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1.ВЪВЕДЕНИЕ  

 

 

Общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници е разработена в съответствие с Националният план за действие за енергията 

от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл.10, ал1 и ал.2 от Закона за енергията от 

възобновяеми източници (ЗЕВИ). Тя е съобразена с общата концепция за развитието на 

ВЕИ в страната, с набелязаните индикативни цели за производство на електрическа 

енергия от ВЕИ и средствата за постигането им.  

 

В договора за присъединяване към ЕС, България приема следната индикативна 

цел: 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия към 2010 г. да бъде 

произведено от ВЕИ. На базата на предварителен анализ и актуализирана 

информация, целта 11% се основава на положително развитие на възобновяемите 

технологии и благоприятни климатични условия. Възможността за достигане на 

тази индикативна цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на 

валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични 

фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни 

централи и използването на слънчева енергия и енергия от вятъра. 

 

 
 

2.ЦЕЛ НА ПРОГРАМИТЕ 
 
 

Общинската програма е съобразена с развитието на северната част на 

Дунавската равнина за планиране особеностите и потенциала на Община Белене  за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. За 

развитието на възобновяеми енергийни източници трябва да бъде проведена 

целенасочена политика, предвид това, че материята е нова за енергетиката у нас. 

Изпълнението на програмите и мерките за насърчаване използването на възобновяеми 

източници не би могло да бъде проведено без източници и механизми на финансиране. 

Основните финансови механизми, които се прилагат в страната за насърчаване 

производството и потреблението на енергия от ВИ са: 
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- Оползотворяването на потенциала на местните ВИ е заложено като приоритет 

и в Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. Отделни 

операции са включени в Оперативни програми „Конкурентноспособност на 

българската икономика” и „Регионално развитие”, както и по „Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г.”. Двете оперативни програми се финансират със средства 

от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който предлага подкрепа за ВИ 

проектите. Около 66,5 млн. евро са отделени за ВИ проекти за програмния период 

2007-2013 (2,1 % от общия ЕФРР бюджет за страната). ЕФРР основно финансира 

публични (нестопански) организации. Субсидията за публичните организации е до 100 

%, докато при частните – от 50 до 70 %, в зависимост от размера на предприятието. 

Свързаните с мрежата ВИ инсталации не получат финансова подкрепа от ЕФРР, 

понеже те се стимулират чрез преференциални цени; 

 

- Фондът за енергийна ефективност, който финансира инвестиции в енергийна 

ефективност и ВИ. Той предлага безплатна техническа помощ и по-ниски от пазарните 

лихви по кредити. Финансират се проекти с размер от 30 хил.лв. до 3 млн.лв. и 

възвращаемост до 5 години; 

 

- Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници (КЛЕЕВИ) предлага на частните предприятия безплатна техническа помощ 

и субсидия в размер до 15 % от размера на главницата по заема. КЛЕЕВИ финансира 

голямо разнообразие от проекти в областта на енергийната ефективност и ВИ при 

частните предприятия; 

 

- Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) - държавно предприятие, създадено със Закона за опазване на околната 

среда. Предприятието предоставя финансова помощ на множество проекти, 

допринасящи за по-чиста околна среда. В областта на ВИ предприятието подпомага 

изграждането на малки ВЕЦ като предоставя безлихвен заем със срок до 5 години в 

размер до 70 % от общата стойност на проекта, но не повече от 1,5 млн.лв., като има 

изискване инвестиционната стойност на застроен киловат да е до 2500 лв./kW; 
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- Програмата „Енергийна ефективност” (ПЕЕ) на Европейската инвестиционна 

банка и Международния фонд „Козлодуй” насърчава развитието на енергийната 

ефективност и ВИ в България. ПЕЕ предоставя заем, комбиниран с 20 % субсидия 

(дарение), както и техническа помощ за подготовката и изпълнението на проекти. 

Изисква се проектите да са в размер от 40 хил. до 25 млн. евро; 

 

- Кредитната линия за енергийна ефективност в бита на ЕБВР и Международния 

фонд ”Козлодуй, предоставя помощ на домакинства и асоциации на собственици на 

сгради за намаляване на разходите за отопление, чрез прилагане на мерки по енергийна 

ефективност и ВИ. Мерките, свързани с ВИ се предоставят за инсталиране на 

ефективни печки и котли на биомаса и слънчеви нагреватели за вода. Подкрепата 

включва кредит, субсидия (дарение) и техническа помощ. Размерът на субсидията е до 

20% или до 30% от размера на заема, но не повече от 2000 евро. Програмата 

преустанови работа през месец януари 2010 г., но е възможно тя да бъде подновена; 

 

 

Целите на общинската програма за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат 

с целите на националната програма: 

 Намаляване енергоемкостта на Брутния Вътрешен Продукт; 

 Намаляване на енергийната зависимост на общината; 

 Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата; 

 Подобряване комфорта на живот; 

 Постигане на местно устойчиво енергийно развитие; 

 Създаване на нови работни места; 

 Оползотворяване на местни ВЕИ; 

 Стимулиране действителния старт на ВЕИ към мащабно пазарно 

проникване; 
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2.1. Основни цели: 

 

 Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, 

подобряване на средата за живот и труд. 

 Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в 

общината при спазване на установените норми за вредни вещества в 

атмосферата. 

 

2.2. Подцели: 

 

 Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от 

общинския бюджет чрез: 

 Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки; 

 Подобряване качеството на енергийните услуги. 

 Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, 

детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и 

други; 

 Осигуряване на оптимални условия за работна среда; 

 Повишаване нивото на: 

 Информираност и знания на служителите от общинската 

администрация за дейности свързани с енергийната ефективност; 

 Квалификация на експлоатационния персонал; 

 Създаване на системата за събиране на информация за 

енергопотреблението на общинските обекти и изготвяне на точни анализи 

и прогнози. 

 Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта 

и науката, Програма за развитие на селските райони и други за 

внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки. 
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 Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за 

Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране. 

 Използване потенциала на екипа на общината и изграждане на 

партньорство с други организации при реализиране на мероприятия за 

енергийна ефективност. 

 

 

 

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

 

3.1.Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

3.2. Закон за енергетиката (ЗЕ); 

3.3. Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

3.4. Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

3.5. Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

3.6. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 

3.7. Закон за горите; 

3.8.Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за 

неговото прилагане; 

3.9. Закон за водите; 

3.10. Закон за рибарство и аквакултурите; 

3.11. Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия (ЗУТ); 

3.12. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (ЗООС); 

3.13. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ЗООС); 

3.14. Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и 

потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната 

електрически мрежи (ЗЕ); 
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 4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

 

 

4.1.Географско местоположение 

 

 

Община Белене се намира в Свищовско-Беленската низина, в северна част на 

Дунавскатa равнина на брега на река Дунав (на Беленския ръкав на реката), 574 км 

срещу най-големия остров по долното течение на река Дунав – о-в Персин и отстои на 

7.5 km от границата с Румъния, определена с талвега на река Дунав. Заема територия от 

285 046дка и брой жители –10 875. Състои се от шест населени места: общинският 

център – град Белене и пет села – с. Деков, с. Татари, с. Петокладенци, с. Кулина вода и 

с.Бяла вода. 

Град Белене се намира на 60км от областния център – гр.Плевен и на 220км от 

столицата- гр.София. Най-близкото пристанище и граничен контролно-пропускателен 

пункт - гр.Свищов. През 2008г. завърши изграждането на фериботната връзка Никопол-

Търну Мъгуреле (40 км от гр. Белене).  

Географското разположение и гео-политическото значение на гр.Белене са 

благоприятни. Във връзка и с икономическите проекти на страната, съществуват добри 

перспективи за осъществяването на сътрудничество с европейските дунавски общини 

за реализиране на съвместни проекти. Географското разположение е и съществен 

фактор и потенциал за превръщането на гр.Белене от крайно гранично място в «град-

врата» на страната. 

Територията в Общината и град Белене се разпределя по следните видове, както 

следва: 

 

Таблица 1. Територията на Община Белене се разпределя по видове територии 

 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ  дка дял 

Горски територии 34597,459 12,14 

Земеделски територии 213319,422 74,83 

Урбанизирани територии 12108,320 4,25 

Водни течения и площи 24195,709 8,49 

Транспорт и инфраструктура 845,431 0,30 

Източник: Общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Белене 
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Таблица 2. Площоразпределението по видове територии за гр. Белене 

 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ  ха дял 

Обща територия 14591 100.0 

Горски територии 2530 17.3 

Земеделски територии 8694 59.6 

Урбанизирани територии 697 4.8 

Водни течения и площи 2605 17.9 

Транспорт и инфраструктура 52 0.4 

Източник: ОУП – гр. Белене 

 

 

 

 

4.2. Площ, брой населени места, население 
 

 

 

Демографското състояние на гр.Белене е свързано с:  

a)  икономическото развитие на града и Общината;  

б)  социалното развитие;  

в)  състоянието на пазара на труда; 

   г)  жизнения стандарт;  

д) цялостното демографско и социално-икономическо развитие на 

областта и страната; 

 

Населението в общината наброява 10 875 д., а на гр.Белене – 9107 д. (използвани 

актуални данни към 15.11.2012г. от http://grao.government.bg.) Според броя на 

населението гр.Белене попада в категорията много малки градове. Територията на 

Община Белене обхваща един град – Белене и пет села – Деков, Кулина вода, Бяла 

вода, Татари и Петокладенци. Като селата са от категорията малки. Няма обезлюдени 

села. 

Средната селищна гъстота (2,1 селища/100 км
2
) е ниска (над 2 пъти по-ниска 

от тази за страната – ок. 5,0 селища/км
2
). Средното отстояние между населените места е 

около 5км, което е предпоставка за една жизнена териториално-селищна общност. 

Показателят степен на урбанизация – 82,6 % (стойност над средната за страната – 

72,5% и областта – 66,5 %), показва, че Община Белене има един много изразен градски 

център. Останалата демографска маса от 17,4 % е разпределена в равномерна мрежа от  

 

http://grao.government.bg/
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села, чиито икономически облик е селскостопански. Обслужващите функции са 

съсредоточени изключително в града. 

