечо Пух” 

гр. Сливо поле. 

Енергия от биомаса – Експертно оценено количеството  биомаса от селското  и 

горското стопанство, както и от използваемите отпадъци на територията на Община Сливо 

поле  възлиза на  около 90 000 т.  

При средна топлотворна стойност  2 МВтч/т потенциалът на евентуалната енергия  

получена от общото количество  биомаса комулативно е над 180 000 МВтч.    

На основание Директива 8/2004 на ЕС с Oбщинската дългосрочна програма за 

насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, 2013-2022 

година се предлага  идеен проект за използване на биомасата на територията  на Община 

Сливо поле чрез изграждане на централа за комбинирано производство на топлинна  и 

електрическа енергия (ТЕЦ). Централата ще използва отпадъчните селскостопански 

продукти и в частност сламата за основно гориво. Сламата се изгаря по метода на сухата 

дестилация и получения газ се подава към “Co” – генератори за комбинирано производство 

на електрическа и топлинна енергия. 

През 2013 г. е подадено инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на 

парк за производство на ел. енергия от биомаса в с. Ряхово. 

Използване на биогорива в транспорта: В община Сливо поле е изграден и работи 

завод за биогорива.  

Използване на енергия от други възобновяеми източници в транспорта 

Сред приоритетите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за периода 

2014 – 2020 е „разработване на екологосъобразни и нисковъглеродни транспортни системи 
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и насърчаване на устойчиво развита градска мобилност”, което означава гарантирано 

наличие на средства за донорски схеми в подкрепа на електромобилността. 

В географско отношение община Сливо поле заема особено стратегическо място. Тя 

е важен комуникационен и транспортен център. Това е сериозна предпоставка за 

изграждане на система от електрозарядни станции за ел. автомобили, с тенденция те да 

използват енергия произведена от ВЕИ. 

В периода 2009 – 2012 г. на територията на община Сливо поле са изградени  9 бр. 

фотоволтаични централи(производство на електрическа енергия от слънчева). 

 

Таблица №54: Изградени фотоволтаични станции  

№ по 

ред 
Име на проекта 

Инвеститор/ 

собственик 

Инста-

лирана 

мощ-

ност/ 

КW 

1 Фотоволтаична електроцентрала 1.2MW и 

БКТП в ПИ 029033, местност "Илията" в 

землището на с. Бабово;  

„СЪНФЛАУЪР БАБОВО” ЕООД; гр. 

София, ул.”Гюешево” № 83, ет.4,ап.432 

1200 

2 Фотоволтаична електроцентрала в УПИ ІІ-

298, кв.21 на с. Бръшлен 

„УНИПАРК ЕООД” с. Бръшлен, община 

Сливо поле 

82 

3 Фотоволтаична електроцентрала за 

производство на ел.енергия, УПИ VІІ, 

кв.63 гр. Сливо поле 

„ЕС ЕЛ СОЛАР” ООД, гр. Сливо поле, 

бул. „България” 2Б 

97 

4 Фотоволтаична електроцентрала и кабелна 

електропроводна линия 0.4kV,  УПИ ІІ-

338, кв.14 с. Черешово 

ЕЛ БИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД; ул. „Васил 

Левски” № 2, с. Черешово, Община 

Сливо поле 

64 

5 Фотоволтаична електроцентрала , УПИ VІ-

905, кв.13, гр. Сливо поле 

БСБ КЪМПАНИСОЛАР ЕООД, пл. 

„Възрожденски” №6,, вх.2, ет.4, гр. Русе 

30 

6 Фотоволтаична електроцентрала, ул. 

"Витоша" № 15, кв.13, гр. Сливо поле 

БСБ КЪМПАНИСОЛАР ЕООД, пл. 

„Възрожденски” №6,, вх.2, ет.4, гр. Русе 

30 

7 Фотоволтаична електроцентрала, УПИ ІІІ-

37, кв.15, гр. Сливо поле  

БСБ КЪМПАНИСОЛАР ЕООД, пл. 

