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Въведение в програмния документ 

 

 Настоящият План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021 – 

2027 год. е стратегически планов документ, разработен по реда на Закона за 

регионалното развитие и Методически указания на МРРБ за неговото разработване и 

приемане от м. март 2020 год. Чрез ex-post анализ и оценка на всички по-рано 

разработени и приети от общината планови документи, съвместно с прогнози за 

урбанистичното и икономическото развитие са определени Зони за въздействие и 

Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Белене. 

 В документа е включена и качествено нова, като съдържание и осъществимост 

общинска Програма за развитие на туризма, в която е отчетено както богатото 

културно-историческо наследство на община Белене, така и възможността за създаване 

на регионален туристически продукт с община Плевен („Плевенска епопея“), община 

Летница („Крушунски водопади“) и община Ловеч („Деветашка пещера“) и община 

Свищов (римска крепост и легионен лагер „Нове“). С оглед на стратегическата локация 

на общината на р. Дунав е отчетено предимството за развитие на речния туризъм и 

възможностите за развитие потенциала на природен парк „Персин“.  

  С обособяването на Зони за въздействие е покрит целия ареал от териториални 

възможности за инвестиции и развитие в Община Белене. Стратегическият проект 

„АЕЦ – Белене“ е обособен като самостоятелна зона за въздействие с оглед прехода 

към нисковъглеродна икономика и перспективата за затваряне на електроцентралите 

на фосилни горива. 

 Отчетени са възможните положителни ефекти от изграждането на магистрала 

„Хемус“, скоростния път Велико Търново – Русе и дебата с румънските власти за 

споразумение за локация на третия мост на р. Дунав с алтернативност за разполагане 

при Свищов – Зимнич или Никопол – Турну Мъгуреле.   
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Методически рамки и указания за съставяне на плана за интегрирано 

развитие на община Белене 

 

 На основание чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. 

бр.21 от 13 март 2020 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството 

утвърждава през м. Март 2020 год. „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.“. Целта на указанията е да се 

определи унифицирана процедури за възлагане, изработване, оценка, одобряване и 

прилагане на плановете за интегрирано развитие на община. С оглед на Пътната карта 

за нов подход в политиката за регионално развитие, в документа са взети под внимание 

новите подходи в прилагането на регионалната политика в страната, в т.ч. и приетите 

предложения за промяна в системата от документи за стратегическо планиране на 

регионалното и пространственото развитие.  

 Плановете за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. е 

принципно нов планов документ, който съвместява в елементите на общинските 

планове за развитие (ОПР) интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г. Въведени са изисквания: 

 ПИРО да се разработва в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС 

за периода 2021-2027 г. и да допринасят в максимална степен към цел на 

политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото 

и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на 

местните инициативи“. 

 ПИРО да определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната 

териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия 

устройствен план на общината, като се разработва за срок от 7 години (съгл. 

чл.13, ал.1 от ЗРР). 

 ПИРО да осигурява пространствена, времева и фактическа координация и 

интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на 

дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и 

екологичното състояние на общинската територия (съгл. чл. 13, ал.2 ЗРР). 

 ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и 

потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 

приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. 
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 В областта на целите и обхвата на ПИРО е определено, че като част от системата 

от стратегически документи документа следва да интегрира регионалното и 

пространственото развитие и да служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите 

и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се 

отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, 

включително съфинансирани от фондовете на ЕС. В унисон с тях е и планирането и 

изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни 

инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за 

регионално и местно развитие. ПИРО се изработва за цялата територия на общината, 

като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване 

на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. Разработеният документ за 

община БЕЛЕНЕ следва указанията на МРРБ Документът се разработва съгласно 

следната структура: 

 Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната 

община; 

 Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027; 

 Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението 

на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност; 

 Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за 

развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини -приоритетни 

зони за въздействие 

 Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания 

подход за развитие; 

 Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; 

 Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО;  

 Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР. 

  

 При разработването на документа е спазен принципа за приемственост и 

съгласуваност с вече разработени и утвърдени стратегически планови документи, 

както следва: 

 Общински план за развитие на Община Белене по ЗРР (2014-2020 г.) 

 Общинската програма за опазване на околната среда в Община Белене, приета с 

решение №77 /26.02.2016 г. на Общински съвет – Белене. 
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 Областна стратегия за развитие на област Плевен (2014 - 2020 г.); 

 ОУП на град и землището му одобрен с Решение 77 от 25.07.2012 г. на ОбС-

Белене. Решението е обнародвано в ДВ 65/2012 г. 

 Програма за управление на Община Белене (2020-2023 г.), разработена в 

съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 Хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво, 

изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. 

 Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. 

 Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025. 

 План за управление на риска от наводнения  в Дунавски район за басейново 

управление  2016-2021г. приет с РЕШЕНИЕ № 1104 / 29.12.2016 год. на 

Министерски съвет. 

 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие. 

 Решения на ОбС, данни от НСИ.   

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/PURN_Final_12.2016/FRMP_DRBU_obedinen_version_14122016_R1.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/PURN_Final_12.2016/FRMP_DRBU_obedinen_version_14122016_R1.pdf
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Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, потребностите и потенциала за развитие на 

Община Белене.  

 

1. Обща характеристика на Община Белене 

 

1.1. Физикогеографска характеристика на Община Белене  

 

Географско положение. Община Белене е разположена в Свищовско-

Беленската низина, в централната част на Дунавската равнина, непосредствено до река 

Дунав. По територия и населени места е една от малките общини в България.  Състои 

се от шест населени места – общинският център Белене и пет села (кметства) – с. Деков, 

с. Татари, с. Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла вода. Община Белене граничи на 

запад с община Никопол, на изток с община Свищов и на юг с община Левски. 

Общината заема територия от 285 046 дка., от които 14 126 дка. са урбанизирана 

територия. 