 

 

 

Табл.  1. Населени места в Община Белене, 2012 г.  Преброяване 

 

 

Селища 

 

Площ на 

землището - 

дка 

 

Фонд 

населени 

места – дка 

 

Дял на фонд 

населени 

 места - % 

 

 

Население брой 

гр. Белене 145 810 6 978 4,79 9107 

с. Бяла вода 24 450 1 496 6,12 347 

с. Деков 29 976 1 509 5,03 519 

с. Кулина вода 24 252 1 151 4,75 193 

с. Петокладенци 29 468 1 677 6,91 376 

с. Татари 31 090 1 533 4,93 333 

Общо  285 046 14 344 5,03 10875 

 

 

 

Селищната мрежа е сравнително добре развита – една балансирана тъкан върху 

територията на общината. Дисбаланс се отчита по отношение на достъпността, 

демографските и функционалните характеристики. Показателят за гъстотата на 

населението (брой лица/км
2
) за града е близък до този за областта и страната. 

 

 

 

 

Табл. 2. Площ/Гъстота на населението към 31.12.2012 г.  

 

Населено място Площ км
2
 Население Души/км

2
 

Община Белене 285.0 10875 38,16 

Град Белене 145.8 9107 62,46 

Област Плевен 4653.3 266865 57,35 

Република България 111001.9 7364570 66.3 

      Източник:НСИ 

 

 

 

 

 

Към 15.11.2012г. постоянното население на град Белене е 9107 д.   
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Табл. 3. Динамика на населението в град Белене 

 

Година на преброяване Град 

Белене 

Абсолютно 

нарастване 

Базисен 

индекс 

Верижен 

индекс 

31.12. 1934 6088  100.0  

31.12. 1946 6898 810 113.3 113.3 

01.12. 1956 10746 4658 176.5 151.9 

01.12. 1965 8905 2817 146.3 82.9 

02.12. 1975 9177 3089 150.7 103.0 

04.12. 1985 9134 3046 150.0 99.5 

04.03. 1992 10453 4365 171.7 114.4 

01.03. 2001 9986 3898 164.0 95.5 

01.02. 2011 8512 2424 139.8 85.2 

Текуща статистика     

31.12. 2001 9903 3815 162.7 99.2 

31.12. 2002 9913 3825 162.8 100.1 

31.12. 2003 9834 3746 161.5 99.2 

31.12. 2004 9681 3593 159.0 98.4 

31.12. 2005 9496 3408 156.0 98.1 

31.12.2006 9391 3310 154.3 98.9 

31.12.2007 9165 3077 150.5 97.6 

31.12. 2008 9044 2956 148.6 98.7 

31.12.2009 8905 2817 146.3 98.5 

31.12.2010 8761 2673 143.9 98.4 

 

 Източник: НСИ 

 

 

 

Представените данни очертават четири периода в динамиката на населението:  

1. Период на нарастване - 1934-1955г.; 

2. Период на намаление - 1956-1985г., поради развитието на урбанизационните 

процеси в страната и насочване на населението към големите икономически центрове;  

3.Период на нарастване - 1986-1992г. във връзка със започването на 

строителството на АЕЦ - Белене;  

4. Намаление на броя на населението с 18.6 % в периода 1992-2011г., поради 

общата за страната икономическа криза и замразяване на изпълнението на проекта 

АЕЦ-Белене.  
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Процесът на намаляване на населението има доста по-плавно измерение след 

2001г. и следва тенденция на запазване на възпроизводствените функции. Очакваното 

нарастване на броя на населението, поради реализацията на най-големия индустриален 

проект на България в периода 2007-2015г., в резултат на създаването на около 5-6 хил. 

нови работни места за строителството и експлоатацията на АЕЦ - Белене не се оправда, 

поради забавянето на реализацията на проекта към 2011г. Вероятно, тенденциите от 

2005-2007г. все още се запазват. 

 

 

Табл. 4. Естествено и механично движение на населението в Община Белене 

 

Години Родени Умрели Естествен 

прираст 

Заселени Изселени Механичен 

прираст 

Общ 

прираст 

2001 52 133 - 81 193 194 - 1 - 82 

2002 59 105 - 46 188 149 + 39 + 7 

2003 65 132 - 67 167 172 - 5 - 72 

2004 66 133 - 67 74 160 - 86 - 153 

2005 76 123 - 47 49 187 - 138 - 185 

2006 77 100 - 23 79 151 - 72 - 95 

2007 67 136 - 69 72 229 - 157 - 226 

2008 63 137 - 74 147 194 - 47 - 121 

2009 75 131 - 56 124 207 - 83 - 139 

2010 63 117 - 52 94 186 - 92 - 144 

 

 

 

 

На 1000 души от населението 

 

Години Родени Умрели Естествен 

прираст 

Заселени Изселени Механичен 

прираст 

Ср. год. 

население 

2001 5.3 13.5 - 8.2 19.5 19.6 - 0.1 9873 

2002 6.0 10.6 - 4.6 19.0 15.0 + 4.0 9908 

2003 6.6 13.4 - 6.8 16.9 17.4 - 0.5 9874 

2004 6.8 13.6 - 6.8 7.6 16.4 - 8.8 9757 

2005 7.9 12.8 - 4.9 5.1 19.5 - 14.4 9588 

2006 8.1 10.6 - 2.5 8.4 16.0 - 7.6 9443 

2007 7.2 14.6 - 7.4 7.8 24.7 - 16.9 9278 

2008 7.1 15.5 - 8.4 16.6 22.0 - 5.4 8833 

2009 8.4 14.6 - 6.2 13.8 23.1 - 9.3 8974 

2010 7.1 13.2 - 5.9 10.6 21.1 - 10.5 8833 

   

Източник: НСИ 
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От данните на НСИ е видна тенденцията към увеличаване на смъртността 

спрямо раждаемостта през последните години. 

В град Белене населението с българско етническо самоопределяне е значително 

по-голямо в сравнение с другите две основни етнически групи. 93.6% е българския 

етнос, 4.3% турския етнос и 1.4% ромския етност. По своята религиозна принадлежност 

болшинството от гражданите се определят като католици и ортодоксални християни.  

По данни на текущата статистика постоянното население на града продължава 

да намалява, естественият и механичният прираст са с отрицателни стойности. 

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по-

нататъшната жизненост на града. В периода на Преброяванията от 2001г. (9986 д) до 

2011г. (8512 д)  градът намалява  в абсолютен брой с 1474 д., или с 14.8 %. Това 

намаление е характерно за всички градове в Плевенска област и за всички градове по 

течението на река Дунав, което е видно от по-долната таблица: 

 

 

 

 

Табл. 20. Динамика на населението на градовете по река Дунав 2001 - 2011 г.  

Градове 

Население към Прираст Прираст 

01.03.2001 01.02.2011 абсолютен 
% 

Брой Брой брой 

Русе 161453 149642 -11811 -7,3% 

Видин 57395 48071 -9324 -16,2% 

Силистра 41952 35607 -6345 -15,1% 

Свищов 30507 30157 -350 -1,1% 

Лом 27767 22507 -5260 -18,9% 

Козлодуй 14892 13058 -1834 -12,3% 

Тутракан 10369 8641 -1728 -16,7% 

Белене 9986 8512 -1474 -14,8% 

Оряхово 6107 5031 -1076 -17,6% 

Никопол 4512 3186 -1326 -29,4% 

Областен център         

Плевен 121880 106954 -14926 -12,2% 

 

Източник: НСИ 
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4.3. Сграден фонд  

 

 

Сградният облик на гр.Белене се оформя от:  

 

а) преобладаващото нискоетажно сградно застрояване в дворни имоти с много 

растителност;  

б) средноетажното комплексно застрояване с озеленени вътрешноблокови 

пространства, с паркинги, както и с обекти на социалното обслужване – детски градини 

в централна градска част;  

На фона на сравнително амортизирания сграден фонд с дворни пространства със 

стопански и декоративни функции, в последните години се увеличава броят на нови 

еднофамилни сгради с добра архитектура и добре поддържани озеленени дворове. 

Сградният фонд в гр.Белене към 31.12.2011г. наброява 4 211 жилища, от които 

959 необитаеми, разположени в 2 607 сгради. Структурата на сградния фонд по година 

на строеж показва, че най-старият сегмент от фонда е построен преди 1919г. (над 80г.) 

и представлява 0.1% от общия брой на жилищата. Най-новите жилища с възраст под 

25год. съставляват 54.1% от общия брой (2010) или 2281. Най-интензивно строителство 

е осъществено в периода 1980-1991г., когато са изградени 41.6% от жилищата или 

общо 1751. Използването на индустриални технологии (едропанелните и др.) в 

началото на 80-те години на 20в. във връзка с престоящото изграждане на АЕЦ-Белене, 

разрешава жилищния проблем на града и подобрява жилищните условия.  

 

 

 

Табл. 1. Брой жилища към 31.12.2010г. по периоди на построяване на сградите в град Белене 

 

Година/и Брой жилища Относителен дял - % 

към 31.12. 2011 4211 100.0 

Преди 1919 4 0.1 

1919 – 1945  100 2.4 

1946 - 1960 721 17.2 

1961 - 1970 511 12.1 

1971 - 1980 592 14.1 

1981-  1990 1751 41.6 

1991 - 2000 495 11.7 

След 2001 35 0.8 

      

     Източник: НСИ 
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Съгласно статистическите критерии до 2000г., структурата на сградния фонд по 

конструкция се определя в четири категории, а от 2001г., националната статистика 

индентифицира три основни типа сгради. Състоянието към 31.12.2010г. е следното:  

   

 

 

 

Табл. 2. Жилища към 31.12. 2011г. по конструкция в гр. Белене 

 

Тип конструкция Брой Относителен дял % 

Жилища - общо 4211 100.0 

Стоманобетонни 2139 50.8 

Тухлени  1950 46.3 

Други 122 2.9 

   

  Източник: НСИ 

 

 

 

Физическото състояние на сградния фонд не е особено добро, което се дължи на 

сравнително ниското строително качество и недобрата поддръжка през годините. За да 

се осигури добър сграден стандарт и продължителност на живота на сградния фонд 

през следващите 20-30 години, е необходимо осигуряването на реконструкция и 

саниране на сградите за постигане на необходимото качество и енергоефективност. 

Сградите, строени по едропанелна технология изискват особено внимание, поради 

характера на собствеността и неоходимостта от голям ресурс за тяхното обновяване. В 

2044-те едропанелни жилища в 33 сгради с полезна площ 117649 кв.м. или 48.5% от 

общия сграден фонд (НСИ, към 01.03. 2001) живеят 3631 човека или около 40.0 % от 

населението на града. Те са разположени в Централната градска част. Град Белене е в 

десятката на градовете в България с най-висок относителен дял на панелни сгради, 

спрямо общия сграден фонд. Във връзка с доизграждането на АЕЦ-Белене, „НЕК”- 

Белене имаше инвестиционна програма, съгласно която се предвиждаше довършване на 

10-те изградени в груб строеж жилищни блока в квартал «Димум» и доизграждане на 

няколко секции от други жилищни блокове в Централната градска част. 