„Възрожденски” №6,, вх.2, ет.4, гр. Русе 

30 

8 Фотоволтаична електроцентрала, ПИ 

70007 по КВС на с. Юделник, 

"Имоти Менинджъмънт" ООД 

гр. Русе, ул. „ Воден” № 11, вх.2, ет.4 

84 

9 Фотоволтаична електроцентрала, УПИ VІІ, 

кв.63 гр. Сливо поле  

"Ес Ел Солар" ООД 

гр. Сливо поле, бул. „България” 2Б 

97 

Източник: Собствена база данни 

 

В периода 2009 – 2012 г. са изградени инсталации за битово-горещо водоснабдяване 

със слънчеви панели в ОДЗ „Мечо Пух” гр. Сливо поле, ЦДГ „Пролет” с. Малко Враново и 

СОУ „Паисий Хилендарски” гр. Сливо поле.  
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15.4. Телекомуникация 

Състоянието на съобщителната инфраструктура в общината касае покритието на 

мобилните оператори и функционирането на пощенски станции. 

На територията на общината се предлагат услугите на „ВИВАКОМ“ ЕАД (БТК АД), 

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД и „ТЕЛЕНОР“ ЕАД. Има Телефонни и пощенски 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 гр. 

Сливо поле, селата Ряхово, Голямо Враново 

 

    Таблица №55: Покритие на мобилни оператори 

КОМПАНИЯ 
ПОКРИТИЕ 

GSM UMTS 

„ТЕЛЕНОР“ ЕАД 99,7% 98,4% 

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД  99,9% 96,2% 

„ВИВАКОМ“ ЕАД (БТК АД) 100% 100% 

 

 

Развитието на мобилните оператори и интернет доставчици в общината ще бележи 

значителен напредък, най-вече що се отнася до разширяването на обхвата на мрежата, 

въвеждането на нови услуги и технологии - високоскоростни мобилни технологии услуги 

от трето и четвърто поколение. 

 

 

 

 

Таблица №56: Списък на Пощенските станции на територията на община Сливо поле 

№ 
Пощ. 

код 

Наименов

ание на 

ПС 

Адрес Извършвани услуги 

1 7060 
Сливо 

поле 
ул.”Демокрация” №2 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

2 7068 Бабово 
ул.”Марин Павлов” 

№12 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

3 7064 Борисово пл.”Възраждане” №8 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

4 7069 Бръшлен ул.”България” №37 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 
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5 7065 
Голямо 

Враново 

ул.”Христо Ботев” 

№10 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

6 7062 Кошарна 
ул.”Васил Левски” 

№32Б 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

7 7067 
Малко 

Враново 

ул.”Възраждане” 

№30 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

8 7070 Ряхово ул.”Цар Борис I” №1 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

9 7063 
Стамболо

во 

пл.”Ст. Стамболов” 

№10 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

10 7066 Черешово 
ул.”Васил Левски” 

№47 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

11 7061 Юделник 
ул.”Черно море”    

№2 

Универсални и неуниверсални пощенски услуги, вътрешни и 

международни пощенски преводи, услуги по възложителство 

- инкасиране на суми от абонати на Мтел, Виваком, 

Булсатком, Енерго-Про, изплащане на пенсии, търг. дейност. 

Източник: Български пощи ЕАД 
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16. Пространствено развитие 

Концепцията за пространствено развитие на община Сливо поле определя целите 

относно устройството на територията на общината за периода 2013-2025. 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. Този документ трябва да са съобразени с КПРО и именно тя се явява 

свързващото звено между социално-икономическото и пространственото планиране и ЗУТ. 

 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 са основа за развитие в Общият устройствен план на общината, който се 

занимава с детайлното, но цялостно устройство на територията. Концепцията представлява 

един вид предпроектна фаза на ОУПО, която отделена по този начин, дава по- голяма 

свобода за размисъл над територията и на нейното осмисляне като непосредствена част 

от областта, района, страната. От своя страна, предвижданията на ОУПО създават основата, 

върху която да се реализират целите за социално-икономическо развитие на общината, 

определени с ОПР. ОУПО е предпоставка за изпълнението на ОПР,  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. КПРО може да бъде документът, на който   ОУПО  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. 

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. 
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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  е  гръбнакът  на общината. 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 с. Борисово и тангира една от 

двете големи предвидени в бъдеще смесени многофункционални зони на общината.  

Функционална структура на 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 
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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. 

  Развиващи населени места са селата Бръшлен и 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. 