Общинският център гр. Белене се намира на 60 км. от областния център – 

Плевен и на 220 км. от столицата София. Най-близкото пристанище и граничен 

контролно-пропускателен пункт се намира в гр. Свищов. Град Белене е български 

дунавски град, който 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 и с непостоянна дълбочина и е неподходящ за промишлено корабоплаване. 

Срещу града е разположен Беленският Дунавски архипелаг като плавателният път и 

държавната граница минават от северната страна на островите. В близост до Белене е 

изградена действаща фериботна връзка с Република Румъния от гр. Никопол до гр. 

Турну Мъгуреле, пристанище и граничен контролно-пропускателен пункт 

функционират в гр. Свищов. 

Географското положение на общината се оценява по-скоро като благоприятно 

от гледна точка на възможностите за нейното развитие, свързани с  ефективното 

използване ресурсите на и около р. Дунав, природните дадености по НАТУРА 2000, 

интегрирането и сътрудничеството на община Белене със съседните общини 

(включително румънски) и създаване на предпоставки за  реализиране на съвместни 

проекти в различни области. 

Населението на общината към 05.07.2020 г. е 9394 души, съставляващо 3.24% от 

населението на област Плевен.  

 Релеф, ландшафтна характеристика и почви. Общината е разположена на 

десния бряг на р. Дунав, в Свищовско-Беленската низина. Релефът е предимно 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
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равнинен. Средната надморска височина е 20,80 м. Най-високата точка е при с. Деков 

35 м., а най-ниската в гр. Белене – 20 м. 

Климатичните и почвените условия създават много добра предпоставка за 

развитие на земеделието в общината, чрез отглеждане на различни видове 

селскостопански култури и породи  животни. 

Районът на община Белене попада в Северно-българската зонална ландшафтна 

област на Дунавската равнина, респективно в северната Дунавско-равнинна подобласт, 

в която се включва Свищовско-Беленската низина. Върху територията на община 

Белене могат да се определят следните групи съвременни равнинни природни 

ландшафти: 

- Ландшафти на ливадно-степните алувиални низини и острови със средна 

степен на земеделско усвояване; 

- Ландшафти на ливадно-блатните алувиални низини със сравнително малка 

степен на земеделско усвояване; 

- Ландшафти на гористите низини върху заливната тераса и островите; 

- Ландшафти на черноземно-степните платовидни равнини на льосови скали с 

висока степен на земеделско усвояване; 

- Ландшафти на черноземно-степните склонове на междудолинните плата и 

ридове със средна степен на земеделско усвояване. 

Община Белене е разположена в най-богатата на черноземни област в страната - 

Северно-българската лесо-степна почвена зона и Централната крайдунавска почвена 

провинция. Територията се характеризира с доминиращи ливадно черноземните почви, 

чиито особености са кестенявия цвят на хумусния хоризонт, неуравновесения воден 

режим, лек механичен състав и вторично отлагане на карбонати, което в голяма степен 

ги прави подходящи за земеделие. В низината и на островите от Беленския архипелаг 

се срещат и алувиално-ливадни, ливадно-блатни и карбонатни почви. 

 Климат. Община Белене е с умерено-континентален климат, характеризиращ 

се със студена зима и горещо лято. Най-студен месец на годината е януари, със 

средномесечната температура -5ºС, а най-топъл – юли, със средномесечната 

температура 28.5ºС. Средната годишна температура е 12.36ºС. В тази част на 

Дунавската равнина се проявява и една от най-големите за България средногодишни 

температурни амплитуди – 25.2ºС.  

Средното годишно количество на валежите е 569 lt/m2, с  максимум през 

февруари от 35-47 lt/m2 и минимум през януари от 29 lt/m2 . Зимните валежи са 

предимно от сняг, като устойчива зимна покривка се образува най-често през периода 

15 декември – 1 март. 

Преобладават ветровете с направление югозапад (28% от всички ветрове), 

североизток (23%) и запад (21%). Най-редки са ветровете с южно направление – по-

малко от 1%. Количеството на дните без вятър през годината съставляват 45%. По 

отделни сезони те се колебаят от 37% (пролет) до 51% (зима). 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 14 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

Средната абсолютна влажност на въздуха е 18,1 hPa, а средната годишна 

относителна влажност на въздуха е 73%.  

През годината  броят на дните с мъгли е средно 39 и максимално 65 дни. 

 Сеизмичност на територията. Община Белене попада в обхвата на Горно-

Оряховският сеизмичен център и интензивните огнища, разположени в района на 

Карпатската дъга. Сеизмичната активност в района се определя на осма степен по 

скалата Медведев - Шпонхоер - Карник.  

В картата за сеизмично райониране на Република България, община Белене е със 

сеизмичен коефициент 0,15. Този коефициент е заложен и при определяне на нормите 

за сеизмичност на строежите. 

 Води. Водите в община Белене са представени от водонапорните 

подпочвени води и повърхностните води на р. Дунав. Водните ресурси осигуряват 

питейно битовото и промишлено водоснабдяване  и се използват за напояване в 

селското стопанство.   

На територията на общината е локализиран неразработен топъл минерален извор 

с температура 47оС. 

 

Изводи:  

• Добро географско положение и благоприятни природни дадености. 

• Подходящ релеф, почви, климат и наличие на води, благоприятстващи 

развитието на земеделието. 

• Отлични природни дадености за развитие на туризъм в община Белене. 

 

 

1.2. Демографска характеристика на община Белене 

1.2.1. Население 

Населението на община Белене, към 31.12. 2019 г., е 3.47% от общия брой 

жители на област Плевен. За анализирания период, броят на населението по постоянен 

адрес в общината бележи изразена тенденция към намаление (вж. Фиг. 1.1). 