Благоустроеността на сградите (като изключим водопровода и електроснабдяването) не 

отговаря на съвременните норми: канализация имат около 70% от населението, като в 

момента се отводняват около 148ха площ, но колекторната система е недоизградена и 
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не е заустена в пречиствателна станция. Освен това, статистиката отчита в групата 

“сгради с канализация” и онези сгради, които са със септична яма; сгради с централна 

канализация съставляват далеч по-нисък процент. Водопреносните и канализационните 

мрежи са амортизирани. Неприемливо е съществуващото ниво на благоустроеност на 

фона на плановете за развитие на гр.Белене като център на енергийната промишленост 

на страната.  

 

 

 

Табл.3. Жилища към 31.12. 2011 г. по благоустроеност в град Белене 

 

Благоустройствени показатели Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 4211 100.0 

Електричество, водопровод, канализация и  централно отопление 17 0.4 

Електричество, водопровод, канализация, местно отопление 758 18.0 

Електричество, водопровод и канал 3203 76.1 

Електричество и водопровод 116 2.8 

Електричество 89 2.1 

Водопровод и канал 2 - 

Водопровод 1 - 

Без благоустройство 25 0.6 

  Източник: НСИ 

 

 

 

Делът на сградите с централно парно отопление е незначителен - 0.4 % (за 

страната – 13.9% и 20.3% за градовете). Бъдещето топлоснабдяване на жилищните и 

обществените сгради ще бъде от АЕЦ “Белене” (за сравнение - в гр. Козлодуй 57.1 % от 

жилищния фонд има централно топлоснабдяване).  

В гр.Белене преобладават сградите с ниска етажност. В сгради до 3ет. 

(малоетажни) са разположени 50% от сградите в града, в средноетажни сгради (4-5 ет.) 

са разположени 37,4 % и във високоетажни сгради (над 5 етажа) - 12.6 %.  
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     Табл. 4. Жилища към 31.12.2011г. по етажност на сградата, в която се намират 

 

Етажност Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 4211 100.0 

Едноетажни 1459 34.6 

Двуетажни 586 13.9 

Триетажни 62 1.5 

Четириетажни 661 15.7 

Пететажни 914 21.7 

Шестетажни 394 9.4 

Седеметажни 135 3.2 

      

      Източник: НСИ 

 

 

 

В град Белене най-голям е относителният дял на двустайните и тристайните 

жилища – съответно 37,5% и 25,9%. Тази структура кореспондира със структурата на 

домакинствата. Жилищната мобилност е ниска. 

 

 

  Табл. 5. Жилища в град Белене към 31.12.2011 г. според броя на стаите 

  

Видове жилища по броя на стаите Брой Относителен дял - % 

Общо 4211 100.0 

Едностайни 392 9.3 

Двустайни 1578 37.5 

Тристайни 1093 25.9 

Четиристайни 587 14.0 

Петстайни 298 7.1 

Шест+ стаи 263 6.2 

    

  Източник: НСИ 

 

 

 

Структурата на собствеността е изразена в следното съотношение: 90.2% - 

частна и 9.8% - общинска/държавна. Тази структура (близка до тази за градовете в 

страната – 95.7/4.3) показва преди всичко, че гражданите разполагат със собствени 

жилища, но продължителната криза през последните години ги изправя пред големи 

предизвикателства да могат да поддържат този сграден фонд.  
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    Табл. 6. Жилища в град Белене към 31.12. 2010 г. по форма на собственост  

 

Показатели /брой/ относителен дял Брой Относителен дял - % 

Жилища - общо 4211 100.0 

Държавни/общински 413 9.8 

Частни  - общо  3798 90.2 

в.т.ч. на частни юридически лица 18 0.4 

в.т.ч. на частни физически лица 3780 89.8 

      

     Източник: НСИ 

 

 

 

Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища (по данни 

от 2011г.) е 481 жилища/1000 д. Този макро-показател - “брой жилища/1000 обитатели” 

отразява количеството жилища без да дава информация за качествените 

характеристики на сградите, начина на тяхното ползване и реалното потребление. От 

гледна точка на общия наличен фонд, по показателя - “брой жилища/1000 обитатели” 

гр.Белене има по-високи показатели (481/1000) от средно-европейските (420/1000). Но 

този показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани 

икономики и развити сградни пазари. В гр.Белене, той се деформира сериозно от 

огромното количество необитавани жилища (959 стандартни жилища и 31 вили). Затова 

и стойности на макропоказателя над 420/1000 вече 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 – 367/1000 - много по-ниски от 

средно-европейските. В края на отчетната година (2011) в едно жилище живеят средно 

2.08 лица, на едно жилище се падат средно по 68.78 м
2
, а на обитател – 33.08 м

2
 полезна 

площ при обща полезна жилищна площ за града 289 814 м
2
. Основният показател за 

жилищна осигуреност на населението жилищната площ/човек е 21.33 м
2
 – с 3.01 м

2   

над стойността за градовете на страната (18.32 м
2
). 
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  Табл. 7. Площ на жилищата в гр. Белене 

 

Жилища – общ брой 4211 

Полезна площ – м2 289814 

Жилищна площ – м2 186904 

Полезна площ/човек 33.08 

Жилищна площ/човек 21.33 

Полезна площ/жилище 68.78 

Жилищна площ/жилище 44.38 

Брой жилища/1000 д. 481 

Брой обитатели/жилище 2.08 

    

Източник: НСИ 

 

 

 

Изводите, които се налагат от направения анализ на наличния сграден фонд и 

начинът на ползване, са:  

 

 Град Белене понастоящем разполага с относително достатъчен брой сгради по 

стандартите за страната; 

 

 Показателят “брой жилища/1000 д.” - е 367 жил./1000 д. Необитавани са 959жил. 

или всяко четвърто жилище, а 305жил. са пренаселени. За достигане на 

европейските стандарти на жилищно потребление - 420 жилища/1000 д.; 18 м
2
 

жил. площ/обитател; 1 домакинство/1 жилище; макс. 2 обитатели/стая. За 

постигането на европейските стандарти е необходим и детайлен анализ на 

необитаемите сгради и повишаване на използваемостта на наличния годен фонд. 

Това е една трудно осъществима цел, за реализацията на която е необходимо да 

се намерят финансови схеми и се проведе разяснителна кампания със 

собствениците. Друга възможност е стимулиране на мобилността на 

собствениците и раздвижване на пазара на жилища, както и изграждането на 

съвременни сградни комплекси с високо качество на обитаване, каквато 

тенденция се наблюдава с изграждането на сградни групи на един бивш терен на 

детска градина, в кв.129 (южна част на града) от частен инвеститор; 

доизграждането на сградни жилища за специалисти и строители на АЕЦ-Белене, 

както и довършването на изградените в груб строеж жилищни сгради в комплекс    

«Димум» (инвеститор: АЕЦ Белене); 
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 Град Белене ще се нуждае и от нови жилищни сгради за нуждите на работещите 

в АЕЦ, които по прогнози ще бъдат 5-6 хил. д. до 2015г. и не повече от 2 хил. 

след 2015г., ангажирани в експлоатацията. Няма прогнози, относно 

евентуалният брой на бъдещите заети по изграждането и експлоатацията на 

други стратегически проекти; 

 

 Практически няма сгради с централно парно отопление (0.4%). Предстои 

топлофикация (газификация) на целия жилищен фонд; 

 

 

Основните констатации и изводи, имащи пряк устройствен адрес са:  

 

а) да се обновява и санира съществуващия фонд; 

  б) да се топлофицира или газифицира жилищния фонд; 

в) да се поддържа наличния фонд; 

 

 

 

4.4. Промишлени предприятия 

 

 

Промишлеността е структуроопределящ отрасъл в градската икономика. 

Индустрията формира 66.4% от произведената брутна продукция, 52.0% от нетните 

приходи, заети са 58.1% от работната сила и са концентрирани 44.1% от дълготрайните 

материални активи. 

Основен дял има преработващата промишленост, в която се включват 

следните дейности на територията на Община Белене:  

 за производство на метални конструкции и съоръжения: „МАЙКРОМЕТ”ООД-

гр.Белене, „ЕМКО”АД-гр.Белене, „НЕК”ЕАД, Стопански комплекс Белене, 

Сектор „Атомен енергоремонт”- гр.Белене; 

 за производство на колбаси и други месни изделия: СД„МИКРОАРТ-7“-

гр.Белене; 

 за производство на мебели: ЕТ „ПТБ — ГЕОРГИ ДЕНЕВ“-гр.Белене; 

 шивашки цехове; 
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В промишления профил на Община Белене най-значимо място заема АЕЦ 

“Белене”. С Постановление N9/20.03.1981 на МС на Р. България, площадка “Белене” е 

утвърдена за изграждане на Втора АЕЦ в България. Площадката е с площ 2 702 дка. 

При инвестирани към 1 250 млн. US$, от 17 май 1990г. обектът, след Решение на МС, 

е с ограничение на финансирането. През следващия 17 годишен период (до 2007г.) 

доставеното оборудване се поддържа чрез необходимата консервация.  

Ситуацията на АЕЦ-Белене се определя от националната, европейската и 

глобалната политика по отношение на ядрената енергетика. По време на преговорите с 

ЕС през 90-те години на 20 в. страната се ангажира да затвори блокове 1 и 2 на АЕЦ 

"Козлодуй" до края на 2002г., а блокове 3 и 4 - през 2006г. Тези ангажименти са 

изпълнени. След предсрочното закриване на почти половината мощности в АЕЦ 

"Козлодуй" от 1 януари 2007г. работят само V и VI блок с обща мощност 2000 MW.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Доизграждането на АЕЦ “Белене” се налага поради:  

 
 

 ограничените енергийни ресурси в световен мащаб – изчерпване на въглищните 

запаси и петрола;  

 

 очерталата се енергийна криза в региона и намаляването на екологичните 

замърсявания в контекста на поетите международни ангажименти на Република 

България за ограничаване на емисиите на въглероден диоксид и други 

замърсители на околната среда;   

 

 

В света днес има 437 ядрени реактора в над 25 страни, които произвеждат около 

350000 MW. Строят се още 36 реактора с ок. 27000 MW. «Глобален ренесанс» на 

ядрената енергетика е не само теоретичен модел или медиен мит, а реално възможен 

вариант през следващите две десетилетия, според агенция Юнайтед прес интернешънъл 

(ЮПИ), която цитира доклад на експерти по ядрената енергетика от Кембридж. След 

затварянето на АЕЦ "Козлодуй" Гърция, Албания и Македония са изправени пред 

енергийна криза. Обсъждат се и редица енергийни проекти за пренос на каспийски и  
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руски газ през региона за Западна Европа, в които България заема ключово място. В 

контекста на тези обсъждания и проекти, през пролетта на 2004г. Правителството на 

Република България взима решение по принцип за откриване на процедура за 

доизграждане на АЕЦ-Белене. С Решение на МС N260/08.04.2005г. е взето решение за 

доизграждане на обекта АЕЦ-Белене – на два енергоблока от по 1000 MW. Със същия 

нормативен акт е отменено предишното решение за ограничение на финансирането 

през 1990г. На 10 май 2005г. стартира процедура с предмет: Избор на изпълнител за 

проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ 

“Белене”. Въз основа на офертите е избран руско-френският консорциум 

“Атомстройекспорт” пред “Skoda Alliance”. Изпълнителят осъществява 

инженеринговата дейност - проектиране и строителство. Предвижда се да изгради 

2ВВЕР с мощност 1000MVh, като първият реактор трябва да започне работа през 2013г. 