Проектът предлага  обособява две основни зони: 

 Зона Североизток с потенциал за развитие на производство, промишленост и 

селскостопанска 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  

културно- познавателен туризъм. Изграждането на туристически маршрути, условия за 

хоби туризъм, и обвързването им с културните ценности е приоритет за тази зона. За 

постигане на тези цели проектът 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. Целите, заложени в 

ОУПО, могат да се реализират чрез предвиждане  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 на  

съществуващия  жилищен  и  промишлен  фонд.  Политиките  и  мерки  за  развитие  на 

горското стопанство намират приложение в южната част на общината, която е обвързана 
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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.  

Проектът предлага обособяване на следните устройствени зони според 

Наредба №7 от ЗУТ.  

Във всички населени места основната устройствена зона е Жм с малка 

височина на застрояване:  плътност до 60%,  интензивност на застрояване 

(КИНТ) до 1,2 и миним. озеленена площ 40%;  

В общинският център - Сливо поле епизодично може да се появят и 

територии със средна височина на застрояване Жс, с показатели Пл. на 

застрояване до 70%, КИНТ до 2,0 и мин.  озел. площ 40%;  

Новите територии в строителните граници на населените места освен за 

жилищни функции се предлагат и за производствено склодови дейности и за 

зони със смесени функции;  

Устройствена зона Пп с Пл. на застр. до 80%, КИНТ до 2,5% и мин.  озел. 

площ до  20% и зона Смф с Пл.на застр. до 70%,  КИНТ до 2,0% и мин.  озел. 

площ 30%; 

Терени за спорт и атракции с мин.  озеленена площ е 20% от площта на 

УПИ-то;  

С проекта 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. 
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Общият устройствен план 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. 

 

17. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Сливо поле 

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите правила и нормативи са разработени на основание чл.23, ал.2, т.15, буква 3 от 

Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

РАЗДЕЛ I-ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Предмет и цели на правилата и нормативите 

(1) Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Сливо поле са неразделна 

част от плана. 

(2) С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните 

изисквания: 

 Здравословни условия за обитаване и труд, както и сигурност на населението; 

 Задоволяване на жилищните нужди на населението; 

 Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, оформяне на 

облика и хинтерланда им; 

 Икономично използване на теренните ресурси; 

 Опазване на недвижимото културно-историческо наследство. 

(3) Участниците в устройствения процес по прилагане на ОУП на община Сливо поле: 

Общински орани на управление; 

 Органи на експертиза; 

 Органи на контрол; 

 Физически и юридически лица. 

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на община Сливо поле законово 

определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 

ЧАСТ ВТОРА: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 



135 

РАЗДЕЛ I – ЗОНИРАНЕ, РЕЖИМИ 

Чл.2. С одобряването на ОУП на община Сливо поле и правилата и нормите към него, 

предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните зони, 

стават задължителни по отношение на прилагането му. 

(1)  При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за отделните 

населени места на общината, трябва в изготвеното за случая задание за проектиране, 

залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези, предвидени в ОУП. 

Чл. 3. Зоните с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното 

им предназначение бива:   

(1)Универсална жилищна зона – Ж, включваща следните разновидности със съответните 

норми: 

Разновидност на 

жилищната 

устройствена зона 

Плътност на 

застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване 

Кинт 

Необходимо 

озеленена площ 

Позел. в % 

Жм до 60 до 1,2 мин. 40 

Жс до 70 до 2,0 мин. 40 

 

(2) Производствени зони – П: 

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътност на 

застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване 

Кинт 

Необходимо 

озеленена площ 

Позел. в % 

Пп до 80 до 2,5 мин. 20 

 

(3) Устройство на озеленени територии- Оз- оразмеряват се съгласно предвижданията на 

Наредба № 7, като се съблюдават дейностите и площите им, допустими съгласно нея.  

(4) Територии със смесено предназначение – Смф 

Разновидност на 

жилищната 

устройствена зона 

Плътност на 

застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване 

Кинт 

Необходимо 

озеленена площ 

Позел. в % 

Смф до 70 до 2,0 мин. 30 

(5) Устройството на територии за спорт и развлечение- оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба № 7, кат0 се съблюдават дейностите и площите им, допустими 

съгласно нея.  

