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I.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие за 2016 година е разработен в съответствие с изискванията на
Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.
Общинският план за развитие на Община Белене за периода 2014-2020 г. е
приет с решение № 73/ 05.12.2014 г. на Общински съвет – Белене.
Обвързаност на ОПР с други стратегически документи:
Документи за стратегическо развитие:

Стратегия “Европа 2020”;

Национална програма за развитие на България 2020;

Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г;

Договора за партньорство 2020;

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2015
г.;

Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода
2014-2020.

Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014-2020;

Програма за опазване на околната среда 2010-2015;

Анализ на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги в
община Белене;

Актуализирана програма за управление на отпадъците на община Белене
2011-2015.
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II.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР
СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
1. Демографско развитие

Протичащите в демографско отношение процеси в община Белене са влошаващи се
през последните 20 години. Тези неблагоприятни характеристики се отнасят за страната
като цяло.
Община Белене не прави изключение по очертаващите се трайни тенденции на
отрицателен естествен прираст, ниска раждаемост, висока смъртност, нарушена
възрастова структура и пр. на фона на отрицателните данни и за страната ни. На базата
на съществуващите данни и анализи в общината, се налага изводът, че е налице един
постоянен и траен процес на намаляване броя на населението (Фигура №1). Подобна
констатация може да се направи и за равнището на естественото възпроизводство на
населението, то също е с отрицателни измерения.
Фигура №1: Население на община Белене към 15 декември на съответната
наблюдавана година.

Община Белене
10745
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10000
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Източник: сайт на Главна дирекция „ГРАО”.

По данни от последното преброяване населението в община Белене наброява
10 109 души, като от тях 8 599 са в общинския център гр. Белене, а 1 510 души живеят в
петте села (Таблица №1 и Фигура №2).
Един от белезите за степента на усвоеност на територията е свързан с нейната
населеност. Съпоставката между данните за размера на територията и броя на
населението дава представа за средната гъстота на населението. Като резултат от
негативната тенденция за намаляване броя на населението, при запазване площта на
областта, се наблюдава и тенденция на понижаваща се гъстота на населението. Ниската
гъстота е свързана най-вече с устойчивата тенденция за обезлюдяване на голяма част от
населените места, включително и тези от община Белене.
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Таблица №1. Разпределение на населението на община Белене по населени места (по
постоянен адрес).
Населено място
гр. Белене
с. Бяла вода
с. Деков
с. Кулина вода
с. Петокладенци
с. Татари
Общо

2013
2014
2015
9013
8806
8668
337
321
316
512
477
469
187
171
159
372
351
339
324
296
284
10 745
10 422
10 235
Източник: сайт на Главна дирекция „ГРАО”.

2016
8599
307
453
156
325
269
10 109

Фигура 2: Процентно разпределение на населението на община Белене по населени
места към 15.12.2016 г.

Процентно разпределение на населението на
община Белене по населени места за 2016 г.
3%
2%3%
4%
3%

гр. Белене
с. Бяла вода
с. Деков
с. Кулина вода
с. Петокладенци
с. Татари
85%

Най-голямо намаление на населението е регистрирано през 2011 г., когато то се
понижава с 510 души. През 2013 г. населението на общината е намаляло общо със 174
души, а през 2014 г. с 323 души. През 2016 г. намаляването на населението е със 126
души. Средногодишният абсолютен прираст е отрицателен и показва, че общината
обезлюдява средно с 250 души (Фигура №3). Тоест, броят на населението е намалял с
11,68%, което е тревожна тенденция, особено за селата, и води до превръщането им в
слаборазвити периферни райони с незначително население. При населението, живущо в
гр. Белене, намалението е далеч по-малко (около 1%). Налице е двупосочна тенденция
на миграция на населението от селата в общинския център и обратно.
Като цяло може да се приеме, че община Белене е периферна, слабо
урбанизирана територия с ниска гъстота на населението и с малки населени места,
сравнително отдалечени от големите градски центрове в страната.
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Фигура 3: Механичен прираст на населението към 31 декември на съответната
наблюдавана година.

Население, бр
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Източник: НСИ

2. Равнище на безработица
По данни на НСИ равнището на безработица в община Белене за 2016 г. е
12.37 % и съответно 460 души – с 207 по-малко в сравнение с 2015 г. Равнището на
безработица за м.декември 2016 г. е 10,4%, което е над средното за страната.
Регистрирани са 460 безработни лица в края на м. декември 2016 г. Увеличението в
сравнение с предходния месец е 0,3 % (Фигура №4).
Фигура 4: Равнище на безработицата в община Белене към 31 декември на
съответната наблюдавана година

Равнище на безработица (%)
17

16,46

16

15,34
14,64

15

15,02

14
13

12,37

равнище на
безработица

12
11
10
2012

2013

2014

2015

2016

Източник: ДБТ Никопол- филиал Белене
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Проследяването на динамиката на безработните лица до 29 г. показва, че е
налице тенденция към намаление на техния брой, с изключение през 2011 г. и 2012 г.
(Фигура №5). Високото равнище на безработица в общината може да се превърне в
социален проблем, за решаването на който трябва да се работи в посока включване на
безработните в различни форми за обучение, за придобиване на професия, за
повишаване на квалификация, за преквалификация и др.
Като цяло налице са тенденции към увеличаване на броя на регистрираните
безработни. В структурата на безработните се откроява групата на безработните лица с
продължителност на регистрацията повече от една година, тъй като попадащите в тази
група много трудно си намират работа. От общо 460 регистрирани безработни лица към
м.12.2016 година 24,3 на сто са с продължителност на регистрацията над 2 години.
Поради това за нея е необходимо да се разработят мерки и да се използват
възможностите, които предоставят различни програми за включването им в курсове,
осигуряване на възможност за работа по програми за временна заетост и др.
Фигура 5: Структура на безработните лица, регистрирани в ДБТ Никопол – филиал
Белене към 31 декември на съответната наблюдавана година.
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3. Социални услуги, предоставяни в общината
Социалната политика на община Белене е насочена към развиването на
модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център
ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато
подобрява своето качество, като се дава възможност на всяко човешко същество за
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реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст,
социално положение.
Община Белене разполага с развита мрежа и система от социални заведения и
услуги. Основната й насоченост е свързана с подпомагане на хората в неравностойно
положение, като пенсионери, лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Характерно за ареала е, че се увеличава броят на хората в надтрудоспособна възраст почти всяко второ лице от селското население и всяко пето от градското население. В
голяма степен това са лица в критично социално положение, самотни или хора с
увреждания, живеещи под минимума на жизнения стандарт, ветерани от войните и
военноинвалиди. Особено изявени са тези специфики в петте кметства на общината.
Предоставяните социални услуги в общината имат за цел да се подобри
социалната закрила, да се преодолее социалната изолация и да осигури по-добри и
достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в
социален риск - хора с увреждания, самотно живеещи възрастни и лица в
неравностойно положение.
Местната социална система се състои от следните социални заведения и
оказвани услуги:
 Център за обществена подкрепа - Това е делегирана от държавата
дейност с капацитет 25 места и численост на персонала 6 щатни бройки, в който се
предоставят психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните
семейства. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, насочени към
превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в
умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции,
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви. Потребителите на услугите са деца и семейства в риск на
територията на община Белене - деца, жертви на физически и емоционален тормоз и
техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с
проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят
съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които
има риск да изоставят децата си в специализирана институция; деца и младежи,
настанени в специализирани институции за деца; кандидати за приемни семейства;
утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на
осиновители в следосиновителен период. Въпреки своя капацитет, за 2016 г. центърът
обслужва 25 лица и техните семейства, което само по себе си говори за увеличение на
броя на нуждаещите се и местната политика за социализирането на ползвателите (и
евентуалните такива) на тази услуга следва да е за привличане на още кадри, които
специализирано, професионално и качествено да обслужват нуждите на тази рискова
група.
 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с
увреждания – Осъществен по проект и с финансовата подкрепа на Конфедерация
Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество, а
към момента са под управлението на „Каритас” Русе. Предоставят се услуги за деца и
младежи с увреждания от 0 до 35 години. Услугата обхваща всички видове увреждания
с ТЕЛК. В центъра работят 6 служители: Логопед, Кинезитерапевт, Психолог,
Социален педагог, Специален педагог и Координатор. Капацитетът на центъра е 25
потребители. За две години от създаването му до момента са преминали 50 случая.
Предлага се терапия, рехабилитация и психологически консултации.
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 Домашен социален патронаж (ДСП) - Основната му дейност е свързана с
предоставянето на социални услуги в общността (доставка на храна по домовете на
потребителите; услуги по поддържане на лична и битова хигиена; пазаруване със
средства на патронираните на необходимите стоки и храни, плащане на такси и сметки
за разходи; посредничество при извършване на административни, здравни и други
услуги; и поддържане на социални контакти). Към 2016 г. ползвателите на социални
услуги са 172 души, обслужвани от 11.5 заети щатни бройки. Потребността на този вид
социални услуги постоянно нараства и за да бъдат обхванати всички нуждаещи се, ще
се наложат инвестиции в ново оборудване, транспортни средства и човешки ресурси.