(някои източници посочват 2014г.). Възложителят НЕК държи 51% от собствеността, а 

останалите акции ще се разделят на инвеститори, платили съответния пакет. Цената за 

изграждането на двата блока се предвижда да е не по-висока от 3 997 260 000 евро. 

Новите мощности ще осигурят на България стабилна енергетика и ще позволят 

запазване на позициите на страната на енергийния пазар в региона.  

Информационният център (разположен в триетажна сграда на площадката 

(завършен 2007г.) ще подпомага дейностите по строителството и последващата 

експлоатация на централата. На площадката на АЕЦ-Белене е разположено 

пристанище, съставено от два терминала: Терминал 1 - за обработка на насипни товари 

и Терминал 2 – Лиман за тежки товари с дължина до 105 метра. Лиманът предстои да 

бъде драгиран с цел осигуряване на по-лесно и бързо обслужване на товарни кораби. 

Пристанището е свързано с републиканската железопътна мрежа чрез най-близката 

гара Ореш.  

От жилищната и хотелската база на АЕЦ-Белене, завърши преустройството на 

общежитие “Енергия” (в центъра на гр.Белене) като хотел. Сградата е 10 етажна и 

разполага с 100 стаи и 12 луксозни апартамента; изгради се блок 4/43, вх. А - с 12 

жилищни апартамента и блок 2/73 (с/у поликлиниката в центъра на гр.Белене). 

Предстои да се доизградят и дванадесетте жилищни блока, изградени в груб строеж на 

жилищния комплекс “Димум”. Така ще бъдат посрещнати началните нужди от жилища 

в града за строителите на АЕЦ-Белене. Предстои препроектиране на градоустройството  



Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013-2023г. 

 23 

 

 

на ж.к. Димум (теренът е собственост на Общината) в частите на нереализираните 

градоустройствени мероприятия. От редица фирми е заявен интерес към изграждане на 

нови жилища, спортен комплекс и хотели. 

Проектът АЕЦ“Белене” се определяше като най-големият инвестиционен проект 

в България до 2015г. Липсата на ясни изчисления по действителната стойност на 

АЕЦ“Белене” е една от причините за забавянето или замразяването на проекта. В 

офертата на “Атомстройекспорт” не са предвидени средства за доизграждане на 

инфраструктурата на Белене и района около него. Предвиждаше се на български фирми 

да бъдат възложени поръчки най-малко за 1.2 млрд. EUR: за инженерни услуги, 

строителство, монтаж, доставки и др.  

От ЕС бе поставен въпросът за диверсификация на суровините и източниците на 

суровини и енергия, за участие на европейски инвеститори в проекта, съвсем 

естествени цели, с оглед променения статут на страната и пълноправното й членство в 

ЕС и като бъдещ член на финансовия съюз на общността.  

Процесите на пренастройка, връхлетялата глобална икономическа криза с тежки 

поражения за Европейската общност, а и тежкият ядрен инцидент във Фукушима, 

Япония в началото на м. март  2011г. усложниха развитието на проекта, извикаха с нова 

сила екологичния дебат за ядрената енергетика. Във всички случаи направиха този 

дебат по-трезв, по-прагматичен, което се отрази и на политическите и икономическите 

решения, които бяха взети за прекратяване на проекта АЕЦ-Белене.  
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Стойности на основни икономически показатели за Община Белене 

 

Сектори/ 

Икономически показатели 2000 2001 2002 2003 2005 2006 

Произведена Бруто продукция – хил-лв. 

Общо 17502 18439 18263 20613 22724 25420 

Първичен сектор 4683 4826 4449 4329 2756 2128 

Вторичен сектор, в т.ч. 10162 10353 10522 12955 14829 16872 

Преработваща промишленост 7501 7549 8381 9067 11066 11856 

Строителство 2661 2804 2191 3928 3763 5016 

Третичен сектор 2657 3260 3292 3289 5139 6420 

Нетни приходи от продажби – хил.лв. 

Общо 22659 24702 23657 25724 32717 38513 

Първичен сектор 5077 4760 4254 4490 3255 2144 

Вторичен сектор, в т.ч. 10611 10635 10558 12704 17103 20074 

Преработваща промишленост 7795 7744 8270 8681 11749 14523 

Строителство 2816 2891 2288 4023 5354 5551 

Третичен сектор 6971 9307 8845 8530 12359 16295 

заети лица – бр. 

Общо 2504 3180 2996 3178 1982 1778 

Първичен сектор 521 497 425 437 258 132 

Вторичен сектор, в т.ч. 1082 1579 1480 1621 1127 1033 

Преработваща промишленост 886 1096 1008 1095 903 787 

Строителство 196 483 483 526 224 246 

Третичен сектор 901 1104 1091 1120 597 613 

     

   Източник: ТСБ Плевен 

 

 

 

В икономическата структура до сега (обхваната от статистическите показатели) 

на гр.Белене преобладава вторичният сектор. Понастоящем основната тежест на 

общинската икономика се поема от средните предприятия (49.9% от брутната 

продукция, 31.5% от заетите лица, 33.3% от нетните приходи през 2006г.), които 

показват средни общи икономически резултати. Отбелязват се характерни за Общината 

и града тенденции в динамиката на икономическата структура, които се различават от 

тези за страната като цяло и други големи общини (вж. таблица). По показателите 

бруто продукция и нетни приходи от продажби се наблюдава тенденция за увеличаване 

дела на вторичния сектор и преработващата промишленост през периода 2000-2006г. 
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Структура на основните икономически показатели на Община Белене, % 

 

Сектори/ 

Икономически показатели 2000 2001 2002 2003 2005 2006 

Бруто продукция 

Първичен сектор 26.8 26.2 24.4 21.0 12.1 8.4 

Вторичен сектор, в т.ч.  58.1 56.1 57.6 63.0 65.3 66.4 

Преработваща промишленост 42.9 40.9 45.6 44.0 48.7 46.7 

Строителство 15.2 15.2 12.0 19.0 16.6 19.7 

Третичен сектор 15.1 17.7 18.0 16.0 22.6 25.2 

Нетни приходи от продажби 

Първичен сектор 22.4 19.2 18.0 17.5 9.9 5.6 

Вторичен сектор, в т.ч.  46.8 43.0 44.7 49.3 52.3 52.0 

Преработваща промишленост 34.4 31.3 35.0 33.7 35.9 37.7 

Строителство 12.4 11.7 9.7 15.6 16.4 14.3 

Третичен сектор 30.8 37.6 37.3 33.2 37.8 42.4 

заети лица 

Първичен сектор 20.8 15.6 14.2 13.8 13.0 7.4 

Вторичен сектор, в т.ч.  43.2 49.7 49.4 51.0 56.9 58.1 

Преработваща промишленост 35.4 34.5 33.6 34.4 45.6 44.3 

Строителство 7.8 15.2 15.8 16.6 11.3 13.8 

Третичен сектор 36.0 34.7 36.4 35.2 30.1 34.5 

       

     Източник: ТСБ Плевен 

 

 

По показателя заети лица се отбелязва нарастване на дела на вторичния сектор, 

както в преработващата промишленост така и в строителството. Делът на наетите лица 

в преработващата промишленост се увеличава от 35.4% на 44.3%, което съпоставено с 

нарастващия дял на произведената бруто продукция и реализираните приходи от 

продажби от същата продукция дава основание за извода, че засега в общината това е 

отрасълът с най-висока производителност на труда и услугите все още са неразвити 

като качество и фактор за динамизиране на общинския доход. Промените в третичния 

сектор все още нямат качествен характер и делът на третичния сектор е все още нисък. 

Инвестиционната активност бе в поддържащ режим през последните 17год. 

Инвестиционната активност се изразява във фактически извършените разходи за: 

закупуване на земя; строителство на различни обекти; доставка и монтаж на 

дълготрайни материални активи; придобиване на машини, съоръжения, оборудване и 

транспортни средства, предназначени за строящи се обекти и др.  
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С най-висок дял в направените инвестиции по икономически сектори е 

промишлеността. Основните тенденции в инвестиционния процес и посоката на 

интерес на стопанските субекти, опериращи в рамките на общината, са насочени към 

отраслите: преработваща промишленост и търговия, ремонт и техническо 

оборудване на автомобили и мотоциклети.  

Най-висок ръст бележат инвестициите в третичния сектор и по-специално в 

отрасъла търговия, ремонт и техническо оборудване на автомобили и мотоциклети. 

 

 

 

Стойност на ДМА в Община Белене, в хил.лв. 

 

Сектори/ 

Икономически показатели 2000 2001 2002 2003 2005 2006 

разходи за Дълготрайни материални активи – ДМА  

Общо  6657 7775 8123 7928 9034 8954 

Първичен сектор 1774 1709 1648 1710 1200 708 

Вторичен сектор, в т.ч. 3537 3609 3774 3624 3648 3817 

Преработваща промишленост 2628 2762 3016 2814 2958 2887 

Третичен сектор, в т.ч. 1346 2427 3459 2594 4186 4429 

Търговия, ремонти и техническо 

обслужване 294 1255 1506 1548 2508 2673 

 

 Източник: ТСБ Плевен 

 

 

 

През 2008г. стартира изграждането на АЕЦ-Белене. Проектът получи 

одобрението на Европейската комисия, която го определи като „възможно най-

добрия” от гледна точка на безопасността. Стратегически инвеститор в 2008г. се 

считаше германската компания RWЕ. Официалният старт на проекта е поставен на 

03.09.2008г. от министър-председателя на Република България Сергей Станишев. От 

април 2009г. се очакваше да стартира финансирането на проекта АЕЦ „Белене" от 

страна на стратегическия инвеститор. Бе извършен демонтаж и разрушаване на старото 

оборудване и на амортизирани постройки на площадката на АЕЦ „Белене". Главен 

изпълнител на проекта бе „Атомстройекспорт", а основни подизпълнителни - 

френската компания „Арева" и германската "Сименс". Очакванията, че от месец март 

2009г. ще започне строителството на АЕЦ“Белене” не се сбъднаха. Одобрението на  
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техническия проект на АЕЦ-Белене от Агенцията за ядрено регулиране и фактическото 

начало на строителството бе отложено. 