Средногодишният абсолютен прираст е отрицателен – т.е. общината обезлюдява 

средно с 244 души на година, като най-чувствително е намалението през 2018 г. – 280 

човека. За анализирания период, средногодишният темп на изменение на броя на 

населението е -2.71%, при средно за област Плевен от -1.54%.  
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Фиг. 1.1. Брой на населението, естествения и механичния прираст в община 

Белене към 31.12. за периода 2014 – 2019 г.1 

 

Естественият и механичният прираст за всички години от анализирания период 

е с отрицателни стойности, което е индикация за  трайна тенденция на намаляване на 

населението в общината, обезлюдяване на по – малките населени места и застаряване 

на населението в общината. Една от причините за отрицателния естествен прираст е 

ниската раждаемост през последните години, която е свързана с негативното влияние 

на редица социални, икономически, демографски и други фактори. Към тях се отнасят 

недостатъчната материална осигуреност на семействата и психическата нагласа за 

малко деца, снижаването на жизнения стандарт, безработицата и др. 

Като положителна тенденция може да се отчете фактът, че средногодишното 

изменение на механичния прираст (-111), отразяващ разликата между броя на 

заселените и броя на изселените лица във и от община Белене, е с по-ниски стойности 

от този на естествения прираст (-131).  

Анализът на средногодишното изменение на броя на населението в съставните 

населени места на община Белене за периода 2014-2019 г. показва, че най-силно се 

обезлюдяват селата (вж. Фиг. 1.2). Средният отрицателен прираст за общината е -

1.84%. При средни отрицателни стойности от -1.52% за град Белен, в селата то е с 

чувствително по-високи стойности. Най-висок отрицателен средногодишен прираст се 

наблюдава в село Татари със стойност от -5.45%, следвано от село Кулина вода (- 

4.63%), с. Петокладенци (-4.06%), с.  Бяла вода (-3.06%) и с. Деков (-2.46). 

 

                                              
1 Посочените стойности на броя на населението отчита лицата, които живеят постоянно (имат настоящ 

адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година. 

9439

9216

8983

8734

8454

8208-130 -134

-119

-142

-136 -130

-98
-89

-114 -107

-144

-116

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

9400

9600

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Население Естествен прираст Механичен прираст 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 16 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

 

Източник: ГРАО 

Фиг. 1.2. Динамика на броя на населението общо и по населени места в 

община Белене към 31.12. за периода 2014 – 2019 г.2 

 

Коефициентът на възрастова зависимост в община Белене, средно за 

анализирания период, е 55.08%, при стойности от 42.92% за област Плевен. Темпът на 

изменение на коефициента показва, че населението в общината застарява средно с 

2.37% на година.  

За анализирания период в общината живородени са 280 деца – средно по 47 на 

година. Най-малко – 34 деца, са родени през 2018 г. Най-висока е раждаемостта през 

2015 г., през която са  родени 61 деца.   

За периода 2014 -2019 г. са починали общо 1047 души – средно по 179 човека на 

година.  

 

1.2.2. Структура на населението на община Белене 

 

В структурно отношение, населението в община Белене е с относително 

постоянни характеристики при изразена тенденция за намаляване на общия брой 

жители (вж. Таблица 1.1.).  

Разделението по пол, средно за периода, е в съотношение 52.74% : 47.26% в 

полза на мъжете. Стойности, относително по-високи от средните, запазващ превеса на 

мъжете, се наблюдават само през 2014 г. – 53.06% : 46.94%. 

 

                                              
2 Динамиката на населението общо и по населени места в община Белене са изчислени на основата на 

данни от Главна дирекция ”ГРАО”. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общо -1.79 -1.79 -1.49 -2.20 -1.99 -1.81

Белене -1.60 -1.57 -0.91 -1.69 -1.80 -1.56

Деков -2.25 -1.68 -4.69 -3.13 -0.92 -2.10

Кулина вода -1.16 -7.02 -3.14 -6.49 -4.17 -5.80

Петокладенци -3.31 -3.42 -4.72 -4.02 -5.81 -3.08

Татари -4.82 -4.05 -6.34 -7.89 -4.90 -4.72

Бяла вода -2.13 -1.56 -3.80 -6.25 -1.40 -3.20

-8.00

-7.00

-6.00

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

-2.20

-1.80

-1.40

-1.00

-0.60

-0.20



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 17 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

Таблица 1.1 

Структура на населението на община Белене по възраст и пол 

за периода 2014 – 2019 г.  

 

Година 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Под трудоспособна 

възраст 

общо 
   

мъже 

   

жени 
общо 

   

мъже 

    

жени 
общо    мъже 

    

жени 

2014 5735 3416 2319 2698 1054 1644 1006 538 468 

2015 5586 3320 2266 2643 1027 1616 987 526 461 

2016 5411 3206 2205 2605 1011 1594 967 523 444 

2017 5178 3065 2113 2603 1014 1589 953 521 432 

2018 4989 2964 2025 2571 1001 1570 894 484 410 

2019 4798 2822 1976 2530 1007 1523 880 478 402 

Източник: НСИ 

 Съотношението между възрастовите групи, отразено чрез броя на населението в 

зависимост от степента на трудоспособност, очертава тенденция за постепенно 

застаряване (вж. Фиг. 1.3). За анализирания период, средният относителен дял на броя 

на населението в трудоспособна възраст е 59.73% при чувствително по-високи 

стойности за първата година от периода от 60.76%. Средногодишния темп на 

изменение на тази категория е -3.57%. Най-чувствителното изменение от -4.31% се 

наблюдава през 2017 г.    

Относителният дял на населението над трудоспособна възраст от общия брой, 

средно за периода, е 29.55%. Независимо от плавното увеличение през последните две 

години от анализирания период, средногодишния темп на  изменение (-0.78%) е 

чувствително по-нисък от този на живеещите в общината в трудоспособно възраст.   
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Фиг. 1.3. Разпределение на населението на община Белене по възраст 

Групата на лицата в нетрудоспособна възраст е с относително постоянни 

стойности – средно 10.72% от общия брой.   