„Домашен помощник”, финансирана по проект на Община Белене
„Светъл лъч” ОП „Развитие на човешките ресурси”. С този вид услуга се осигуряват
качествени грижи и подпомагане на самотни и възрастни хора над 65 г. ( 8 души за
2015 и 40 – за 2016 година) да организират ежедневието си. През 2015 и 2016 г. общо
48 души са ползвали домашни помощници.
 „Личен асистент”, финансирана по НП „Асистенти на хора с
увреждания” (27 бр. – целогодишно) и по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Социалната услуга е разкрита на територията на община Белене от 2004 г. и се доставя
по домовете. Потребители на услугата са лица с над 90% ТНР с право на чужда помощ,
деца с над 50% степен и вид увреждане с чужда помощ, самотно живеещи стари хора и
лица с тежки увреждания (27 души за 2016 г.). Разширеният семеен кръг е ангажиран с
обгрижването, което възпира реализацията им на пазара на труда.
 Общинска основна организация на хората с увреждания - Сформирана е
с Решение на Общински съвет – гр. Белене през 2002 г., като бюджетно звено, член на
Съюза на инвалидите в Република България. През 2003 г. организацията разширява
дейността си и приема нови членове както от гр. Белене, така и от кметствата на
общината. Във всички кметства има организирани нейни дружества. Към настоящият
момент в организацията регистрираните членове са 847, което е 3,1% от населението в
трудоспособна възраст с ТНР - 50 и над 50% и 14.2% от населението в над
трудоспособна възраст с увреждания над 50 %. Социални услуги се предоставят на
членове на организацията и обхващат: информационни услуги за правата и
преференциите на хората с увреждания; разясняване правата за интеграционни добавки
(транспортни услуги, лекарствени средства, целеви помощи за отопление); консултации
относно ползване технически помощни средства; консултиране и напътствия на
родители за работа с деца с увреждания; културно-масови дейности: организиране на
чествания, преглед на художествена самодейност, автопоход, посещение на културни и
исторически паметници; занимание по интереси: шах, табла, изработване на сувенири,
плетива и др.; организиране на семинари и лекции с медицински специалисти по
отделните видове заболявания. Потребителите на тези социални услуги са лица с
определена първа, втора и трета група инвалидност, деца с увеждания и доброволци.
Характерно за целевите групи е влошеният им жизнен статус (ниски пенсии, липса на
работа и доходи), високата средна възраст, самотата и безпомощността, което налага
предлагане на комплекс от социални услуги за социално включване и интеграция.
 Пенсионерски клубове – Учредени са в началото на 2004 г. в гр. Белене и
селата Деков, Татари и Бяла вода, а по-късно и в останалите населени места на
общината. На сдруженията са предоставени безвъзмездно помещения - общинска
собственост за осъществяване на клубната дейност. Социалните услуги, които се
предоставят, са насочени към социално включване на лица и семейства над 65 години.
Основните дейности са свързани с: организиране на занимания по интереси; изнасяне
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на беседи: здравни, по правата на човека, по обществен ред и сигурност, пожарна и
аварийна безопасност; ангажиране на публични личности за работа с деца в риск;
културно-масови дейности. В клубовете на пенсионера са извършени текущи ремонти и
са снабдени с необходимото оборудване за ангажиране на свободното време на
възрастните хора от общината.
На територията на община Белене се предоставят и още обществено
значими социални услуги:
 „Обществена трапезария”, финансирана от Фонд „Социално
подпомагане” към МТСП и е свързана с доставката на „топъл обяд” на хора, които по
различни причини не могат да си го осигурят сами. Крайни бенефициенти на този вид
услуга са възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално
подпомагане по чл.9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да
задоволят сами основните си жизнени потребности. За 2016 г. са обслужени 40
потребителя.
 „Медицински грижи по домовете”, финансиран по проект от „КаритасРусе”. Дейността е свързана с предоставяне на медицински и социални услуги на
възрастни и болни граждани (93 души за 2016 г.) на територията на община Белене.
 Приемна грижа - На територията на община Белене за 2016 г. има 9
професионални приемни семейства. Приоритет при работата с деца е те да бъдат
отглеждани в семейна или близка до семейната среда, вместо да бъдат настанявани в
специализирани институции, за което е нужно развитието на социални услуги за деца в
общността.
В община Белене се предоставят социални услуги само в общността, в семейна
или близка до семейната среда и съобразно нуждите на рисковите групи, което
улеснява процеса на деинституализация. Към момента няма разкрити услуги,
предоставяни от специализирани институции.

4. Образование:
Учебните заведения на територията на община Белене обхващат всички
степени на средното образование. Образователна структура се състои от 3 учебни
заведения (Таблица №2) и 3 обединени детски заведения (Таблица №3), съсредоточени
в гр. Белене: ПГЯЕ “М. С. Кюри” - Обучава ученици от VII – ХІІ клас, СОУ “Димчо
Дебелянов” - обучава ученици от І – ХІІ клас, ОУ Васил Левски” - училище, в което са
обхванати учениците от закритите училища в селата на общината, където се обучават
ученици от І – VІІІ клас, ОДЗ “Мечта” - Обхваща деца от яслена възраст до 6 – 7
години, ОДЗ “Знаме на мира” - Обхваща деца от яслена възраст до 6 – 7 години, ОДЗ
“Бодра смяна” - Обхваща деца от яслена възраст до 6 – 7 години.
На територията на общината функционират филиали на 2 частни езикови
училища - "Европа" и "Дъга".
Център за подкрепа и личностно развитие - Общински детски комплекс
(ЦПЛР-ОДК) – Белене, образователна институция.
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Таблица №2: Учебни заведения
Показатели

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Учебни институции
Общо
Общообразователни училища

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

Професионални гимназии

1

1

1

1

1

Преподаватели по видове учебни институции
Общо
Общообразователни училища

79,5
64.5

72,5
64,5

73
64

72,5
63.5

71
63

Професионални гимназии и
училища след VІ, VІІ и VІІІ клас

15

8

9

9

8

Учащи
По степени на Международната класификация на образованието (ISCED’97)
Общо
857
867
786
752
Начално образование
281
291
277
260
(I - IV клас‚ ISCED - 1) – общо

686
232

Общообразователни училища

281

291

277

260

232

Прогимназиално образование
(V - VIII клас‚ ISCED - 2А) – общо

247

246

223

220

228

Общообразователни училища

247

246

223

220

228

Средно образование
(IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С) – общо

329

330

286

272

226

Общообразователни училища

100

104

100

97

88

Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)

196

197

186

175

138

33

29

0

0

0

786

752

695

Професионални гимназии и
училища (ІІ степен професионална
квалификация)
Общо

По видове учебни институции
857
867

Общообразователни училища

628

641

600

577

557

Професионални гимназии (ІІІ степен
професионална квалификация)

196

197

186

175

138

33

29

0

0

0

Професионални гимназии и
професионални училища (ІІ степен
професионална квалификация)

Източник: НСИ
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Таблица №3: Детски градини
Показатели

Детски градини – общо/ОДЗ и ЦДГ/
Места

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

4
352

4
352

3
352

3
332

3
332

35

35

35

31

30

Деца

275

265

309

274

243

в т.ч. момичета

117

121

-

130

128

Непедагогически персонал

Източник: НСИ

Цялостната издръжка на образователните звена и ЦПЛР-ОДК се осигуряват от
републиканския и общинския бюджет. В изпълнения на изискванията на законовите,
подзаконови актове и указанията на МОН се търсят възможности за осигуряване на
качествено образование на подрастващите. Стремежът на общинското и училищните
ръководства е насочен към създаването на добри условия за обучение и възпитание на
подрастващите в общината. Местната политика в сферата на образованието е свързана
и с непрекъснато подобряване и повишаване качеството на средата, в която се
осъществява учебният процес. Извършват се текущи ремонти на сградния фонд.
Необходими са основни ремонти на училищата и детските градини, прилагане на
допълнителни мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за
деца с увреждания. След реорганизацията на общинската образователна мрежа и
закриването на училища в селата, е осигурен специализиран превоз на учениците до
училищата в градския център. Направени са заявки до МОН за предоставяне на
собствени автобуси за осъществяване на равен достъп до образование на всички деца
от община Белене.
Слабостите в развитието на общинската образователна система се
дължат на това, че:
Непрекъснато намаляват децата, постъпващи в І-ви клас. Ако
тенденцията не бъде спряна, това може да доведе до нова промяна в структурата на
училищната мрежа и редуциране броя на заетите в сферата на образованието.
Голяма част от материално-техническата база на учебните и детски
заведения е остаряла и не отговаря на европейските изисквания за съвременно
обучение.
Изостава квалификацията и преквалификация на учителите, която трябва
да бъде съобразена с европейските приоритети. Учителската професия е
непривлекателна за млади новозавършили специалисти. Влошената възрастова
структура на местното учителско съсловие ще доведе в близко бъдеще до
невъзможност за осигуряване на качествени преподаватели.