Бизнесът и индустрията в града са представени предимно от малки фирми. 

Намалява броят и значението на големите предприятия, което довежда до свиване на 

обема на нетните приходи от продажби, устойчивост и ефективност на местната 

икономика.  

Стопанските субекти в града са активни в сферата на услугите, които се 

занимават с търговия и ремонт.  

            В Община Белене промишлеността основно е представена от шивашки цехове за 

конфекция, производство на метални конструкции, производство на колбаси и други 

месни изделия, производство на мебели. 

 

 

 

 

 

4.5. Транспорт 

 

 

 

Изградената улична мрежа в Община Белене е с дължина 114 км. Основната 

комуникационна артерия в общинския център - ул.“Фердинанд Дачев”/”Александър 

Стамболийски” е главна улица IV клас с 4 ленти на движение. Тя свързва ЦГЧ с 

прилежащата З и И част на града и терените на ХТК и площадка АЕЦ2 Белене. Улица 

“Възраждане”/„Любен Каравелов”, която тангира  ЦГЧ от Ю със значение на 

свързваща главния градския  център с ж.к. “Димум” и останалата градска територия се 

класифицира също като главна улица IV клас. 

 Улиците, които отделят територията на ЦГЧ от прилежащите градски територии 

от З и И се класифицират като събирателни улици V клас. Възможностите на 

кръстовищата следва да се изполват максимално за осигуряването на удобни подходи, 

както за пешеходците, така и за автомобилите. Особено внимание изисква 

осъществяването на удобни и сигурни подходи към бреговата ивица, Крайдунавския 

парк и панорамна комуникация, успоредна на брега на р. Дунав. Трябва да се доразвие 

уличната мрежа, обслужваща зоните за комплексно застрояване и всички обекти за 

обществен достъп с възможности за удобно паркиране и гариране.  
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Табл.1.  Основна техническа инфраструктура в Община Белене 

 

Вид техническа инфраструктура Дължина/Брой 

Изградена улична мрежа 114 км (1371000 м2) 

 
 
 
 
 

Транспорта е сред основните замърсители в града. Велосипедният транспорт 

като екологичен и здравословен начин на придвижване допринася за намаляване на 

вредните емисии от транспорта. Община Белене работи в тази насока за предоствяне на 

условия за велосипеден транспорт, чрез изграждане на велоалеи и обособяване на 

трасета, извън активните ленти за движение на МПС.  

 

 

 

 

 

4.5.1. Входно-изходни артерии 

 
 

 

Основен елемент на транспортната инфраструктура са общинските (местните) 

пътища. През територията на Община Белене не преминават международни пътища, 

както и автомагистрали или първокласни пътища от републиканската пътна мрежа. 

Пътната мрежа е представена от четвъртокласни пътищата от републиканската пътна 

мрежа. Чрез тях се осъществява транспортната връзка с повечето села в Общината. 

Тези пътища имат ниски транспортно-експлоатационни качества и ниска 

пропускателна способност, което се отразява отрицателно върху движението и 

транспортната достъпност до селищата. Съществен проблем е и поддържането на 

пътищата, тъй като съгласно действащия Закон за пътищата, четвъртокласната пътна 

мрежа е общинска собственост, и следователно, поддръжката и експлоатацията й са 

грижа на Общината, която пък изпитва големи финансови затруднения. Отчита се, че е 

необходим основен ремонт/рехабилитация на общинските пътища по цялата им 

дължина, а така също и на съоръженията по съответните отсечки. 
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Табл. 2. Информация за състоянието на общинските пътища на Община Белене към 30.11.2011г. 

 

 

№  Път №  НАИМЕНОВАНИЕ 
от км                   

до км 

д-на 

км 

вид 

настилка 
Състояние  

Година 

на 

послед. 

ремонт 

Необх. от 

строителст

во или  

ремонт - 

вид 

Проектна 

готовност 

Кандидатс

тване 

по ОП 

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 

1 РVN1001 

/ІІ-52,Ореш-Деков/ Татари -  

Петокладенци  /РVN2122/ 

0+000 - 

9+800 9,8 асфалтова средно 2011 

рехабилита

ция 

Техн. 

проект за 

6304м 

Да, РС 

№11/28.01.

2009 г. 

ПРСР 

2 РVN2002 

/ІІ-52,Деков-Бяла вода/ -  

Кулина вода 

0+000 - 

5+800 5,8 асфалтова добро 2011 

рехабилита

ция няма ТГС- ПП 

3 

РVN2122 

/Дебово-Българене/-

Санадиново – 

Петокладенци - Стежерово 

11+200 

- 

12+000 0,8 асфалтова мн.добро 2004 

рехабилита

ция няма ОПОС 

14+300 

- 

12+000 2,300 асфалтова средно   

рехабилита

ция няма ОПОС 

8+000 - 

11+200 3,200 тр.камък средно   

рехабилита

ция няма ОПОС 

4 

 

РVN1003 

 

 

/ІІІ-5202,Деков-Белене/ - 

ХТК Белене 0+000 - 

11+260 11,26 асфалтова добро 2011 

рехабилита

ция 

Част-

Техн. 

проект за 

4882 м 

Да, РС 

№11/28.01.

2009 г.-

ПРСР и 

част 

ТГС-ПП 

5 РVN1004 

 

/РVN1005,Белене - АЕЦ 

Белене/-/ІІІ-5202/ - ЗМК 
0+000 - 

2+940 2,94 асфалтова средно 2010 

рехабилита

ция 

Част-

Техн. 

проект за 

2634 м 

Да, РС 

№11/28.01.

2009 г. 

ПРСР 

6 РVN1005 

/ІІІ-5202,/-Белене-АЕЦ 

Белене 

0+000 - 

7+930 7,93 асфалтова средно 2011 

рехабилита

ция няма ТГС -ПП 
 

 

 

 

 

 

Път, извън утвърдения списък 
 

1 предложен 

/Белене -ХТК/ - 

кладенец Раней – 

до дигата 

0+000 

 - 

2+500  2,5 асфалтова лошо 2002 

рехабилита 

ция няма не 
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Изградената транспортна мрежа в Община Белене е под средната за страната, но 

сравнима със съседните общини. 

 

 

Табл.3. Гъстота на транспортната мрежа в съседните на Община Белене общини 

 

Общини км /100км
2
 

Белене 25.6 км /100км
2
 

Свищов 24.8 км /100км
2
 

Никопол 25.6 км /100км
2
 

Левски 35.0 км /100км
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Градски транспорт 
 

 

В града няма градски транспорт.Улиците от първостепенната улична мрежа са 

предвидени с възможности да осигуряват обслужване с евентуален масов обществен 

транспорт. 

 

 

4.5.3. Извънградски транспорт 

 

 

4.5.3.1. Автобусен транспорт 

 

Обслужването на съгласуваната и утвърдена транспортна схема на Община 

Белене се осъществява от ДЗЗД „БЕЛЕНЕ ТРАНС”- гр.Плевен и ЕТ „Рени 2000-Петър 

Георгиев”- гр.Свищов. Осигурен е редовен транспорт до столицата, областния и 

общинския център. Изградена е нова автогара, собственост на Община Белене. 
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4.5.3.2.  Железопътен транспорт 

 

 

До гр.Белене има изградена ж.п. мрежа, която обслужва само товарни превози. 

Поради нерентабилност пътническият превоз по отсечката Ореш-Белене е 

преустановен. Следва да се проучи възстановяването на пътническия ж.п. транспорт  и 

използването на съществуващата ж.п. гара от площадката на АЕЦ и Ореш без 

пресичане на шосето два пъти.  

 

 

4.5.3.3. Речен транспорт 

 

 

Местоположението на гр.Белене по второстепенен ръкав на р.Дунав и наличието 

на Беленския островен комплекс, не позволяват изграждането на пристанищен 

терминал за речен превоз, непосредствено до града. За тази цел е подходящо 

пристанището, изградено на строителната площадка на АЕЦ или площадката на ХТК. 

Липсата на пристанище ограничава възможностите за привличане на инвестиции (вкл. 

чужди). Следва да се анализира потенциала на р.Дунав за гр.Белене (оценявана като 

“европейската линия на живота” и най-международната река в света), тъй като втората 

по дължина в Европа река със своите 2780км дава реални възможности за превръщане 

на гр.Белене във важен транспортен възел - съчетаващ воден, автомобилен и 

железопътен транспорт.  

 
 
4.6. Домакинства 

 

 

       Секторът обхваща нискоетажно сградно застрояване в дворни имоти и 

средноетажно комплексно застрояване с озеленени вътрешноблокови пространства с 

паркинги. По-голямата част от жилищния сграден фонд се нуждае от прилагане на 

енергоефективни мерки, които могат да се комбинират с прилагане на ВЕИ технологии 

за отопление и термосоларни колектори за топла вода. В почти всички домакинства 

технологиите за отопление за остарели, което налага внедряване на нови котли на 

биомаса с високо к.п.д. над 85%. В общината най-използвания ВЕИ ресурс е 

консумацията на биомаса.  
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4.7. Услуги 

 

 

Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, ресторантьорството, 

хотелиерството, земеделски услуги. В общината има средни и малки фирми, които 

предлагат тези услуги. На територията на Община Белене има детски и учебни 

заведения, медицински център и многопрофилна болница за активно лечение. 

 

 

 

4.8. Селско стопанство 

 

 

 

Селското стопанство е загубило голяма част от позициите и структурното му 

значение за икономиката на града. Има спад на заетите в селското стопанство, 

съпроводен със спад и в основните икономически показатели, характеризиращи 

дейността. През последните години се отбелязва намаление на работещите в селското 

стопанство. Селското стопанство има възможности за утвърждаване на позиции при 

условия на субсидиране и разкриване на екологични/био производства, запазване на 

местни породи и сортове на селскостопански животни и растения. 