 

 

1.2.3. Гъстота на населението  

Степента на усвоеност на територията е в правопропорционална зависимост от 

броя на живеещите. Основният показател за оценка – гъстота на населението, 

отразяващ  броя на постоянните жители на единица от общата площ на територията, 

отразява тенденциите в изменението на броя на населението. Очертана тенденция за 

намаляване броя на живеещите в община Белене лица дава отражение и върху 

стойностите на показателя, който за анализирания период очаквано е с намаляващи 

стойности – от 33.4 жители на един кв. км през 2014 г.  до 28.8 през 2019 г. Средният 

темп на намаление на гъстота на населението за анализирания период е отрицателен, 

със стойност – 2.82%. 

 Населението на община Белене е концентрирано в общинския център, в който, 

към 31.12.2019 г., живеят 86.02% от общия брой жители (вж. Фиг. 1. 4). Най-слабо 

заселено е землището на с. Кулина вода със 130 души (1.37%), следвано то с. Татари с 

222 жители (2.34%).  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

60.76% 60.61% 60.24% 59.29% 59.01% 58.46%

28.58% 28.68% 29.00% 30.41% 30.41% 30.82%

10.66% 10.71% 10.76% 10.91% 10.57% 10.72%

В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст Под трудоспособна възраст
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Фиг. 1.4. Разпределение на броя на населението на община Белене по 

населени места (по данни за 2019 г) 

 

Концентрацията на населението в общинския център ограничава ефективното 

използване на територията и съществуващите природни ресурси в общината.  

 

Изводи: 

 При средногодишен отрицателен абсолютен прираст на населението в 

община Белене е налице изразена тенденция за депопулация.  

 Относително постоянните стойности на лицата в нетрудоспособна възраст 

увеличава диспропорцията между хората в трудоспособна и над трудоспособна възраст 

и води до умерен темп на нарастване (с 2.37% на година) на застаряващото население. 

 Изразена тенденция за обезлюдяване на селата, възпрепятстващо ефективното 

използване на природните дадености на територията на общината.    

 Установените демографски проблеми оказват негативно въздействие върху 

качеството и показателите на местната икономика. 

 

  

[]% гр. Белене

[]% с. Бяла 

вода []% с. Деков

[]% с. Кулина 

вода

[]%  с. 

Петокладенеци

[]% с. Татари
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2. Анализ и оценка на социално-икономическото състояние на община 

Белене 

2.1. Обща характеристика на социално-икономическото състояние на 

община Белене 

  

Социално-икономическото развитие на община Белене е в пряка зависимост и 

отражение на икономическото развитие на района и страната. Анализът на данните за 

БВП и БДС по икономически сектори на ниво област Плевен и район на ниво NUTS 2 

- Северозападен район за  периода 2015 -2018 г. очертава състоянието и тенденциите в 

икономическото развитие.  

 

Таблица 1.2. 

БВП и БДС по икономически сектори и райони и БВП на човек от населението за 

периода 2015 -2018 г. 

 

Години 
NUTS 

код 

Статистическа 

зона  

БДС по икономически 

сектори (млн. лв) БДС, 

млн. 

лв. БВП, 

млн. лв. 

БВП на 

човек от 

населението, 

лв. 
Аграрен Индустрия Услуги 

2015 

BG БЪЛГАРИЯ 3595 21158 52372 77124 89333 12445 

BG31 
 Северозападен 

район 
612 1673 2901 5186 6007 7599 

BG314   Плевен 151 404 976 1531 1773 6985 

2016 

BG БЪЛГАРИЯ 3828 23024 55035 81887 95092 13341 

BG31 
Северозападен 

район 
713 1751 2939 5403 6274 8078 

BG314   Плевен 161 399 1006 1566 1819 7273 

2017 

BG БЪЛГАРИЯ 4129 24821 59419 88369 102308 14459 

BG31 
Северозападен 

район 
700 2070 3192 5961 6902 9048 

BG314 Плевен 179 413 1083 1676 1940 7880 

2018 

BG БЪЛГАРИЯ 3698 24522 66898 95119 109695 15615 

BG31 
Северозападен 

район 
604 2425 3625 6655 7674 10244 

BG314   Плевен 152 437 1258 1848 2131 8795 

Източник: НСИ 

 

Средно за периода, БВП, формиран във Северозападния район е с най-ниския 

относителен дял за страната и съставлява едва 6.76%, с леко изразена тенденция от 

увеличение до 6.99% през 2018 г. (вж. Таблица 1.2). В рамките на плановия район, 

област Плевен е на второ място по относителен дял на БВП в общо произведения със 

средни стойности за периода от 28.6%. 
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Структурата на брутната добавена стойност в Северозападния район се 

характеризира със силен превес на сектора на услугите, със средно 34.14%, следван от 

аграрния сектор, чийто относителен дял средно за периода е 24.50% (вж. Фиг. 1.5.). 

Приносът на индустрията в Северозападен район, в структурата на брутната добавена 

стойност на страната, е най-малък в сравнение с останалите райони, което свидетелства 

за ниско ниво на индустриално развитие. Секторът е с изразена тенденция на 

намаление на БДС – от 24.16% през 2015 г. до 18.03%. за 2018 г. Тенденция към 

нарастване на относителния дял се наблюдава в сектора на услугите – от 33.64% за 2014 

г. до 34.72% за 2018 г. Средното равнище на относителния дял на аграрния сектор в 

общата сума на БДС е 24.5%, като най-високи темпове на нарастване бележи през 2017 

г. – 25.59% в сравнение с предходната.  

 

 
Източник: НСИ 

Фиг. 1.5.Темп на изменение на БДС по икономически сектори  

за област Плевен за периода 2015-2018 г. 

  

Като положителна тенденция може да се отчете фактът, че БВП на човек от 

населението за област Плевен бележи ръст от 11.60% за 2018 г. спрямо предходната 

при, среден темп на нарастване на БВП на човек от населението за България от 8% на 

година.  

В област Плевен, по брой на заетите лица, преобладаващата част от 

нефинансовите предприятия са от типа “микро” и “малки”. Структурата на 

нефинансовите предприятия е с ясно изразен превес на „микро“ предприятията (с до 9 

заети лица), съставляващи 92% от общия брой предприятия (Вж. Таблица 1.3.). 