5. Култура и спорт
 Култура:
Ефективно функциониращ център на културния живот в общината са
читалищата в общинския център и във всяко от петте кметства. Най-голямото сред тях
е Народно читалище “Христо Ботев-1892” - гр. Белене, което допринася в най-голяма
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степен за запазване на самобитния фолклор и традиции на местното население.
Местните обичаи, песни и легенди се интерпретират от танцови състави, фолклорни
групи към читалището и множество индивидуални изпълнители, носители на призови
места и награди от национални и международни фестивали и събори.
Към НЧ “Христо Ботев – 1892” и към читалището в с. Деков са уредени
музейни сбирки.
Традиционни занаяти и форми на поминък са плетене на мебели от камъш,
кошничарство, бъчварство, ковачество, даракчийство, плетене на рибарски мрежи,
пчеларство, лов, риболов и др., някои от които вече не се практикуват.
 Спорт:
Спортен комплекс “Гигант” е единственото комплексно спортно съоръжение
на територията на община Белене. На него се провеждат както официалните спортни
прояви на представителните отбори на гр. Белене, така и спортни мероприятия на
училищата в града. Базата се ползва и от много граждани за спорт и отдих през
свободното време. Стадионът е ограден от всички страни от сектори за зрителите. След
одобряване на проект за ремонт и реконструкция на стадиона, през 2015 година е
извършено ново строителство на съществуващата сграда, като с нея са разширени
трибуните за зрителите, оформени са покрити места на пистите за резервните играчи и
треньорския екип, както и цялостна козирка на трибуните за зрители в областта на
сградата на съществуващия стадион. Сградата е с обществено-обслужващо
предназначение и е предвидена за едновременно ползване от 100 състезатели и 225
допълнителни места за зрители на трибуните. Съблекалните към стадиона и
хандбалното игрище са ремонтирани по проекти по ПРСР, мярка 321 ”Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони”. Откритият плувен басейн е в много
лошо състояние и не функционира. Съществува възможност за отдаването му на
концесия.
По проект на Община Белене беше ремонтирана залата за борба. Залата е
с площ 278,12 кв. м и включва основна зала, тренировъчна фитнес-зала, треньорска
стая, предверие, съблекалня за 30 спортисти, тоалетна и баня с четири душ-кабини.
Оборудвана е с нови дюшеци, дъмбели, чучела, гири и други уреди. В нея се обучават
над 50 деца от детската градина до 12 клас.
В селата съществуващите спортни терени са напълно изоставени и се използват
предимно за паша на домашни животни.
С изключение на СУ “Димчо Дебелянов” в училищата на територията на
общината все още не са достатъчни изградените спортни площадки и закрити салони,
което затруднява провеждането на учебните занятия по физкултура. За целта са
приспособени класни стаи, а в ОУ ”Васил Левски” има само салон за начален курс.

6. Туризъм
В община Белене туризмът не е добре развит и има относително малък дял.
Внушителната ширина, красиви брегове и бавно протичане на р. Дунав при Белене,
дават възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен
туризъм. Наличието на Природен парк „Персина”, множество резервати, защитени зони
и местности, исторически и религиозни обекти също допринасят за развитие на
природно-познавалителния, научно-изследователския, фото-, еко-, културния и други
видове туризъм в ареала.
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В областта на хотелиерството и ресторантьорството работят 26 предприятия за
2016г., които заемат дял от 11 % от общия брой на регистрираните предприятия в
общината. Това са места за подслон, хотели, ресторанти и кафенета.
В сектор „Туризъм” приходите от продажби намаляват, броят на заетите лица
също намалява. Колебанията в развитието на туризма в община Белене, съчетани и с
продължаващата икономическа криза в страната, показват, че в този сектор не се
инвестира в подобряване качеството на условията, при които се предоставя
туристическата и ресторантьорската услуга, не се правят вложения в нови и поразнообразни атракции за привличане на посещаемост и в човешките ресурси
(чуждоезиково обучение и квалификация). По този начин туристическите обекти са с
недостатъчно висока категория и не могат да предоставят висококачествени услуги, с
които да станат привлекателни за клиенти и инвеститори.

7. Здравеопазване
На територията на община Белене функционира МЦ „Бел Медик” ЕООД като
търговско дружество със 100% общинско участие, с основен предмет на дейност –
специализираната извънболнична медицинска помощ. Обособените самостоятелни
структури в заведението са: пробовземачна към клинична лаборатория, структура за
клинични проучвания към ЗЛХМ, образна диагностика, ортопедия и травматология,
офталмологичен, неврологичен, педиатричен, физиотерапевтичен, УНГ, акушерогинекологичен, хирургичен, кардиологичен, психиатричен, кожно-венерологичен,
ендокринологичен кабинет. Първичната извънболнична медицинска помощ се
осъществява от амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална
помощ.
За 2016 г. населението на общината се обслужва от 6 на брой
общопрактикуващи лекари /ОПЛ/ и 4
лекари по дентална медицина.
Основно незаети са практиките в селата. Това е предпоставка за ненавременно
оказване на медицинска помощ и създава неравнопоставеност и затруднен
достъп до ОПЛ на население в селата, в сравнение с населението в града.
Община Белене разполага с филиал за спешна помощ и заведение за
специализирана медицинска помощ – „МБАЛ-Белене” ЕООД с четири стационарни
отделения: вътрешно, педиатрично, неврологично и физиотерапевтично, както и с
кабинет образна диагностика и клинична лаборатория.
Таблица №4: Лечебни и здравни заведения и тяхната обезпеченост
Показатели
Болнични заведения – общо
Легла
Многопрофилни болници
Легла
Лечебни заведения за
извънболнична помощ – общо
Медицински центрове

2011
2012
2013
Лечебни и здравни заведения

2014

2015

2016

1

1

1

1

1

1

38
1
38
1

38
1
38
1

58
1
58
1

58
1
58
1

58
1
58
1

58
1
58
1

1

1

1

1

1

1

Източник: МЦ „Бел Медик” ЕООД и „МБАЛ-Белене” ЕООД
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ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
Община Белене е част от област Плевен, която попада в обхвата на
Северозападния район на планиране – най-бедният регион в Европейския съюз.
Започналата през 2008 г. икономическа криза продължава да се отразява крайно
неблагоприятно по отношение развитието на област Плевен и в частност на община
Белене, въпреки че през 2012 г. започват да се наблюдават положителни тенденции в
развитието на местната икономика.
Предпоставките за развитието на отраслите в местната икономика са свързани
с наличието на техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини,
подходящи природно-климатични условия и предприемчивост.
Основни структуроопределящи отрасли в община Белене – по показателя
средносписъчен брой на персонала – са преработващата промишленост и търговията.
На трето и четвърто място по значимост се нареждат съответно секторите на
държавното управление и образованието.
Към 2012 г. на територията на община Белене са регистрирани 280
предприятия (като броят има намалява през следващите години), от които 260 попадат
в категорията на микропредприятията с до 9 души зает персонал.
Икономическият облик на община Белене се определя от състоянието на
отраслите „Селско стопанство”, „Промишленост”, „Строителство” и „Транспорт”.
Водещ отрасъл е селското стопанство. Земеделски кооперации и частни земеделски
сдружения развиват своята дейност във всички населени места. Специализирани са в
производства, изискващи висока степен на механизация. Промишлеността е
представена главно от машиностроене, текстилно, трикотажно и шивашко
производство.
От значение за местната икономика са позиционираните предприятия със
специално предназначение:
„ЗАТВОРА – гр. БЕЛЕНЕ” - разположен е на площ от 33 600 м2. В него се
обработват над 18 000 дка земеделска земя.
Военно формирование 28880.

1.