В общината има много добри условия за производство на екологично чисти 

(биологични) пчелни продукти. През последните години се забелязва интерес към 

пчеларството. 

 

Растениевъдството е моно-профилно, а животновъдството – слабо развито. 

Сериозни проблеми стоят пред напояването и отводняването. Трайните насаждения, 

частично с изключение на лозята са почти изоставени.   

Селското стопанство заема 213 319,422 дка и представлява 74,83% от общата 

площ на Община Белене. По видове земеделски земи преобладават нивите. 

Традиционни култури са зърнено-житните и слънчоглед. Преобладаващото 

производство е върху окрупнени площи и с добра агро-култура. Земеделската земя е 

основно частна собственост и се стопанисва от арендатори, земеделски кооперации и 

частни стопани. 
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Растениевъдството заема най-голям дял от селскостопанското производство. 

Структурата на производство се характеризира с преобладаващо производство на 

полски култури. Основни култури са: пшеница, ечемик, царевица, рапица и слънчоглед. 

Балансът на земеделските земи сочи най-голям дял на площите с начин на трайно 

ползване – ниви. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Баланс на територията на Община Белене по вид 

БАЛАНС ПО ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ ПО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ЗА НУЖДИТЕ НА 

ГОРСКОТО 

СТОПАНСТВО; 

34597,459дка; 12,14%

ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И 

ВОДНИ ПЛОЩИ; 

24195,709дка; 8,49%

НАСЕЛЕНИ МЕСТА; 

12108,320дка; 4,25%

ЗА НУЖДИТЕ НА 

ТРАНСПОРТА; 

845,431дка; 0,30%

ЗА НУЖДИТЕ НА 

СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО; 

213319,422дка; 74,83%

 
 

Източник: Общинска служба “Земеделие и гори”  
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Горите в общината са разпределени по населени места, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животновъдството е слабо развито, съсредоточено в частния сектор, далеч от 

оптималния си капацитет. Продукцията се затваря в кръговете на натуралната микро-

икономика. Ликвидирна е кравефермата в гр.Белене, в която са отглеждани животни, 

включени в националния генофонд. В момента броят на отглежданите животни и 

производството на животинска продукция са намалели многократно в сравнение с 

годините преди прехода. Животновъдството има стабилна суровинна база. В 

землището на града има условия за животновъдство и фуражопроизводство. Този 

потенциал засега е неизползван. 

Конкурентноспособността на аграрния сектор е ниска. Без целеви субсидии, 

фермерите не могат да постигнат себестойност, кореспондираща на изкупните цени на 

преработвателите. Научното обслужване на аграрния сектор е незадоволително. На 

територията на общината няма изградено научно звено. Секторът не разполага с мрежа 

от продуктови организации, защитаващи интересите на производителите. Изхождайки 

от сравнително ниската технологична съоръженост, сериозното изоставане от 

критериите за ефективност (налагани от преработвателите и пазарите), както и 

комплексните изисквания за качество на ЕС, укрепването на организациите на  

Землище Площ/дка/ % от общата площ на 

общината 

гр.Белене 1000 0.4 

с. Бяла вода 417 0.1 

с. Деков 131 0.05 

с. Кулина вода 877 0.3 

с. Петокладенци 308 0.1 

с. Татари 81 0.02 

ОБЩО 2814 0.925 
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производителите се превръща в един от решаващите фактори за 

конкурентноспособността им в новите условия. В последните 2011г. и 2012г. 

перспективите пред развитието на селското стопанство, както в останалите общини от 

страната стават все по-реални с осигурените субсидии от държавата при явния недостиг 

на собствени финансови средства.  

Съществува потенциал за развитие на аграрния сектор - благоприятни почвено-

климатични условия за отглеждане на земеделски култури и оживяването на пазара на 

селскостопански земи, но предизвикателства пред развитието са много: слабо, 

разпокъсано и неефективно животновъдство, неефективно производство с нарушена 

връзка между наука, производство и пазар, ниското ниво на сдружаване на 

производителите, липса на действени организационни структури на местно ниво, 

унищоженото поливно земеделие, големият брой разнородни собственици и ползватели 

на земеделски земи, амортизираната селскостопанска техника, неоползотворените 

възможности по програмите на ЕС. 

 

 

 

4.9. Външна осветителна уредба 

 

 

 

           Уличното и парковото електрозахранване в общината е въздушно и подземно. 

През 2011г. в Община Белене се извърши модернизация на уличното осветление - 

цялостна реконструкция и подмяна на съществуващите неефективни осветители със 

съвременни енергоефективни осветителни тела - натриеви лампи с високо налягане. 

При проектирането са оптимизирани възможните геометрични показатели на 

осветителните уредби и са разработвани вариантни решения с осветители с различна 

мощност и различно разстояние между тях (през стълб), за да се намери най-

енергоефективното решение. В резултат на реконструкцията са монтирани 

енергоефективни осветители, които се управляват от новоизградената автоматизирана 

система за управление на уличното осветление (съгласно годишния цикъл на изгреви и 

залези на слънцето), като беше постигнато следното: 
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-  Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление; 

-  Високо качество на осветлението; 

- Осигуряване на безопасно движение на МПС, повишаване сигурността на 

пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера; 

            

          Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED 

осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират още 

по-големи енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения е 

необходимо да се търсят програми за финансиране. 

 

 

 

 

 

 

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

 

 

 

Пред общината има възможности в използването на възобновяеми енергийни 

източници - вятърни генератори и слънчеви колектори. Решение за оптимизиране на 

енергийното потребление се търси в тази насока. Ефект от изпълнение на такъв вид 

проект за вятърни генератори ще се отрази в значително намаление на разходите на 

електроенергия. Ползите от подобна инвестиция ще бъдат: 

 

 задоволяване нуждите на потребителите с по-евтина електроенергия; 

 разкриване на временни работни места при строителството на 

инсталацията; 

 разкриване на постоянни работни места за квалифицирани работници и 

специалисти от общината; 

 

 

В Община Белене има монтирани слънчеви колектори на три детски заведения. 

Предвижда се изграждане на соларна инсталация на покрива на Многопрофилната 

болница за активно лечение в гр.Белене. 
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Битовата газификация е възможна алтернатива на отопление за града. На този етап е 

трудно реализуема за общината. 

Приетия Национален план за развитие 2007–2013г. от Министерския съвет 

посочва националните приоритети и средствата за финансиране на оперативни 

програми. По този план инвестиции за използване на ВЕИ са предвидени по 

оперативните програми „Развитие конкурентноспособността на българската 

икономика”, „Регионално развитие” и „Развитие на селските райони”. Програмите за 

насърчаване използването на ВЕИ и включените в тях мерки и проекти ще бъдат 

съобразени с националните приоритети приети в плана за развитие и включените в него 

оперативни програми. 

 

 

 

5.1. Съществуващи трудности и пречки 

 

 
 

Основните пречки за реализиране на ВЕИ проекти в Община Белене са: 

 

 висока цена на инвестициите във ВЕИ; 

 недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината); 

 допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; 

 липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление; 

 затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 

 липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ; 

 липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии; 

 липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация с 

компетенции в сферата на ВЕИ; 

 

 

Въпреки трудностите и пречките общината е мотивирана да реализира дейности 

свързани с използването на ВЕИ, които са израз на политиката за устойчиво развитие 

на Община Белене. 
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6.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

 

 

 

Основните насоки в развитието на ВЕИ са: 

- използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и 

топлинна енергия; 

- използване на геотермални ресурси; 

- увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори; 

- изграждане на соларни, термични и фотоволтаични паркове. 

Основният вид ВЕИ, който се използва в общината е биомаса. Основен проблем тук 

е множеството нискоефективни, физически и морално остарели горивни системи. 

 

 

 

 

6.1. Слънчева енергия 

 

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат от 

ядрено-съединителни реакции. Слънчевото лъчение се характеризира с така наречената 

"постоянна слънчева константа". Част от нея се губи при преминаването на 

светлинното лъчение през атмосферата. Така в ясен слънчев ден пада на земната 

повърхност около 1 кW на 1 квадратен метър перпендикулярно на слънчевите лъчи. 

Биосферата използва едва 0,08% от слънчевата радиация. При процеса фотосинтеза, 

усвояването на слънчевата енергия и акумулирането й в биомасата е с КПД до 14%. 

При слънчевите съоръжения КПД може да стигне до 90%. Слънчевите дни в 

различните райони на България са между 230 и 290 за година. Слънчевата енергия се 

преобразува основно в два вида удобна за използване енергия: 

1. Топлинна енергия - системите за добив на топла вода в повечето случаи са 

съставени от два компонента: колектор и водосъдържател (бойлер). Те се делят 

на два класа системи: пасивни и активни, като вторите предават топлината от 

колектора на бойлера активно: с помощта на захранвана с електричество помпа. 

При правилно избрана ситема инвестицията се възвръща за 3 до 5 години.  
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2. Електрическа енергия – използват се фотоволтаични елементи. Типичният 

фотоелемент се състои от полупроводников слой, в който електроните започват 

своето движение по цялата верига под въздействие на слънчевата енергия. 

Полученият прав ток  се натрупва в акумулатори или се трансформира чрез 

инвертори в променлив ток за битови нужди, а излишният се подава към общата 

електрическа мрежа. Високата цена и ниското КПД  все още е пречка за 

масовото използване на тези системи. През последните години се появяват нови 

технологии, при които тези параметри се подобряват бързо.   

Предимства – при добиване на топла вода  от слънчева енергия инвестициите са 

сравнително малки и имат бърза възвращаемост.  

Недостатъци – слънчевата енергия е в зависимост от слънчевото греене, а за 

преобразуване в електричество, слънчевите панели са все още скъпи . 

Технологиите за затопляне на вода от слънцето имат висока ефективност в 

сравнение с други слънчеви технологии. Ефективността зависи от избора на място и 

разположението, а плоските и тръбни колектори се очаква да имат ефективност над 60 

процента при нормални условия на опериране. Затоплянето на вода от слънцето е 

особено подходящо за приложения при по-ниски температури (25-70 °C) като плувни 

басейни, битова гореща вода и отопление на сгради. 

Върху покривите на сградите се поставят слънчеви системи за производство на 

топлинна енергия. По този начин ще има алтернатива на парното, използвайки 

енергията на слънцето. Този метод е много екологичен и ще спести средства от 

бюджета, тъй като самата енергия е безплатна. Проблем ще бъдат само студените 

месеци, когато слънчевата енергия не достига.  