Относителният дял на средните и големи предприятия е едва 1.2% - производствени 

единици както от вторичния, така и от третичния сектори (учебни заведения – 

0%
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2015 2016 2017 2018

24.64% 22.60% 25.59% 25.15%

24.16%
22.78% 19.96% 18.03%

33.64%
34.23% 33.94% 34.72%

Аграрен Индустрия Услуги
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университети, болнични заведения, търговски обекти и др.). За анализирания период 

не се наблюдават съществени различия в структура на предприятията – налице е лек 

ръст на “микро” – от 91,8% (2014 г.) до 92%.  

 

Таблица 1.3 

Структура на нефинансовите предприятия по брой заети лица в общия брой в 

област Плевен за периода 2014 г. -2018 г. 

Показатели 
Години 

2014 2015 2016 2017 2018 

Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в 

общия брой предприятия (%) 
91.8 91.9 92.1 91.8 92 

Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица в 

общия брой предприятия (%) 
6.9 6.8 6.8 7.1 6.8 

Относителен дял на предприятията с 50-249 заети лица в 

общия брой предприятия (%) 
1.1 1.1 1 1 1.1 

Относителен дял на предприятията с повече от 250 заети 

лица в общия брой предприятия (%) 
0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 

Източник: НСИ 

 

Степента на икономическа активност на община Белене е оценена на основата 

на два показателя: Нетните приходи от продажби на един жител и Нетните приходи 

от продажби на един нает. Състоянието и тенденциите на показателите позволява, от 

една страна, идентифициране мястото и приноса на община Белене в социално-

икономическото развитието на област Плевен и, от друга, оценка на потенциала и 

създадените възможности за неговото използване. Абсолютните стойности на двата 

показателя за периода 2014 - 2018 г. на съставните общини на областта сочат, че 

водещото място в икономиката на област Плевен, и по двата показателя, е на община 

Кнежа (вж. Таблица 1.4).  

За община Белене, динамиката на нетните приходи от продажби на един жител 

варира в относително високи граници: при достигнат прираст от 44.06% за 2015 г. 

спрямо предходната, за 2016 г. е регистриран спад от 31.52% (вж. Таблица 1.5). За 

анализирания период е постигнат средногодишен прираст от 5.78% на нетните приходи 

от продажби на едни жител.  

Идентична е ситуацията и при динамиката на нетните приходи от продажби на 

предприятията на един нает: 45.18% ръст за 2015 г. (спрямо 2014г.) и намаление с 

19.92% за следващата, 2016 г. В същото време е постигнат средногодишен прираст на 

анализирания показател от 8.19%, съотносим с този на водещата в областта община 

Кнежа от 8.22% годишно нарастване на приходите.  
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Таблица 1.4 

Икономически показатели по общини в област Плевен  

( 2014 – 2018 г. ) 

Общини в 

област 

Плевен 

Нетни приходи от продажби на 

предприятията на един жител към 

31.12. (средногодишно) (х. лв) 

Нетни приходи от продажби на 

предприятията на един нает (среден 

списъчен брой) (х. лв.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Белене 5.37 7.73 5.30 5.15 5.38 26.13 30.44 44.25 35.43 34.46 

Гулянци 3.61 3.95 4.32 4.93 6.01 40.97 37.05 42.03 47.50 51.70 

Долна 

Митрополия 
11.64 14.36 11.72 13.97 13.72 87.77 97.46 117.12 102.71 126.69 

Долни Дъбник 8.49 9.52 9.44 9.16 9.83 52.65 49.24 56.45 58.02 57.33 

Левски 7.80 8.62 8.60 9.26 12.25 42.56 45.93 52.29 53.16 60.12 

Никопол 6.77 5.76 7.09 8.19 8.43 38.95 45.03 42.01 51.16 57.44 

Искър 5.90 7.11 6.69 7.24 7.44 45.05 54.42 68.65 53.93 58.91 

Плевен 18.23 20.33 20.35 21.44 23.55 56.48 56.57 61.35 61.15 63.76 

Пордим 7.69 7.09 8.16 8.66 9.15 48.92 46.69 45.86 53.38 57.01 

Червен бряг 9.05 11.05 10.90 12.59 14.09 54.53 61.87 79.19 73.91 84.33 

Кнежа  36.22 42.19 55.98 46.01 58.23 192.77 202.31 227.89 298.43 229.06 

Източник: НСИ 

 

Средният относителен дял на наетите в индустрията за анализирания период е 

31.19% от трудоспособното население на общината. Относителният дял на наетите в 

индустрията, като процент от общия брой наети лица в община Белене, бележи 

тенденция към намаление: при 35.92% за 2014 г., през 2017 г. спада до 26.05%, след 

което следва леко покачване с 6.83% за 2018 г., достигайки ниво от 27.83%.  (вж. 

Таблица 1.5). За анализирания период, броят на заетите в индустрията намалява средно 

с 4.87% на година.   

 Таблица 1.5 

Показатели за оценка на икономическата активност в община Белене  

за периода 2014 – 2018 г.  

Показатели  2014 2015 2016 2017 2018 

Относителен дял на наетите в индустрията 

в общия брой наети лица (%) 

 

35.92 34.95 31.18 26.05 27.83 

Средна годишна работна заплата на 

наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение (лв.) 

 

7477 7542 7623 8214 9172 

Равнище на безработица към 31.12. (%)  15.34 15.02 10.36 8.06 8.15 
Източник. НСИ 

 

Положителна тенденция към увеличение се наблюдава при средната годишна 

работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – от  7477 лв. 

през 2014 г. до 9172 лв. през 2018 г. – т. е. увеличение с 22.67 % за последната година 

от анализирания период спрямо 2014 г. Въпреки очертаната положителна тенденция, 

средната работна заплата в общината за 2018 г. остава с по-ниски нива от тази за 
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Северозападния район с 14.22% и с 12.32% от средните стойности за област Плевен 

(Вж. Таблица 1.6).  