Промишленост

Промишлеността на територията на община Белене е сравнително развита.
Промишлените производства се представляват от предприятия в следните сфери:
Съхраняване на доставеното оборудване на площадката на “АЕЦ –
Белене” - НЕК ЕАД - София.
Строително-монтажни работи и производство на бетонни вибро-елементи
и изделия се осъществяват от „ЕСМ-Инженеринг" АД.
В сферата на металообработването се е специализирало „Енеркемикал”
ЕООД. Фирмата произвежда и рециклира машини, изработва нестандартно оборудване
и метални конструкции. Неговата продукция намира приложение в редица значими
отрасли от икономиката като: машиностроене, енергетика, химическа промишленост,
строителство и др. Фирмата изработва конструкции и изделия по разнообразни
поръчки на клиента.
Обработка на черни и неръждаеми метали/плътна стомана, ламарина,
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шина, П-профил, Дв.Т-профил, спирателна арматура, тръби (шевни и без шевни), IPN,
UPN, IPE, HE-A, HE-B, HE-M, метални конструкции и изделия и търговия с тях
осъществява фирма „Майкромет” ООД.
Колбаси се произвеждат от СД “МИКРОАРТ - 7”.
Мебели от масивно дърво се изработват от ЕТ “ПТБ - ДАНИЕЛА
ДЕНЕВА”. Производството им е предназначено за страната и за износ. Разполагат със
собствена база и в Украйна.

2.

Обществени услуги

Търговията и търговската мрежа в община Белене са развити добре, като
секторът е на второ място по значимост. Към момента функционират около 120 фирми,
в които са заети средно 350 души. На територията на община Белене функционират и
над 200 еднолични фирми, предимно в сферата на търговията и услугите. Този сектор е
сравнително добре развит, с оглед неговата разнообразност и възможности за започване
на дейност с незначителен капитал. В бранша се включва и занаятчийството, което
може да се окаже добра алтернатива за не малка част от населението.
Услугите от административен характер основно се предоставят от Общинска
администрация – Белене. Изграден е и функционира Общински център за услуги и
информация на гражданите, което дава възможност за регулярност, бързина и
оптимизираност на обслужването на гражданите и бизнеса. Към момента не се
предоставят административни услуги по електронен път, което може да бъде
преодоляно чрез привлечени инвестиции по ОП „Добро управление”.
Правни услуги в Белене се оказват от 2 адвокатски кантори и 2 нотариуса.
Развитието на счетоводните и финансовите услуги в момента задоволява
местната необходимост.
Същото е състоянието с ветеринарните услуги и услугите по растителна
защита, които също задоволяват местните потребности.
Различните видове консултации и обучения се извършват главно от Бюрото по
труда и Народно читалище „Христо Ботев-1892”. Читалището е член на Асоциация
„Съвременни читалища” и е лицензирано за предоставяне на специализирани обучения,
които се извършват в рамките на конкретни проекти и с различни бенефициенти.
Община Белене разполага с утвърдена областна и републиканска транспортна
схема, чрез които до голяма степен се покриват нуждите от обществен транспорт на
населението. Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни
фирми, спечелили конкурсите за отделните линии, е в голяма част морално и
физически остаряла и не отговарят на съвременните изисквания за транспортно
обслужване.
Тенденцията, която се наблюдава в общината, е намаляване на пътникопотока
в обществения транспорт. Поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки,
свързани с модернизация и реконструкция на общинската пътна мрежа, подобряване
материалната база на превозвачите, гъвкавост на транспортните схеми, подобряване
състоянието на общинската автогара и др.
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Финансови услуги се предоставят от позиционираните на територията на град
Белене 4 банкови клона - Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Централна
Кооперативна Банка АД и ОББ.

3.

Селско и горско стопанство

Селското стопанство има водещо място в икономиката на община Белене.
Отрасълът осигурява работни места на 115 души през 2016 г. или 6.55% от заетите.
Използваната земеделска площ е 115 851.7 дка. Средният размер на използваната
земеделска площ за ареала е 235.5 дка.
Балансът на земеделските земи на община Белене има следната
характеристика: от общо 27184,000 дка селскостопански фонд 728,000 дка ниви,
130,000 дка ливади, 23703,000 дка мери и пасища и 531,000 трайни насаждения. 90% от
земеделските земи са обработваеми площи. 1828,000 дка е горският фонд на ареала.
Съгласно Регистъра на кооперациите, на територията на община Белене са
регистрирани 3 кооперации - ПК „Утро”- гр. Белене, ЗКПУ „Възраждане – 2004” - гр.
Белене и ЧТППК „Напредък” - с. Бяла вода.
Белене е една от общините с излаз на р. Дунав, което играе огромна роля за
развитието на риболова. Друг съществен фактор е наличието на водоеми, които също са
предпоставка за развитие на отрасъла. Към 31.12.2016 г. в ареала функционират 2
рибни стопанства
- Растениевъдство:
Развитието на растениевъдството в община Белене се води от наличието на
добър пазар на земеделската продукция, качествените поземлени ресурси и
субсидираност на земеделското производство.
Водещо място в сектора има традиционното отглеждане на зърнени култури –
пшеница, царевица, овес и ечемик –, допълвани с технически и маслодайни. Пазарните
отношения в сектора също оказват стимулиращо въздействие за развитието на този
подотрасъл.
В ограничен дял са трайните насаждения и зеленчукопроизводството,
обикновено за задоволяване потребностите на домакинствата. Отглеждат се главно
пипер, домати, картофи, фасул и др.
264,000 дка е общата площ на лозята в община Белене или 2.5% от
стопанисваните в област Плевен лозя.
- Животновъдство:
Животновъдството в община Белене бележи тенденция на повишение както в
повечето групи селскостопански животни, така и в произведената животновъдна
продукция. Броят на регистрираните овцевъдни обекти, както и общият брой
регистрирани овце за 2016 г. се увеличава спрямо този от 2015 г. Цялостен
положителен растеж е налице и сферата на пчеларството. (Таблица №5). В община
Белене преобладават дребните животновъдни полупазарни стопанства.
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Таблица №5: Животновъдни обекти и видове животни, отглеждани в община Белене

41588
37780

80
81

3785
3868

0
0

2013

44

1095

124

2824

241

741

260

275

42670

84

3368

0

2014

44

1044

124

2647

241

809

81

86

42670

84

3368

1

2015

39

1100

89

3020

110

510

37

46

19500

110

4500

1

2016

53

1257

220

3471

105

776

81

87

85427

260

8188

2

Рибовъдни
обекти

330
274

Брой пчелни
семейства

315
260

Регистриран
и пчелини

645
754

Брой птици

Брой
еднокопитни

351
241

Брой кози

2497
2629

Козевъдни
обекти

140
142

Брой овце

1024
1101

Овцевъдни
обекти

54
45

Брой говеда

2011
2012

Говедовъдн
и обекти

Обекти за
еднокопитни

Година

Източник: НСИ и Районна ветеринарна служба

Горско стопанство:
Горското стопанство в община Белене е с подчинено значение в първичния
сектор. Причината за това е в по-слабата представеност на горския фонд (14 % от
територията на общината).
Горският фонд в ареала се стопанисва ДГС Никопол. Хидроложките условия в
района на стопанството са до голяма степен благоприятни за развитието на горскодървесна растителност, предимно за тополите и върбите, както и лонгозен тип
насаждения.

Препоръки:
-

Подобряване материалната база в образованието, здравеопазването и
читалищата чрез използване на инструментите на европейските фондове
за финансиране;
Създаване на нови работни места чрез растеж и привличане на
инвестиции;
Повишаване квалификацията и личната конкурентоспособност на
човешките ресурси;
Реконструкция и поддръжка на културно-исторически паметници и
обекти;
Провеждане на местна политика за насърчаване на инвестициите и ПЧП;
Инвестиции в туризма;
Развитие на екологично земеделие;
Синхронизиране на образователните програми с нуждите на местния
бизнес;
Използване площадката на „АЕЦ-Белене”.
По-широко използване на възможностите на европейските фондове за
подобряване на конкурентоспособността на икономиката чрез иновации и
подобряване на предприемачеството;
Привличане на инвестиции за развитие на МСП и внедряване на екологични
нови производства;
Въвеждане на нови технологии в селското стопанство и
промишлеността;
Разширяване на културния календар на създадените институции в
общината;
Инвестиции в създаването на силни браншови структури.
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ИНФРАСТРУКТУРА И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ
1. Пътна инфраструктура
Пътната мрежа в Община Белене е представена от т. нар. общински (местни)
пътища от ІІІ-ти, ІV-ти и по-нисък клас пътища.
Транспортната мрежа на общината има локално значение. Характерни са
ниските им транспортно-експлоатационни качества и пропускателна способност, което
се отразява отрицателно върху движението и транспортната достъпност до селищата.
Съществен проблем е и поддържането на пътищата, тъй като с приемането на Закона за
пътищата четвъртокласната пътна мрежа стана общинска собственост, а оттам и
грижите за поддръжката и експлоатацията й.
Необходимо е за цялата дължина на общинските пътища да се извърши
основен ремонт, както и на съоръженията по съответните отсечки – мостове, канавки,
отводнителни съоръжения и др. Обслужването на съгласуваната и утвърдена
транспортна схема на община Белене се осъществява от автобусни превозвачи, избрани
след съответните процедури. Осигурен е редовен транспорт до общинския и областния
център.
Общата дължина на общинските пътища е 44 км, а на улиците в населените
места е 112 км. През 2016 г. са рехабилитарини 13,8 км от тях, или приблизително 9%.
Като в това число влизат пътищата PVN 1005-ІІІ.5202 – гр. Белене-АЕЦ Белене, PVN
1003-III-5202 – Деков-Белене/ ХТК-Белене, PVN 1001-II-52 – Ореш-Деков/ ТатариПетокладенци/, PVN 2002-ІІ-52 /Ореш-Деков-Кулина вода/.