В Община Белене има монтирани слънчеви колектори на три детски заведения. 

Предвижда се изграждане на соларна инсталация на покрива на Многопрофилната 

болница за активно лечение в гр.Белене. 
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6.2. Вятърна енергия 

 

 

 Използването на вятъра е един от най-древните и добре познати начини за 

оползотворяване на безплатните и неизчерпаеми природни енергийни ресурси. Вятъра,  

като енергоизточник, се оказва привлекателен поради няколко причини. Има го в 

изобилие, „безплатен” е, практически е неизчерпаем източник на енергия, не води до 

замърсяване и до климатични аномалии. Експлоатационните разходи или по-точно 

липсата на такива за закупуване на горива, при производството на енергия, правят 

вятъра като енергиен източник, особено привлекателен за инвеститорите. 

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната 

енергия, отчетени при височина 10m над земната повърхност, на територията на 

страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал. Община 

Белене попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните 

части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и 

р. Места и високите полета на Западна България. 

Характеристики на тази зона са: 

Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s; 

Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно); 

Средногодишната продължителност на интервала от скорости Σ τ 5-25 m/s в тази зона е 

900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h). 

 

За района на Община Белене малките безшумни вятърни генератори приложими 

и при градски условия се явяват една добра инвестиция за собствениците на къщи и 

други недвижими имоти. Вятърните генератори са автономни и с тяхната енергия 

може да се реализира: 

 

 Зареждане на акумулаторни батерии; 

 Осветление на сгради; 

 Затопляне на вода в бойлер; 

 Захранване на климатични инсталации; 

 Задвижване на центробежни помпи за вода; 
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6.3. Водна енергия 

 

 

 

Водните ресурси на Община Белене са ограничени. Близостта на р.Дунав като 

основен водоприемник в района, равнинният релеф на Свищовско-Беленската низина и 

водопропускливостта на льосовия пласт в широката 4-5 километрова ивица край 

реката, обуславят една от най-ниската за България гъстота на речната мрежа - под 

0,2км/м
2
. Тези фактори определят и ниския модул на оттока, който е под 1 л/сек./км

2
. 

Преобладават подпочвени води (сравнително високи). Основно влияние върху водните 

ресурси на общината оказва р.Дунав, чиито води се използва предимно като източник 

за напояване на селскостопанските земи. Все още не е използван потенциала на най-

голямата река, преминаваща през България за развитие на воден транспорт и туризъм.   

В землището на гр.Белене съществува неразработен топъл минерален извор с 

температура на водата 47°С, който може да захрани  SPA център за развитие на 

туризма.  

По течението на река Дунав в долния участък – съвместно с Румъния е изработена 

схема за комплексно използване водите на реката. Има разработени проекти за 

хидровъзли в района на "Никопол-Турну Мъгуреле” (Белене-Чоара). По нашето 

крайбрежие има много населени места, които не са добре защитени срещу водната 

стихия на река Дунав. Често някои ниски квартали на тези селища се заливат пряко или 

подгизват. В много участъци бреговете са подложени на ерозия от река Дунав, с което 

се губи ценна земя, особено след пускане в експлоатация на ХТК “Железни врата ІІ”. 

Комплексното използване на река Дунав чрез изграждането на хидротехническите 

комплекси "Никопол-Турну Мъгуреле” генерално решава тези въпроси и 

същевременно създава големи възможности за усилено развитие на отраслите: 

енергетика, промишленост, селско стопанство, транспорт (воден, шосеен и 

железопътен), благоустрояване, туризъм, отдих и други. 

Створът (мястото, на което ще се разположи язовирната стена) на Хидротехническия 

комплекс (ХТК) "Никопол-Турну Мъгуреле" е при км 580+650 на река Дунав, на 7 км 

северозападно от град Белене. Хидротехническият комплекс се състои от два главни 

обекта – хидровъзел и водохранилище. Хидровъзелът е основно преградно съоръжение 

и създава подприщването на реката, а водохранилището акумулира и преразпределя 

водния отток. 
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Енергиен ефект - ХТК "Никопол-Турну Мъгуреле" ще предостави за всяка от двете 

страни годишно производство на електроенергия. 

 

Изграждането на хидрокомплекса ще създаде благоприятни условия и в сектора на 

икономиката:  

 

 Стимулиране развитието на регионалната инфраструктура, включително 

защитата на населените места от заливане; 

 Улесняване изграждането на пътна и железопътна връзка между България 

и Румъния; 

 Напояване на селскостопански площи; 

 

Социален ефект - ангажиране на работна ръка по време на строителството и през 

експлоатационния период. 

 

Реализирането на обекта ще има съществено влияние върху цялостното развитие на 

Дунавския район и ще подобри значително енергийния баланс на Република България. 

 

Основен водоизточник за гр.Белене е Кладенец “Раней” на около 3,5км от града. 

Върху кладенеца е изградена помпена станция с вертикални помпи “Сигма”. Дебита, 

който подава помпената станция е 200,0 л/сек. – напълно достатъчен за задоволяване на 

питейно-битовите нужди на населението и промишлеността.  

Има изграден и втори кладенец “Раней”, който при доказана необходимост може 

да бъде включен в експлоатация. Запазен като резерв е и първият водоизточник на 

гр.Белене с дебит 20,0 л/сек. 

Качествата на водата от изброените водоизточници отговарят на БДС. 

Водопроводната мрежа на гр.Белене е изградена предимно от етернитови тръби и 

основно над 80% с диаметри ЕФ60 и ЕФ80 преди повече от 45 години. Главните 

клонове са изпълнени от стоманени спирално заварени тръби преди 20-25 години и са 

силно корозирали. 

Схемата на водоснабдяване на гр.Белене е: Помпена станция при Кладенец “Раней” 

подава към водна кула с V=500 м
3
 и чрез главните клонове се разпределя в мрежата на 

града. Състоянието на водопроводната мрежа е незадоволително – загубите на вода са 

над 50%. 
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Община Белене разработи ВиК проект с помощта на обединението „Акваринг 

Белене”ООД-гр.Плевен, чието наименование е следното: „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 

водоснабдителна мрежа в гр.Белене”. За неговото реализиране е сключен договор 

№DIR-51011116-C057 от 29.11.2012г., на стойност 43 064 274, 17лв. по оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013”. Инвестицията ще се реализира на един етап, като 

продължителността на строителните дейностите за целия проект е до края на 

2014година. Проектът има за цел благоустрояване на град Белене чрез частично 

изграждане на канализация (по улици, по които не е изградена такава), включване на 

част от населението към градската канализационна мрежа за отвеждане на битови и 

дъждовни води и пречистване на отпадъчните канализационни води в нова градска 

пречиствателна станция. Към нея ще се изгради и колектор, отвеждащ пречистените 

води до мястото на заустване в р.Дунав. След изграждане и въвеждане в експлоатация 

на пречиствателната станция ще бъде подадено и заявление за изменение на 

разрешително за заустване на водите в река Дунав. Избраната площадка за бъдещата 

пречиствателната станция се намира в имот на изхода от града край пътя за „АЕЦ-

Белене”, в местността „Сред полето”. Имотът е собственост на Община Белене, бивш 

земеделски имот с одобрен ПУП-ПРЗ със заповед на Кмета на Община Белене, а с 

решение на Комисията по земеделски земи към Министерството на земеделието и 

храните е променено предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди. 

Във връзка с изграждането на част от колектора в горска територия, със заявления до 

Министъра на земеделието и храните са поискани предварителни съгласувания за 

учредяване на право на строеж и сервитути върху имоти в горски територии публична 

държавна собственост /съгласно изискванията на Закона за горите/. Пречиствателната 

станция ще се захранва от съществуващата и доизградена канализационна система за 

смесени отпадъчни води посредством напорен канализационен колектор от 

канализационна помпена станция за битови отпадъчни води, разположена в границите 

на града, на разстояние от около 1км западно от площадката на станцията. За проекта 

има издадено решение на Министъра на околната среда и водите, че няма да се окаже 

отрицателно влияние върху видовете животни и растения в границите на природен парк 

„Персина”.  
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Биогазът, получен при третиране на отпадни води, може да се използва за 

генериране на топлина и електричество. Открива се опция битовите отпадни води да се 

разглеждат не като проблем, а като ресурс. Утайките от градските пречисвателни 

станции са богати на органични вещества и след излизането им от пречиствателния 

процес могат да изиграят ролята на алтеранативен източник на енергия. При използване 

на подходящите технологии те се превръщат в биогаз., който прави пречисвателната 

станция по-стабилна от икономическа, енергийна и екологична гледна точка. Това е 

добра възможност за общината да покрие част от разходите за дейности по третиране 

на отпадни води и утайки. 

 

 

 

 

6.4. Геотермална енергия  

 
 

 

На 10км дълбочина под повърхността си Земята крие енергия 50 000пъти по-силна 

от тази на всичките залежи от нефт и природен газ. Това е геотермалната енергия, 

чийто потенциал нараства от земната повърхност към ядрото нормално с 30
о
С/км и се 

изразява с геотермалния градиент. Заради голямата температурна разлика от центъра 

към повърхността на Земята се пренася топлинен поток от 1021j годишно. Много 

области в България имат геотермални аномалии с повишен топлинен поток. На места 

има концентриране на подземни води с висока температура и под голямо налягане или 

пари. Енергията от подземните води са практически неизчерпаеми, екологично чисти и 

дават алтернатива за доставка на топла вода. 

 

 

На територията на гр.Белене е направен сондаж с цел изследване сеизмичността и 

сеизмичното осигуряване на централата. През 1988г. на сондаж №Р-1хг са проведени 

опитни водочерпения за определяне дебита и температурата на разкритата минерална 

вода. Въз основа на изследванията, със Заповед №РД-09-34/25.01.1990г. на 

Министерството на народното здраве и социалните грижи са утвърдени оперативни 

запаси на минералната вода, добита от сондаж №Р-1хг – 40л/с при температура 46,5
о
С. 

С Протокол №52/1988г. Химически отдел – Лаборатория „Нефтени води”, провежда  
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пълен химичен анализ на минералната вода, разкрита чрез сондаж №Р-1хг. Водата е 

определена като хлоридно-сулфатна-натриево-калциева, с висока минерализация и рН-

7,64. Съдържа разтворени свободни сероводород и въглероден двуокис. 

Узаконяването на минералния извор в гр.Белене ще има потенциал да се превърне 

във възобновяем източник на геотермална енергия. 