 

 

Таблица 1.6 

Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение по статистически райони, области и общини за периода 2014 – 

2015 г.  

 

Статистически райони / 

Области/Общини 

Години 

2014 2015 2016 2017 2018 

Северозападен район 7888 8365 9011 9741 10693 

Област Плевен 7400 7892 8630 9401 10461 

Белене 7477 7542 7623 8214 9172 

Гулянци 6360 6713 7184 8047 9030 

Долна Митрополия 6683 7479 7924 8519 9210 

Долни Дъбник 7696 8117 8460 9372 10264 

Левски 6736 7175 7906 8510 9462 

Никопол 6830 7428 8018 8666 9313 

Искър 5886 6304 6730 7680 8638 

Плевен 7584 8049 8879 9618 10652 

Пордим 7272 7715 8054 8953 9315 

Червен бряг 7023 7808 8329 9273 10006 

Кнежа  7466 7963 8840 9952 12898 

Източник: НСИ 

 

Равнището на безработица в общината бележи трайна тенденция към намаление 

– от 15.34% за 2014 г. до 8.06% за 2017 г. За 2018 г., равнището на безработица е с 

46.84% по-ниска в сравнение с нивото за първата година от анализирания период. При 

ниво на безработица за Северозападния район от 11.2% за 2018 г. , равнището на 

безработица от 8.15% в община Белене e съпоставимо с това на област Плевен, което 

за същата година е 8%. 
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Източник: НСИ 

Фиг. 1.6 Темп на изменение на икономическите показатели за периода 2014 

-2018 г. 

 

  

Съпоставката между темповете на прираст на анализираните показатели доказва 

очертаните констатации (вж. Фиг. 1.6.) При установена тенденция за намаление на 

относителния дял на заетите в индустрията, средно за периода с 4.16% на година, 

средната работна заплата нараства с 4.5% на година, а средногодишното равнище на 

безработица намалява с 9.88%. 

 

Изводи:  

 Очертаните тенденции в темповете на изменение на  основни 

икономически показатели в голяма степен съответстват на стойностите за 

Северозападен район и област Плевен.   

 Положителна тенденция се наблюдава при динамиката на нетните 

приходи от продажби на един жител, със средногодишен прираст от 5.78% и при 

нетните приходи от продажби на един нает, с прираст от 8.19%.  

 Относителният дял на наетите в индустрията, като процент от общия брой 

наети лица в община Белене, бележи тенденция към намаление при изразена тенденция 

за намаление равнището на безработица.  

 Положителна тенденция към увеличение се наблюдава при средната 

годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение.  
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2.2. Отраслова структура на общината 

Нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен за 2019 

г., са 9 797, като броят им се увеличава с 1.2% в сравнение с 2018 година. С най-висок 

относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 38.8% от 

общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно 

стопанство – 9.0%, „Преработваща промишленост”- 8.1%, „Хотелиерство и 

ресторантьорство” – 6.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.1%. 

Отрасловата структура на община Белене съответства в пълна степен на тази, 

на област Плевен. 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.  

Броят на регистрираните предприятия на територията на община Белене към 

2019 г. е намалял с 22.85% в сравнение с 2014 г. и наброява 260 предприятия – 2.65% 

от действащите нефинансови предприятия в област Плевен. От регистрираните 

предприятия в общината, 90.38% попадат в категорията на микропредприятията с до 9 

души зает персонал. – относителен дял, съответстващ на структурата на нефинансовите 

предприятия в област Плевен.   

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 и Военно формирование  28880. 

 

   

2.2.1. Сектор „Индустрия 

 В община Белене, секторът е съсредоточен в преработката на суровини в 

междинни или крайни продукти – преработваща промишленост, която според  

трисекторния модел на икономиката, заедно със строителството, образува вторичния 

сектор. На територията на общината, предприятията от сектора развиват дейност  в 

следните сфери:  

 Съхраняване на доставеното оборудване на площадката на “АЕЦ – Белене” - 

НЕК ЕАД - София.  

 Строително-монтажни работи и строителни 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 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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поръчки на клиента. 

 Обработка на черни и неръждаеми метали/плътна стомана, ламарина, 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. 

 

 

2.2.2. Сектор „Услуги“.  

 Секторът на услугите е съвкупност от отрасли и дейности за задоволяване 

потребностите на хората, което предопределя неговото значимо социално значение. В 

икономическата теория той е определян като „третичен икономически сектор“, 

включващ отраслите с най-голяма значение: търговия, образование, здравеопазване, 

туризъм, социални и административни услуги,  комуникации и съобщения, транспорт. 

От регистрираните 260 предприятия на територията на община, 47.31% са в сферата на 

услугите. 

 

2.2.2.1. Търговия.  

Секторът е на второ място по значимост в икономиката на община Белене. Към 

момента функционират около 123 фирми, в които са заети средно 380 души. 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.  

 

2.2.2.2. Образование.   

 Учебните заведения на територията на община Белене обхващат всички степени 

на средното образование. Образователната структура за учебната 2018/2019 г. се 

състои от 3 учебни заведения  и 2 детски  градини. (Вж. Таблица 1.7).   

 

Таблица 1.7 

Учебни заведения в община Белене и обезпеченост с преподаватели 

Показатели 2013/14 2014/15  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Учебни институции 

Общо 7 6 6 5 5 5 

Общообразователни 

училища 
2 2 2 2 2 2 
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Професионални 

гимназии 
1 1 1 1 1 1 

Детски градини  4 3 3 2 2 2 

Преподаватели по видове учебни институции 

Общо 72,5 73 72,5 70 68 69 

Общообразователни 

училища 
64,5 64 63.5 62 60 60 

Професионални 

гимназии и училища след 

VІ, VІІ и VІІІ клас 

8 9 9 8 8 9 

Източник: отдел „Образование“ към Община Белене 

 

Фактори, като намаляването на броя на населението в общината и запазването 

на нивото на раждаемост в относително постоянни стойности се отразяват негативно 

върху броя на учебните институции на ангажираните педагогически специалисти. 