2. Железопътен транспорт
До гр. Белене има изградена железопътна мрежа. Превозът по отсечката Ореш
– Белене е спрян поради нерентабилност.

3. Воден транспорт
Град Белене не се развива като пристанищен. Основната причина за това е, че е
разположен на широк (от 250 до 500 метра) дунавски ръкав, който е сравнително
плитък, с непостоянна дълбочина и е неподходящ за промишлено корабоплаване.

4. Комуникационна
обслужване

инфраструктура

и

информационно

В община Белене има изградени телекомуникационни проводи, които покриват
85% от територията на общината. Стремежът е да се обхване и останалата част.
„Български пощи“ ЕАД извършва вътрешни и международни пощенски услуги,
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включени в универсална пощенска услуга (УПУ) и неуниверсални пощенски услуги
(НУПУ). В община Белене има офиси на две куриерски фирми – Спиди и Еконт. Има
покритие с качествен сигнал на националните телевизионни канали, както и изградена
система за кабелна телевизия. Съществува достъп до модерни комуникации – Интернет
и добро покритие на мобилни оператори (с малки изключения в селата).

5. Електроснабдяване
Основен източник на електроенергия е общата електроенергийна система на
страната посредством подстанция, разположена в гр. Белене. Гъстотата на
разпределителната мрежа е над средната норма за страната, т.е. добре развита и
осигурява захранването на всички населени места.
Дължината на електропроводната мрежа през последните години е нараснала
средно с 5 км на година. Построени са нови трансформаторни постове.
Уличното осветление в цялата община Белене е реализирано с
енергоспестяващи натриеви лампи с високо налягане.
Енергийната система на община Белене се характеризира с добре изградена
мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа
енергия на производството и битовите потребители.
През 2015 г. на територията на община Белене е изграден нов захранващ
проводник за частен обект.
6. Водоснабдяване и канализация
Територията на населените места в община Белене е 100% водоснабдена.
Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и в голям процент се нуждае от
подмяна. Затруднения с водоснабдяването се наблюдават единствено през летните
месеци в с. Кулина вода.
През 2015 г. приключи проект „Частично изграждане на канализационна
мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр.
Белене”, благодарение на който беше изградена канализационна мрежа от 21 479 м и
водопроводна мрежа от 19 747 м. В проекта бяха обхваната повече от 50 улици в гр.
Белене, по които има не само подмяна на амортизиран водопровод, но и изграждане
на канализационни клонове.

7. Управление на битовите отпадъци
Битовите и строителни отпадъци от всички населени места в община Белене се
депонират на регионално депо за неопасни отпадъци – РСУО – с. Санадиново, община
Никопол. Във всички населени места е въведено организирано сметосъбиране. Всички
нерегламентирани сметища са закрити с протоколи през 2007 г. Общинската система е
ориентирана само за битови отпадъци. Всички предприятия (за месопреработване,
стъклопоставяне, шивашки и др.), в това число и площадката на АЕЦ „Белене”, се
обслужват на 100 % и имат предоставени съдове за смет. Строителните отпадъци се
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изхвърлят за сметка на този, който ги е генерирал, а ако са в големи количества - след
разрешение от кмета на общината.

Препоръки:
-

-

III.

Подобряване на базисната инфраструктура чрез участие в инвестиционни
проекти, финансирани от националните оперативни програми и
европейските
програми
за
транс-гранично
и
международно
сътрудничество;
Създаване на икономически климат и регионална конкурентоспособност на
основата на устойчива и екологична инфраструктура.

ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на
мерките, предвидени в ОПР за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Следвана е структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки.
В таблицата по-долу са представени количествените измерения на поставените
цели и тяхната реализация в периода до 31.12.2016 г.
В обхвата на анализа са включени данни от цялата общинска администрация –
Белене, образователните и социални структури в общината, ДБТ Никопол – филиал
Белене, Районна ветеринарна служба, както и представители на частния сектор.
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1.

Индикаторна матрица за наблюдение и оценка на ОПР

Приоритет, специфична цел

Индикатор

Мярка

Период
на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

Изпълнен
о към
31.12.201
6 г.

Община Белене
Областна
администрация –
Плевен
МРР

2016

0

18 км

13,8 км

Община Белене
Областна
администрация –
Плевен
НСИ

0

28

0

2016
70

90

93

0

5 км

0

0

20%

0

30

0

1300

Източник на
информация

Стратегическа цел 1: Подобряване на условията на живот и развитие на техническата инфраструктура и комуналните услуги
Приоритет 1: Подобряване на техническата инфраструктура
Специфична цел 1.1. Транспортната
инфраструктура на територията на
общината

Специфична цел 1.2. Изграждане,
рехабилитация и поддръжка на ВиК
инфраструктурата на общината

Изградени и рехабилитирани съоръжения
на транспортната инфраструктура

Обща дължина на изградени/
реконструирани/подобрени ВиК
тръбопроводи
Дял от населението с осигурен достъп до ВиК
съоръженията
изградени и рехабилитирани
електропреносни мрежи и съоръжения

Специфична цел 1.3. Подобряване
енергийните системи и съоръжения

Населението с осигурен достъп до
газопреносната мрежа
Изградени съоръжения и мрежи на
газопреносната мрежа
Поставени енергоефективни осветителни
тела

Брой/ км.

Км
/инфраструктура
%

Км

%
Км

Бр.

Община Белене
Областна
администрация –
Плевен
МРР
Газификационен и
електро оператор
ЧЕЗ

2016

0
0

0
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Население с осигурен достъп до спортна и
рекреационна инфраструктура
Специфична цел 1.4. Благоустрояване
на средата в населените места на
община Белене

Спортни и рекреационни обекти обновени
Подобрени общински сгради
Обновени/ изградени комуникационни
съоръжения и инфраструктура
Площ на рекултивираните терени
Площ почистени терени

Специфична цел 1.5. Опазване на
околната среда

Изградени съоръжения за преработка и
сепариране на отпадъци
Изградени съоръжения за оползотворяване
на отпадъци от земеделските стопанства
Инвестиционни проекти на съоръженията,
обект на интервенция по стратегическа цел 1

Специфична цел 1.6. Изготвяне на
техническа документация, програми и
проекти за осъществяване
инициативите, дейностите и мерките,
заложени в общинския план за
развитие

Планове и програми в изпълнение на
задълженията на община Белене,
произтичащи от различни нормативни
актове
Междинна и последваща оценка на
общинските планове и програми

%
Община Белене
Областна
администрация –
Плевен
МРР
МОСВ

Бр.

км

2016

Хектари
Хектари
Брой

Община Белене
НСИ
УО на ПРСР

2016

Брой

Бр.

Бр.

Община Белене
Областна
администрация –
Плевен

2016

Бр.

55

30

60

0

5

0

10

0

2

0

0

50

30

0

1

0

0

10

0

0

10

0

2

10

0

2

0

7

0

15

0

0

20

0

0
0

Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги
Обновени обекти
Специфична цел 2.1. Модерна база за
съвременни образователни и културни
услуги на населението

Специфична цел 2.2. Осигуряване на
здравната и социалната
инфраструктура, съответстващи на

Подобрени услуги
Подобрен достъп

Ремонтирани и реконструирани сгради и
помещения
Подобрени услуги за населението

Бр.
Бр.
%

Бр.
%

Община Белене
НСИ
МОН

2016

0

МК
Община Белене
МЗ
ОДСП

2016

0

8

2

0

10

2
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съвременните стандарти.