(6) Територии за спорт и атракции – Са 

Разновидност на 

устройствена зона 

Плътност на 

застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност на 

застрояване 

Кинт 

Необходимо 

озеленена площ 

Позел. в % 

Са до 20 до 0,4 мин. 20 
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(7) Територии с общо предназначение се параметрират с подробни устройствени планове, 

разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание.  

(8) Териториите, с право на смяна на предназначението, са за нуждите на отдиха. Те се 

развиват след доказана необходимост и инициатива на собствениците. 

(9) В териториите около бъдещия язовир , не се допуска смяна на предназначението на 

земите, както и извършване на строителство. ???? 

Чл.4. Терени и обекти на недвижимото културно-историческо наследство НКЦ се 

устройват съобразно законовите изисквания и определените от НИНКН режими за опазване 

на паметниците на културата. 

Чл.5. Защитените местности и територии се устройват и управляват съгласно изготвен 

План за управление.  

Чл.6. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се подчиняват 

на наредбите на МРРБ и МЗ.  

РАЗДЕЛ II- ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.7. Общината може да придобива имоти- собственост на физически и юридически лица, 

за устройствени нужди, породени с ОУП на община Сливо поле при наличие на ОУП или 

подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУП на община Сливо поле. 

(1)  Придобиването на имоти става в съответствие с чл. 295 от ЗУТ. 

Чл.8. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната територия 

се проектират и изпълняват след наличие на одобрени идейни и работни проекти и техните 

разчети, съобразени с предписанията на ОУП на община Сливо поле. 

Чл.9. Общият устройствен план на община Сливо поле  може да бъде изменен само в 

случаите, предвидени в чл. 134 (1) от ЗУТ. 

РАЗДЕЛ III- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.10. настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Сливо поле не 

отменят действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство и други 

такива, свързани с тази материя.  
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18. Баланс на територията 

 

Наименование на териториалния елемент Площ на 

съществуващи 

елементи 

Площ на 

проектни 

елементи 

 в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 1576,01 5,70 1688,32 6,10 

2. Обществено-обслужващи функции 24,04 0,09 24,04 0,09 

3. Производствени дейности 165,01 0,60 495,57 1,79 

4. Складови дейности 65,50 0,24 168,50 0,61 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Озеленяване, паркове и градини 62,34 0,23 210,33 0,76 

7. Спорт и атракции 13,08 0,05 16,19 0,06 

8. Комунално обслужване и стопанство 3,06 0,01 3,06 0,01 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 21723,40 78,52 21038,59 76,04 

9.1. обработваеми земи - ниви 18459,44 66,72 17954,93 64,90 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 741,76 2,68 733,07 2,65 

9.3. необработваеми земи 319,80 1,16 318,51 1,15 

9.4. др. земи 2202,40 7,96 2032,08 7,34 

10. Горски територии, в т.ч.: 1864,60 6,74 1845,37 6,67 

10.1. гори 1708,90 6,18 1689,67 6,11 

10.2. др. горски  155,70 0,56 155,70 0,56 

11. Водни площи 1989,50 7,19 1989,50 7,19 

12. Транспорт и комуникации 139,50 0,50 146,57 0,53 

13. Техническа инфраструктура 37,52 0,14 37,52 0,14 

14. Територии за добив на полезни изкопаеми 3,14 0,01 3,14 0,01 

ОБЩА ПЛОЩ   27666,70 100,00 27666,70 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ    

А. Територии за природозащита 5002,11 18,08 5002,11 18,08 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 0,8 0,00 0,8 0,00 

В. Територии с особена териториалноустройствена 

защита 

0 0,00 0 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 7,76 0,03 38,02 0,14 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и 

срутища 

0 0,00 0 0,00 

Е. Други нарушени територии 0 0,00 0 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на 

припокриването 

7,76 0,03 38,02 0,14 
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19. Графични материали 

• Опорен план М 1:25 000 

• ОУП на община Сливо поле – предварителен проект М 1:25 000 

• Схема Собственост М 1:50 000 

• Схема Видове територии М 1:50 000 

• Схема Категория на земеделска земя М 1:50 000 

• Схема Недвижимо културно наследство М 1:50 000 

• Схема Екология М 1:50 000 

• Схема Транспорт и комуникации М 1:50 000 

• Схема Водоснабдяване и канализация М 1:50 000 

• Схема Електроснабдяване М 1:50 000 

 

 