Таблица 1.8 

Брой учащи по степени на Международната класификация на 

образованието (ISCED’97) 

Степени на Международната класификация на 

образованието (ISCED’97) 

2013/

14 

2014/

15  

2015

16 

2016/

17 

2017/

18 

2018/

19 

Общо 867 786 752 612 566 540 

Начално образование  
291 277 260 217 217 192 

(I - IV клас‚ ISCED - 1) – общо 

Общообразователни училища 291 277 260 217 217 192 

Прогимназиално образование  
246 223 220 197 197 166 

(V - VIII клас‚ ISCED - 2А) – общо 

Общообразователни училища 246 223 220 197 197 166 

Средно образование  
330 286 272 198 152 182 

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

Общообразователни училища 104 100 97 107 87 124 

Професионални гимназии (ІІІ степен 

професионална квалификация) 
197 186 175 91 65 58 

Професионални гимназии и училища (ІІ степен 

професионална квалификация) 
29 0 0 0 0 0 

Източник: отдел „Образование“ към Община Белене 

Съпоставката между броя на учащите през учебната 2018/19 г. и първата година 

от анализирания период (2013/14 г.) показва, че той е с 37.72% по-малък. 

Средногодишното намаление на учащите е с 8.88% на година (Вж. Таблица 1.8). Най-

чувствително е намалението на учащите се в Професионални гимназии (ІІІ степен 

професионална квалификация), чийто брой за последната учебна година от 

анализирания период ( 2018/19 г.) е 3.39 пъти по-малко в сравнение с първата  (2013/14 

г.).  
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2.2.2.3. Здравеопазване.  

Населението на община Белене е с относително добра обезпеченост от 

медицински специалисти и специализирани лечебни заведения (Вж. Таблица 1.9). На 

територията на община Белене функционира МЦ „Бел Медик” ЕООД, гр. Белене, като 

търговско дружество със 100% общинско участие, с основен предмет на дейност – 

специализираната извън болнична 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, акушеро-

гинекологичен, хирургичен, кардиологичен, психиатричен, ендокринологичен  

кабинет. Първичната извън болнична медицинска помощ се осъществява от 

амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ. 

 

Таблица 1.9 

Лечебни и здравни заведения и тяхната обезпеченост  

в община Белене за периода за 1014-2019 г.  

Показатели/бр. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Болнични заведения – общо 1 1 1 1 1 1 

Легла 58 58 58 58 58 58 

Многопрофилни болници 1 1 1 1 1 1 

Легла 58 58 58 58 58 58 

Лечебни заведения за извънболнична 

помощ – общо 
1 1 1 1 1 1 

Медицински центрове 1 1 1 1 1 1 

Източник: МЦ „Бел Медик” ЕООД и „МБАЛ-Белене” ЕООД 

 

За 2019 г. населението на общината се обслужва от 6 на брой общо 

практикуващи лекари /ОПЛ/, 3 индивидуални практики и 1 групова по дентална 

медицина. Основно незаети са практиките в селата. Това е предпоставка за 

ненавременно оказване на дентална помощ и създава неравнопоставеност и 

затруднен достъп. ОПЛ обслужват и здравните служби в населените места на 

общината. Община Белене разполага с ФСМП към центъра в Плевен за спешна 

помощ, който е разположен в сградата на МЦ „Бел Медик“ ЕООД, гр. Белене. 

В общината функционира и заведение за болнична медицинска помощ – 

„МБАЛ-Белене” ЕООД, гр. Белене с пет стационарни отделения: вътрешно, 

педиатрично, неврологично, физиотерапевтично и психиатрично,  както и с кабинет 

образна диагностика и клинична лаборатория. 
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2.2.2.4. Туризъм.  

 В Община Белене има добри условия за развитие на туризма, в следните 

направления, които в следващия раздел са развитие като Общинска стратегия за 

развитие на туризма: 

 Културен туризъм. Предпоставки за развитието му са наличието на 

територията на общината археологически, архитектурни, етноложки, религиозни 

обекти, исторически забележителности, както и културни институции – музеи, галерии, 

читалища и културни събития от различно естество. Най-значимите културно-

исторически обекти на територия са:  

 Kрепостта Димум – античната митница на Мизия, чиито останки са гр. Белене 

на брега на Дунав.   Античният Димум е бил част от укрепителната система на 

дунавския лимес на Римската империя. Паметникът е със значителна 

историческа, художествена, научна и познавателна стойност и може да се 

превърне в оригинална и желана туристическа дестинация. Уникалността му се 

свързва с откритите останки на първата, най-древна митническа станция в Мизия 

(римска провинция, обхващаща днешна Северна България), когато река Дунав 

става граница на Римската империя. Сведения за това се съдържат в надпис от 

Гиридава. Димум е бил входна търговска врата за региона (I-IV век след Хр.) . 

 Менхир „Правия камък“ в с. Петокладенци и некропол от могили край с. Деков 

и  др.; 

 Над 20 тракийски могили, над 36 паметници от римски, ранносредновековни и 

средновековни селища; 

 Антични канали “Гърлата” западно и източно от Белене и на остров Белене; 

 Останки от римската крепост Секуриска край село Бяла вода; 

 Католическите и източно православната църкви; В католическия храм 

"Рождество на Бл. Дева Мария" се намира светилището, съхраняващо мощи на 

Блажения Еп. Евгени Босилков. 

 Парк-мемориал на жертвите на тоталитаризма на остров Белене (Персин); 

 Паметник на Папа Йоан Павел II, единствен в страната ни; 

 Паметниците на загиналите във войните граждани на община Белене, 

разположени в Парка на признателността и в църквата „Рождество на Блажена 

Дева Мария“ в гр. Белене и на площада в с. Татари;  

 Етнографските сбирки в Народните читалища „Христо Ботев-97“ в гр. Белене и 

"Виделина" в с. Деков. 