Населението с подобрени социални и
здравни услуги в населеното място
Дял от уязвимите социални групи с достъп до
социални услуги в общността

%

НСИ

0
0

40

5

50

50

0

100

100

0

10

0

0

5

4

3

18

0

0

5

0

%

Приоритет 3: Сигурна жизнена среда
Дял от населението ползващо се от защита
при природни бедствия, пожари и превенция
на риска
Специфична цел 3.1. Ограничаване на
рисковете и последствията от
природните условия.

Новосъздадени и рехабилитирани горски
площи

%
Хектари
Брой

Община Белене
МВР
МОСВ
НСИ
ПРСР

2016

Община Белене
МВР
ПРСР

2016

Съоръжения за ограничаване на рисковете

Специфична цел 3.2. Осигуряване на
обществената сигурност и ред

Монтирани камери
Подкрепени органи и институции

Бр.
Бр.

Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически растеж, чрез развитие на предприемачеството, човешките ресурси и привличане на инвеститори
Приоритет 1: Създаване на условия за икономически растеж
Специфична цел 1.1: Създаване на
модерна инфраструктура за развитие
на бизнеса на територията на община
Белене
Специфична цел 1.2: Подкрепа за
внедряване на мерки за енергийна
ефективност на предприятията и
стимулиране използването на енергия
от ВЕИ

Бизнес единици ползватели на изградената
инфраструктура
Изградени обекти за развитие на бизнес

Подкрепени предприятия и земеделски
стопанства

Единица
Бр.

Брой

НСИ
Браншови
организации на
регионално ниво
Община Белене

2016

НСИ
Браншови
организации на
регионално ниво
Община Белене

2016

0

>50

0

4

0

10

>11
>10

>2
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Специфична цел1.3:Подкрепа за
насърчаване на инвестиции за
осигуряване на по-качествена работна
ръка, силни браншови структури,
клъстери и достъп до информация

Подкрепени предприятия и земеделски
стопанства
Мерки за насърчаване

Бр.
Бр.

НСИ
Браншови
организации на
регионално ниво
НАП
Община Белене

2016

Община Белене,
частни
инвеститори,
Напоителни
системи

2016

0
0

>1

10

>1

5

Приоритет 2: Конкурентно и модерно селско стопанство в община Белене
Специфична цел 2.1.: Подкрепа за
създаване на модерна технологична и
производствена база

Специфична цел 2.2 Подобряване
качествата на човешкия ресурс в
селското стопанство на община Белене

Бизнес единици ползватели

Бр.

Лица, които са се реализирали на пазара на
труда в общината

Бр.

Организирани обучения

Бр.

Бр.участници

Бр.

АЗ, МОН и
обучаващи
организации
Община Белене

2016

>10

0

10

0

20

0

5

0

40

0

5

1

0

25

10

0

45

3

14

10

2,25

0

7

3

>40
>10
>45

Приоритет 3: Развитие на туризъм в община Белене
Специфична цел 3.1: Подкрепа за
създаване на модерна туристическа
инфраструктура и популяризиране на
възможностите за туризъм в община
Белене
Специфична цел 3.2 Подобряване
квалификацията на заетите лица и
възможностите за запазване на
работните места

Обекти и съоръжения
Увеличен туристически поток

Лица преминали обучения
Намаление на нивото на безработица
Обучения

Бр.
%

Бр.
%

Община Белене
НСИ

МОН,АЗ
Община Белене

2016

2016

Бр.

Стратегическа цел 3: Съхраняване и развитие на местната общност чрез инвестиции и подкрепа на пазара на труда,качествени образователни, здравни и социални услуги
Приоритет 1:Осигуряване на възможности и достъп до обучение и квалификация за започване на работа и /или запазване на работното място
Специфична цел 2.1. Осигуряване на
качествени образователни услуги в
община Белене

Обхванати в извънкласни дейности

Бр.

Проведени инициативи и мероприятия

Бр.

МОН, АСП, Спортни
клубове и МФВС
Община Белене

2016

50

70

680

0

14

16

25
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Специфична цел 2.2. Ефективни
социални услуги за уязвимите групи в
община Белене

Обхванати ученици в образованието

%

Използване на иновативни похвати

Бр.

Ползватели на социални услуги

Бр.

Подобрени услуги

Бр.

Иновативни услуги

Бр.

Подобрени здравни услуги
Специфична цел 2.3. Подобряване на
здравните услуги в община Белене

Инвестиции в инфраструктура и оборудване
Привлечени млади специалисти

ИСУН

Бр.

100

100

0

7

2

>500

397

0

5

5

0

15

0

0

10

0

0

20

1

0

3

2

0

5

5

0
МОН, АСП и МФВС
Община Белене
ИСУН

2016

Бр.
%

0

МЗ и МФВС
Община Белене
ИСУН

2016

Кампании за превенция
бр
Специфична цел 1.3. Осигуряване на
възможности за квалификация и
преквалификация на предоставящите
образователни, социални и здравни
услуги в община Белене

Лица с осигурена възможност

Бр.

АЗ, МОН и
обучаващи
организации
Община Белене

2016

0

80

25

Бр.

Община Белене

2016

0

10

0

Стратегическа цел 4: Ефективно местно самоуправление и партньорства
Приоритет 1: Добро управление
Специфична цел 1.2. Достъпно и
ориентирано към гражданите
управление.

Въведени Е-услуги
Граждани участвали в процеса на управление

%

0

18

0

Съкратено време за предоставяне на услугите

%

0

28

0
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Специфична цел 1.2: Компетентна
администрация

Обучени общински служители
Проведени обучения

%

2016

Бр.

5

100

30

2

15

8

0

7

1

0

5

2

0

5

0

0

102

3

Приоритет 2: Развитие на ефективни партньорства
Специфична цел 2.1: Реализация на
ключови регионални проекти и
сътрудничества в подкрепа
устойчивото развитие на община
Белене
Специфична цел 2.2: Обединяване
усилията на местните заинтересовани
страни за постигане устойчиво местно
развитие

Реализирани проекти

Бр.

2016

Изградени сътрудничества

Реализирани проекти

Бр.

Изградени партньорства

Бр.

2016

Ако Изпълнението към 31.12.2016 г. бъде причислено към проценти, то се получава следната стойност – 448,25%, което
разделено на 64-те специфични цели дава заключението, че общо 7,00% от поставените в ОПР цели са изпълнени. Трябва да се обърне
внимание, че има достатъчно много цели, по които реализацията е нулева и следва те да са приоритетни за местното ръководство, за да
може в края на отчетния период да са постигнати максимума от заложените предварително приоритети.
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2. Преглед на реализираните през 2016 г. и изпълняваните към момента проекти

Преглед на реализираните от община Белене проекти през 2016 година
Програ
№
ма

Пълно наименование
на Приоритетната
ос/Мярката/Схемата

Период
за
изпълнен
ие

Пълно наименование на
проекта

Кратко описание на основните дейности

Стойнос
т на
договор
а в лв.

Дата
на
сключ
ване
на
ДБФП

Краен
срок за
изпълне
ние на
ДБФП

Степен
на
изпълнен
ие

Договор за
предоставяне на БФП
по подмярка 19.1
„Помощ за
подготвителни
дейности“

Популяризиране процеса на разработка на стратегията;
Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на
партньорите и местни лидери; Проучване и анализ на
територията; Подготовка на стратегията; Дейности, свързани с
извършването на административни разходи

48
895,75
лв.
без ДДС

07.12.
2015
г.

31.05.20
16 г.

приключ
ил

Предоставяне на услугата „Личен асистент” – 37 души на хора с
трайни увреждания – 47 души

119
454,29
лв.

01.04.
2015
г.

01.03.20
16 г.

приключ
ил

Програма за развитие на селските райони
ПРСР

подмярка 19.1 на
мярка 19 „Водени от
общностите местно
развитие“

6
месеца

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОП
„РЧР”

12
месеца

„Нови възможности за
грижа”
2014BG05M9OP0012.2015.001-C0001

Проекти, изпълнявани към момента
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Прогр
№
ама

Пълно
наименование на
Приоритетната
ос/Мярката/Схема
та

Период
за
изпълне
ние

Пълно наименование на
проекта

Кратко описание на основните дейности

Стойно
ст на
догово
ра в лв.

Дата
на
сключ
ване
на
ДБФП

Краен
срок за
изпълне
ние на
ДБФП

Степен
на
изпълне
ние

ОП
2
„РЧР“

Процедура
„Независим живот“
BG05M9OP001-2.002

20
месеца

„Алтернатива за равноправен
и независим живот“
BG05M9OP001-2.002-0173C0001

499
907,30
лв.