 

 
 

6.5. Енергия от биомаса  
 

 

 

Най-древният допълнителен източник на топлина, използван от човека е 

дървесината. Към нея са добавяни непрекъснато и други източници на възобновяема 

биоенергия, като остатъци от селското стопанство, органични отпадъци, култивирани 

енергийни реколти. Технологиите за биомаса използват възобновяеми ресурси за 

произвеждане на цяла гама от различни видове продукти, свързани с енергията, 

включително електричество, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други 

материали. За разлика от други възобновяеми източници на енергия, биомасата може да 

се превръща директно в течни горива за транспортните ни нужди. Двата най-

разпространени вида биогорива са етанола и биодизела. Основните групи източници на 

биомаси са: 

 

 Растителни енергийни култури; 

 Дървесни енергийни култури; 

 Селскостопански култури; 

 Водни култури; 

 Битови отпадъци; 

 

 

Около 40% от потенциала на възобновяемите енергийни източници в България 

се пада на биомасата. Основните култури в България, от които могат да се получават 

биогорива са зърнено-житни, маслодайни, захарно цвекло, зеленчуци, трайни 

насаждения, затревени площи и ливади. Не заетите с култури площи в България също 

могат да бъдат засявани с т. нар. енергийни култури за производство на биогорива.  
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Предимства – биомасата е непрекъснат и широко разпространен източник на 

биоенергия. 

Недостатъци – сравнително бавно възобновяване. 

 

 

Битовият сектор сега е основния консуматор на биомаса (почти изцяло дърва за 

огрев). Употребата на биомаса в битовия сектор се увеличава, докато употребата на 

почти всички останали горива и енергии намалява. Дървата за огрев се използват за 

директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30-40%), самостоятелно или 

съвместно с въглища. Броят на употребяваните съвременни котли е все още 

незначителен поради ограничени финансови възможности. Използването на 

съвременни котли може да повиши до два пъти полезното количество топлина, 

получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на 

потенциала без да се увеличава потреблението. В България няма масова практика на 

използване на надробена на трески дървесина (дървесен чипс). В малки мащаби се 

произвеждат брикети и пелети, но това производство търпи непрекъснато развитие, 

както и се развиват технологиите за тяхното изгаряне. Автоматизацията на процесите 

при използване на пелети се доближава до нивото на автоматизация на газовите 

инсталации. 

 

Община Белене има технически проекти, при които има предвидена нова 

централа с пелетен котел – на МБАЛ – гр.Белене и Мед.център „Бел медик”- гр.Белене. 
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6.6. Използване на биогорива в транспорта. 

 

 

 

По-широкото използване на биогорива в транспорта е част от пакета мерки, 

необходими за постигане целите на Протокола от Киото. Увеличената употреба на 

биогорива в транспорта е един от инструментите, чрез които може да намали 

използването на вносните горива и енергия, а оттук да обезпечи сигурността на 

енергийните доставки в средносрочен и дългосрочен план. 

Непрекъснатото нарастване на енергийното потребление в транспортния сектор не 

позволява намаляване на емисиите на парникови газове, въпреки значителните усилия 

от страна на индустрията. Биогоривата са скъп начин за намаляване на парниковите 

газове, но в рамките на транспорта са едната от двете възможни алтернативи. Втората 

алтернатива е поетият от производителите на автомобили ангажимент за внедряването 

на нови технологии в автомобилостроенето, целящи намаляване емисиите на 

въглероден диоксид.  

България притежава отлични природни условия за развитие на селскостопанския и 

горския сектор. Благоприятният климат за производство на различни култури и 

наличието на селскостопански земи, както и на традиции, допринасят за добре развито 

растениевъдство и животновъдство. Това дава възможност за развитието на потенциала 

за производство на биогорива. 

 

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на 

територията на Община Белене е неприложимо. 
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7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 

ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (НПДЕВИ) 

 

 

  В страната за производство на електрическа енергия основно се използва водна 

енергия, а за отопление енергия от биомаса. 

 

7.1. Административни мерки: 

 

 

При изготвяне на програмата за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници на територията на общината следва да бъдат заложени административни 

мерки, имащи отношение към реализирането на програмата, които са следните: 
 

 

1) При разработване и/или актуализиране на общите и подробните 

градоустройствени планове за населените места в общината да се отчитат 

възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници; 

 

2) Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, 

съществуващите и да не допускат приемане на нови административни 

ограничения пред инициативите за използване на енергия от 

възобновяеми източници; 

 

3) Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за 

достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и 

енергия за охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от 

възобновяеми източници, както и за потребление на биогорива и енергия 

от възобновяеми източници в транспорта; 

 

4) Общинската администрация  да подпомага реализирането на проекти на 

индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия 

и енергия за охлаждане от възобновяеми източници; 

 

5) Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред 

населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите 

особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми 

източници; 

 

6) Партньорства за иновации и високи технологии, свързани с 

производството на енергия от ВИ и биогорива; 

 

7) Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика; 
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7.2. Финансови мерки: 

 

 

 

 Привличане на чуждестранни инвестиции за производство на енергия от ВИ; 

 Приток на средства от изпълнени проекти за енергия от ВИ; 

 Усвоени средства от Европейските фондове за проекти за енергия от ВИ; 

 

 

 

 

 

7.3. Технически мерки: 

 

 

 

 Мерките, заложени в Програмата на Община Белене за оползотворяване 

на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, 

заложени в Националната Програма; 

 

 Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на 

енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска 

собственост и/или такива със смесен режим на собственост; 

 

 След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за 

улично осветление, изграждане на нова с използване на енергия от 

възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично 

осветление; 

 

 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез 

използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и 

животновъдство. 
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7.4. Източници и схеми на финансиране: 

 

 

 

Подходите за финансиране на общинските програми са: 

 

 

 Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова 

рамка за формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие. 

При този подход се извършат следните действия:  

 

- прогнозиране на общинския бюджет за периода на действие на програмата;  

 

- преглед на очакванията за промени в националната и общинската данъчна 

политика и въздействието им върху приходите на общината и проучване на 

очакванията за извънбюджетни приходи на общината; 

 

 - използване на специализирани източници като: оперативни програми, кредитни 

линии за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР), Фонд „Енергийна 

ефективност и възобновяеми източници”, Национална схема за зелени инвестиции 

(Национален доверителен екофонд), Международен фонд „Козлодуй”, договори с 

гарантиран резултат (ЕСКО договори или финансиране от трета страна).  

 

 Подход „отдолу–нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите 

на общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: 

жител на общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-

частно партньорство. 
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Основните източници на финансиране са: 

 

 

 Държавни субсидии – републикански бюджет; 

 Общински бюджет; 

 Собствени средства на заинтересованите лица; 

 Договори с гарантиран резултат; 

 Публично-частно партньорство; 

 Финансиране по Оперативни програми; 

 Финансови схеми по Национални и европейски програми; 

 Кредити с грантове по специализираните кредитни линии; 

 

 

 

 

8. ПРОЕКТИ 

 

   

  8.1. Реализирани проекти с приложение на възобновяеми енергийни източници 

 

 

№ Наименование на проекта Кратко описание на 

дейностите в проекта 

Приложение  

на ВЕИ 

Година на 

реализация 

 

 

1 

„Подобряване 

образователната 

инфраструктура в Община 

Белене” – Енергоефективни 

мероприятия в ОДЗ”Знаме 

на мира”-гр.Белене и „Бодра 

смяна”-гр.Белене 

Монтаж на слънчеви 

колектори за 

производство на топла 

вода 

 

Слънчева 

инсталация за 

топла вода 

2009г. 

2 
„Поставяне слънчеви 

колектори в ОДЗ „Мечта”-

гр.Белене” 

Монтаж на слънчеви 

колектори за 

производство на топла 

вода 

Слънчева 

инсталация за 

топла вода 

 

2011г. 
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8.2. Технически проекти по краткосрочната програма 

 

 

№ Наименование на проекта Кратко описание на 

дейностите в проекта 

Приложение  

на ВЕИ 

Година на 

реализация 

1 „Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

МБАЛ-гр.Белене” 

Изграждане на нова 

котелна централа с 

пелетен котел, соларна 

инсталация за 

осигуряване на БГВ, 

подмяна на дограма, 

изолация на външни 

стени и изолация 

покрив; 

1.Биомаса - пелети 

2.Слънчева 

инсталация за 

топла вода 

2014г. 

2 „Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

Мц”Бел медик” -гр.Белене” 

Изграждане на нова 

котелна централа с 

пелетен котел, подмяна 

на дограма, изолация на 

външни стени и 

изолация покрив; 

Биомаса - пелети 

 

2014г. 

 

 

 

 

 8.3. Идейни проекти по дългосрочната програма 

 

 

№ Наименование на 

проекта 

Кратко описание на 

дейностите в проекта 

Приложение на 

ВЕИ 

Година на 

реализация 

1 Инсталиране на 

фотосоларни инсталации 

Инсталиране на фотосоларни 

инсталации за генериране на 

електричество за потребление 

от общинския сектор; 

Производство на 

електроенергия за 

осветление. 

2023г. 

2 Изграждане на SPA 

център 

Изграждане на SPA център с 

възможност за захранване от 

общински минерален извор; 

Геотермална 

енергия 

2023г. 

3 Хидротехнически 

комплекс "Никопол-Турну 

Мъгуреле” 

Изграждане на 

Хидротехнически комплекс 

"Никопол-Турну Мъгуреле” 

Водна енергия 2023г. 
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9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

 

 

 

 

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските 

съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми 

източници на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, пред 

областния управител и Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие. 

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична 

оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и 

постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на 

проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г.).  

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено 

и/или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

 

 

 

 

 
 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

Община Белене е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ, с 

което ще се намалят разходите за енергия и ще се подобри екологичната среда. За 

развитие на сектора са необходими сериозни финансови ресурси и организационни 

мерки. 
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Целеният резултат от изпълнението на програмата е: 

 

- намаляване на потреблението на енергия на територията на общината; 

- повишаване  сигурността на енергийните доставки; 

- повишаване на трудовата заетост на територията на общината; 

- намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух; 

-повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на 

населението; 

 

 

Община Белене ще бъде център с красива и чиста природа, съхранено 

биоразнообразие и богато културно-историческо наследство, където е постигнато 

устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие. 

 

 

 

 

 

*Програмата за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни 

източници за периода 2013–2023г. е отворен документ, подлежащ на периодично 

допълнение и актуализиране, съобразно настъпилите промени в приоритетите на 

общината, в инвестиционните намерения, във финансовите възможности, в 

националното законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

 