15.11.
2015
г.

01.10.20
17 г.

в процес
на
изпълне
ние

17
месеца

„Топъл обяд”
BG05FMOP001-3.02-0009-C01

Организация и управление на проекта; Информиране
и публичност; Обучение на персонала за предоставяне
на услугите. Супервизия; Разширяване на дейността на
създаденото звено за предоставяне на комплексни
услуги за социално включване в домашна среда;
осигуряване на достъп до интегрирани услуги според
специфичните потребности на потребителите;
осигуряване на специализиран автомобил за хора с
увреждания.
Предоставяне на топъл обяд на 40 лица от социалноуязвими групи

01.06.
2016
г.

30.11.20
17 г.

В процес
на
изпълне
ние

70
учебни
дни за
учебна
година
30
месеца

„Топъл обяд за ученици”

Предоставяне на топъл обяд чрез столовата на двете
учебни заведения на 50 ученика (по 25 на всяко)

7 000,0
0 лв.

01.10.
2016
г.

01.03.20
17 г.

В процес
на
изпълне
ние

73 607,
50 евро

09.05.
2016
г.

30.06.20
19 г.

В процес
на
изпълне
ние

ОП за
храни
и/или
основ
но
матер
иално
подпо
маган
е
БЧК –
Плеве
н

DTP
“Danu
be”

Environment and
culture responsible
Danube region

LENA – Local Economy and
Nature Conservation in The
Danube Region

-

Закупуване на 3 бр. е-колелета със 1 станция за
зареждане;
Закупуване на хладилна каравана за съхранение
на рибни продукти;
Обучения на гидове

29

Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие
3.

Изпълнената от Община Белене част от ОПР за 2016 г.

Отчетените капиталови разходи по бюджета и по сметките за средства от ЕС за 2016 г. е свързано с изпълнението на
поставените цели при приемането на бюджета. Договорените и изпълнени проекти по капиталовата програма за посочения период са
част от реализацията на ОПР. Успешно за използвани възможностите, които предложи Националния доверителен еко фонд (НДЕФ),
ПУДООС и Публична инвестиционна програма на Министерски съвет.
Мярка
Р-н №

Индикативна
стойност
(в хил. лева)

Източник на финансиране

Отговорна
организация
2014

2015

2016

Стратегическа цел 1: Подобряване на условията на живот и развитие на техническата инфраструктура и комуналните услуги
Приоритет 1: Подобряване на техническата инфраструктура
Специфична цел 1.1: Транспортна инфраструктура на територията на общината
П 1.1.1

П 1.1.3

П 1.1.4

П 1.1.5

Проект „Изграждане, рехабилитация и
поддръжка на общинските пътища”
Проект „Изграждане, рехабилитация и
поддръжка на уличната мрежа в
населените места”
Проект „Изграждане, рехабилитация и
поддръжка на тротоарите и зоните за
велосипедисти и пешеходци”
Проект „Изграждане, рехабилитация и
поддръжка на мостове и съоръжения със
свързващи функции”

2000

2000

1000

500

ПРСР

ПИП и ПРСР

ПРСР
Общински бюджет,
Републикански бюджет,
целево финансиране от МРР,
ПРСР

1033

3342

1748

839

803

804

Община Белене

119841+
411652
135000

Община Белене

Община Белене
3
Община Белене
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Специфична цел 1.2: Изграждане, рехабилитация и поддръжка на ВиК инфраструктурата на общината
П 1.2.1

Проект „Изграждане и рехабилитация на
водопроводната мрежа”

30000

ОПОС

Община Белене

П 1.2.2

Проект „Изграждане и рехабилитация на
битовата канализационна мрежа”

30000

ПУДООС и ОПОС

Община Белене

П 1.2.3

Проект „Изграждане, рехабилитация и
поддръжка на пречиствателните
съоръжения за питейни води”

20000

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
целево финансиране от МРР,
ПРСР

9758

4540
18898

124724

9339

8319

Община Белене

Специфична цел 1.3: Подобряване на енергийните системи и съоръжения

П 1.3.3

Проект „Изграждане на енергоефективно,
рехабилитация и поддръжка на пътното,
ж.п., уличното и парковото осветление в
община Белене”

400

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
целево финансиране от МРР,
ПРСР, ОПОС, ПУДООС

2

600

Община Белене,
ВиК – Плевен

Специфична цел 1.4: Благоустрояване на средата в населените места на община Белене

П 1.4.1

Проект „Изграждане на Крайдунавски
парк в общинския център” (в границите му
ще се включат посетитителския център на
ПП , както и античната римска крепост „
Динум”)

П 1.4.4

Проект „Подобряване на общинския
сграден фонд, чрез инвестиции в ремонта,
реконструкцията и рехабилитацията на
сградите с обществено предназначение и
прилежащите пространства.

12
1500

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР, Лайф +

Община Белене,
РЦТО за регион
Плевен

500

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР, ТГС

Община Белене

Мониторинг на качеството

700

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР, ПЧП

Община Белене

Проект „Подобряване системата за
сметосъбиране и сметоизвозване в
община Белене чрез осигуряване на

500

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР, ПЧП, ПУДООС

Община Белене,
частни инвеститори

22 +
933,4
Реконстр
укция на
стадион

Специфична цел 1.5.: Опазване на околната среда
135

237

534
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модерно оборудване, включително за
разделно събиране, транспорт, системи за
наблюдение и контрол, временно
съхранение и обработка на видовете
отпадъци“
Приоритет 2: Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги
Специфична цел 2.1: Модерна база за съвременни образователни и културни услуги на населението

П 2.1.4

Проект „Читалищата – информационни и
културни центрове на община Белене“:
дейности за обновяване на оборудване и
материално-техническата база, допълващи
мерки за енергийна ефективност и
подмяна на енергийната база, обновяване
и дигитализиране на библиотечния фонд,
осигуряване на публични зони за безжичен
достъп до интернет, създаване и развитие
на иновативни културни събития и
продукти

168

400

ПРСР

386

Община Белене

Специфична цел 2.2: Осигуряване на здравната и социалната инфраструктура, съответстващи на съвременните стандрати
П 2.2.2

Проект „Подкрепа за модернизиране
сградния фонд на общинската болница и
на здравните центрове”

800

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР, ТГС, частни инвестиции
Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР

Проект „Подобряване на спортната
инфраструктура в община Белене”

Община Белене,
частен здравен
център

625

132040
ФК „Гигант”

Приоритет 3.: Сигурна жизнена среда
Специфична цел 3.2: Осигуряване на обществената сигурност и ред

П 3.2.2

Проект „Система за видео наблюдение и
превенция на битовата престъпност и
престъпленията срещу обществения ред в
град Белене“

20

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ПРСР

5
Община Белене,
МВР
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Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически растеж чрез развитие на предприемачеството, човешките ресурси и привличане на
инвеститори
Приоритет 3: Развитие на туризма в община Белене
Специфична цел 3.1: Подкрепа за създаване на модерна туристическа инфраструктура и популяризиране на възможностите за туризъм в община
Белене

П 3.3.1

Проект „Реконструкция, модернизация и
изграждане
на
туристическа
инфраструктура, включително инвестиции
за достъп и съпътстващи съоръжения до
природните забележителности в община
Белене“

П 3.3.2

Проект
„Продължаване
на
археологическите
проучвания
и
възстановка на античния кастел „Димум” и
др. археологически обекти на територията
на община Белене”

269

2014 г. –10
2015 г. –10

Стратегическа цел 3: Съхраняване и развитие на местната общност чрез инвестиции и подкрепа за развитие на местния пазар на труда, качествени образователни,
здравни и социални услуги
Приоритет 2: Модерни образователни, здравни и социални услуги в община Белене
Специфична цел 2.1: Осигуряване на качествени образователни услуги в община Белене

П 2.1.4

Проект „Развитие на системи от дейности
и клубове по интереси за децата и
учениците в община Белене“

П 2.1.5

Проект „Осигуряване на обмен на
педагогически кадри от община Белене,
съвместни образователни програми и

500

300

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ОПНОИР, ТГС,
МОСВ-ПУДООС, ММС
Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ОПНОИР, МОСВ-ПУДООС

87,5

20,4

20,2

Община Белене
26,5

22,6

Община Белене
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сътрудничества, обмен на ученици“

Специфична цел 2.2 :Ефективни социални услуги за уязвими групи в община Белене
П 2.2.1

Проект „Подобряване и разширяване
обхвата на услугите предлагани от
Домашен социален патронаж“

500

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ПРСР

71

П 2.2.2

Проект „Предоставяне на подкрепящи
услуги в дома или общността за самотно
живеещи възрастни хора и хора с
увреждания в община Белене“

400

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ПРСР

Община Белене

П 2.2.4

Проект „Осигуряване на възможности за
чиракуване и стажуване на младежи, които
не работят и не учат“

400

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ПРСР

Община Белене

П 2.2.5

Проект „Развитие на системата от
центрове за социална рехабилитация и
интеграция, обществена подкрепа и
домашни грижи за възрастни хора, деца и
младежи с увреждания и семейства от
уязвими групи в община Белене“

600

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ПРСР

Община Белене

П 2.2.7

Проект „ Инвестиции в оборудване и
обзавеждане за социални услуги”

300

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ПРСР

Община Белене

Община Белене
122

111

67000

43

10

10

6000

16,5

Специфична цел 2.4: Осигуряване на възможности за квалификация и преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги в община
Белене
П 2.4.1

Проект „Повишаване квалификацията и
уменията за предоставяне на съвременни
образователни и обучителни услуги от
педагозите в община Белене“

300

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПРЧР, ОПНОИР, ММС

7,5

25

10

Община Белене

Стратегическа цел 4: Ефективно местно самоуправление и партньорства
Приоритет 1: Добро управление
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Специфична цел 1.1 Достъпно и ориентирано към гражданите управление

П 1.1.4

Проект „Разработване и въвеждане на
система за управление на изпълнението на
плановете за развитие и общинския
бюджет, включително провеждане на
обучения и сертифициране на общински
служители за извършване на мониторинг и
оценка“

68

100

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПДУ

100

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПАК, ОПДУ, ОПРЧР

100

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПДУ, ОПРЧР

100

Общински бюджет,
Републикански бюджет,
ОПДУ, ОПРЧР

Община Белене

Специфична цел 1.2: Компетентна администрация

П 1.2.3

Проект „Повишаване езиковите и
компютърни компетентности на
служителите в общинска администрация и
кметствата“

П 1.2.4

Проект „Повишаване и усъвършенстване
познанията на общинска администрация за
планиране и управление на местното
развитие“

П 1.2.6

Проект „Обучения за формиране на
специализиран капацитет в отделните
административни звена и структури на
общинска администрация и кметовете на
кметства“

20
Община Белене
75
Община Белене
1,6
Община Белене

Приоритет 2: Развитие на ефективни партньорства
Специфична цел 2.1: Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в подкрепа устойчивото развитие на община Белене
П 2.1.1

Проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в
регион Левски (Никопол)”

43

ОПОС, Републикански
бюджет,Общински бюджет

Община Белене,
МОСВ

534

Забележка: В таблицата са отразени само проектите, заложени в ОПР, по които Община Белене е отчела разходи, т.е. тези, по които реално е
извършена дейност за тяхното реализиране.
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IV.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСТНОСТ НА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПЛАНА

1.

Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране,
обработване и анализ на данните

Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите
на Общинския план за развитие, съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за
управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите
от изпълнението на Плана.
На първо място трябва да се отбележи, че общинската администрация
няма специално обособени механизми за събиране, обработка и анализ на данни.
Общоприета практика е винаги да се отделя максималното от общинския бюджет
за подобряване условията на живот на гражданите на територията на общината. В
последните години финансиране на различни видове дейности са търси
предимно чрез проекти по Оперативните програми и Структурните фондове на
Европейския съюз и други донорски програми.
Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за
развитие се осъществява посредством:
анализ на индикаторите за резултат и количество, които са
разписани за постигане във всеки един от проектите с външно или собствено
финансиране;
анализиране на данни от общински регистри за различните публични
услуги, предлагани от Общината;
набиране на статистическа информация от различни институции и
анализ на данните.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се
разработва годишен доклад, който се публикува на интернет страницата на
общината.

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на
прилагане на общинския план през 2016 година, както и
мерките за преодоляване на тези проблеми
Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския план
за развитие може да се отбележи и липсата на голям обем средства и
амортизацията
на
инфраструктурата
на
територията
на общината,
подобряването на състоянието на която пък от друга страна изисква значителен обем
от средства.
Липса на активно действащи НПО на територията на общината.
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Липса на стопански субекти, отворени към създаване на публично – частно
партньорство за реализацията на мащабни проекти.
Приоритетно бяха заложени средства за изпълнение на започнатите обекти
и за съфинансиране по програми, както и за осигуряване на материали за
програмите за заетост.

3.

Мерки за осигуряване на информация и публичност на
действията по изпълнение на ОПР

На сайта на общината се намира Общинският план за развитие на
община Белене за периода 2014-2020 г. Там ще бъдат публикувани и докладите за
наблюдение изпълнението на ОПР за 2014-2020г., докладите за междинната и
последваща оценка за изпълнение на ОПР.
В рамките на всеки проект, изпълняван през 2014-2016 г. са предвидени
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични
информационни кампании сред целевите групи, публикации на сайта на общината,
пресконференции, радио-излъчвания, публикации в регионални и национални медии.

4. Мерки за постигане на необходимото съответствие
на ОПР със секторните политики, планове и програми на
територията на общината
Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане.
Пряко кореспондира с Областната стратегия за развитие на област Плевен и
индиректно с Регионалния план за развитие на Северозападен регион.

5.

Мерки за прилагане принципа на партньорство

Поради ограниченият брой неправителствени организации, както и
липсата на представителни организации на бизнеса на местно ниво, основните
партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: общинската администрация,
читалищата, Общински съвет, училищни настоятелства, училища, детски градини,
групи от хора.
Прави впечатление изключително доброто участие и съпричастност на
служителите от общинска администрация, и всички звена на бюджетна издръжка,
ръководствата на училищата и здравните центрове, ДПТ Никопол – филиал Белене,
представители на частния сектор, ветеринарната служба в общината.
В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най –
вече в областта на реализация на проекти от общинско значение. Това са предимно
проекти в областта на социалните услуги, младежки дейности, спорта.
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V.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОПР

Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности
за подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и
естетизацията на селищната среда.
В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за
нови инвестиции в града и общината. Това би трябвало да амбицира още повече
местното управление да предприеме по-активни действия за привличане на нови
инвеститори и откриване на работни места, тъй като местният трудов пазар се
характеризира с високи нива на безработица, с наличие на неравнопоставени групи на
пазара на труда; нерегламентирана сезонна заетост и ограничено търсене на
труд, неадекватно образователно-квалификационно ниво на свободните човешки
ресурси спрямо потребностите на работодателите.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни
предложения за които се търсят възможности за финансиране.
С оглед постигането на необходимите положителни резултати от реализацията
на ОПР е необходимо да се води постоянен ежегоден мониторинг на неговото
изпълнение, етап от който се осъществява посредством приемане на настоящия
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР
Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на
данните от системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие.
Следва да се изготвят и последващи годишни доклади за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие, като кметът на Общината носи
отговорността за тяхното представяне за одобрение пред Общинския съвет.
С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на
ОПР е необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни
задължения и отговорности.
В тази връзка се препоръчва създаването на постоянна Работна група (РГ)
към Община Белене, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява
контрол и мониторинг върху резултатите от изпълнението на ОПР. Работната група за
управление на реализацията на ОПР следва да включва представители на общата и
специализираната администрация, представена от съответните дирекции, които имат
отношение към заложените в ОПР цели и проекти, както и представители на
Общинския съвет. С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в
изпълнението на ОПР се предвижда включването на представители на
неправителствения сектор и общински предприятия. Последните следва да бъдат
излъчени като общи представители на съответната група организации.
Работната група се състои от ръководител, заместник ръководител, секретар
и членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за
външните за общината институции.
Работната група ще изпълнява следните функции:
следи за напредъка по изпълнението на ОПР и организира
събирането на изходна информация по приетите индикатори;
информира
регулярно кмета
на Общината
зa
постигнатия напредък по изпълнението на ОПР;
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разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие;
следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР.
разглежда и приема резултатите от междинната и последваща оценка
на ОПР, включително предлага решения на кмета на Общината, свързани с
препоръки в резултат на междинната оценка;
организира актуализирането на Общинския план за развитие на община
Белене;
обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и
обстоятелства, изискващи корективни мерки;
обсъжда и инициира промени в ОПР, включително:
- промени във финансовата рамка;
- промени в източниците на финансиране;
- промени в структурата и начина на управление на ОПР;
- други промени.
Работната група ще предлага на кмета на Общината и на Общинския съвет
действия и решения, свързани с изпълнението на ОПР, включително промени и
преразпределения на средствата по ОПР.
Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят
конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците
могат да бъдат конкретни членове на РГ или колективни структури.
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