  

 Екотуризъм. За развитието на екотуризма, предпоставка е наличието на 

атрактивна природа – богато биоразнообразие: природни паркове и уникални природни 

забележителности. На територията на община Белене се намира част от природния парк 

Персина, който обхваща и територии от общините Свищов и Никопол и е единственият 
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природен парк в българския участък на р. Дунав. Природна забележителност на остров 

Персин са 18 вековни дървета бяла топола, на приблизителна възраст около 200 г., с 

обиколка между 5 – 6 м. и височина 25 м.  

 Най-важният тип екосистеми в природния парк Персина са заливните 

крайдунавски гори и вътрешни блата. За опазване на тези хабитати са обявени редица 

защитени територии: 

 Резерватите „Китка“ и „Милка“, разположени на едноименните острови от 

Беленския дунавски архипелаг, обявени с основна цел запазване на първичната 

характерна растителност и местообитание на редкия морски орел;  

 Поддържаният резерват „Персински блата“ и защитената местност „Персин 

изток“, обхващат източната част на остров Персин, са обявени с цел опазване на 

гнездови колонии на много видове птици, за съхранение на типични заливни гори, 

блата и блатна растителност;  

 Защитената местност „Кайкуша“ е разположена на южната граница на парк 

Персина, обявена с цел опазване на естественото местообитание на редки водоплаващи 

птици и растителни видове, както и характерния облик на района.  

 Ловен туризъм. Географското разположение, релефът, климатът, почвеното 

плодородие, водните ресурси и другите природни условия са предпоставки, които 

обуславят наличието на потенциал за развитие на ловния туризъм в община Белене. 

 

2.2.2.5. Транспорт.  

 Община Белене разполага с утвърдена областна и републиканска транспортна 

схема, чрез които до голяма степен се покриват потребностите от обществен транспорт 

на населението в общината. 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. 

 

2.2.2.6. Услугите от административен характер  

Те 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. Поетапно се разработва предоставянето на административни услуги по 

електронен път. 
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2.2.2.7. Други услуги.  

 Правни услуги в Белене се оказват от 2 адвокатски кантори и 2 нотариуса. 

Живеещите в общината могат да ползват и разнообразни счетоводни, финансови, 

ветеринарни услуги и услуги по растителна защита. Финансови услуги се предоставят 

от позиционираните на територията на град Белене 3 банкови клона - Банка ДСК, Първа 

инвестиционна банка и Централна Кооперативна Банка АД. 

Различни 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. 

 

 

2.2.3. Отрасъл „Селско стопанство“ 

Почвените и климатичните условия в община Белене създават добри 

предпоставки за развитие на селското стопанство. Отрасълът осигурява работни места 

на 196 души през  2019 г. или 6.8% 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 213 308 дка селскостопански фонд 157 347 дка ниви, 1 091 дка ливади, 24 981 

дка мери и пасища, и 8 476 трайни насаждения. 89.96% от земеделските земи са 

обработваеми площи. 34 599 дка е горският фонд на ареала.  

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 31.12.2019 г. в ареала функционира 1 

рибно стопанство. 

 

 Растениевъдство. За благоприятното развитие на растениевъдството в 

община Белене се способства наличието на пазари на земеделската продукция, 

качествени поземлени ресурси и субсидираността 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.  

 

 Животновъдството в община Белене запазва нивото на предходните 

години както по групи селскостопански животни, така и в произведената животновъдна 
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продукция (Таблица 1.10). В община Белене преобладават дребните животновъдни 

полупазарни стопанства.  

 

 

 

 

 

Таблица 1.10 

 Животновъдни обекти и видове животни, отглеждани в община Белене 
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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 

2017 33 1253 220 3721 105 660 81 90 85427 260 8188 2 

2018 32 1229 106 3431 223 628 34 44 81000 67 5947 1 

2019 32 1254 106 3258 150 321 17 31 80000 69 6100 1 

Източник: НСИ и Районна ветеринарна служба 

 

 Горското стопанство в община Белене е с подчинено значение в първичния 

сектор. Причината за това е в по-слабата представителност на горския фонд (14.05 % 

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 горско-

дървесна растителност, предимно за тополите и върбите, както и лонгозен тип 

насаждения. 

 

2.2.4. Жилищно строителство и жилищен фонд 

Община Белене е налице достатъчен жилищен фонд за осигуряване на обитаване 

на населението. Установяват се в селата и голям брой жилища и терени към тях, които 

са необитавани и свободни, но страдат от липса на пътна мрежа и канализация.  

  

2.3. Публични услуги в община Белене 
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В община Белене, с цел подобряване на социалния климат се предоставят и 

редица специфични публични услуги чрез функциониращите на територията 

обществени институции, сред които: 

 Център за обществена подкрепа. Дейност, делегирана от държавата, с 

капацитет 25 места и численост на персонала 7 щатни бройки, в който се предоставят 

психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства. 

Работа по случаи и реална месечна заетост: 39 потребителя. Дейността на центъра е 

насочена към осигуряване на защита на правата на децата и гарантиране на най-добрия 

интерес на детето. Основната цел е да подобри качеството на живот на децата в семейна 

и социална среда, като предостави качествени социални услуги. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция. Делегирана от 

държавата дейност със капацитет 25 места, външна услуга. През 2019 г. ползватели на 

услугата са деца и лица на възраст от 2 до 80 г. с различни видове увреждания. В 

центъра работят 6 служители: Логопед, Кинезитерапевт, Психолог, Социален педагог, 

Специален педагог и Координатор.  Брой обслужени през 2019 г.: 43 деца и 9 лица с 

увреждания. Предлагат се терапия, рехабилитация, и психологически консултации. 

Средномесечно  за цялата година са ползвали услугата: 41/47 деца и 9 лица. 

 Центърът предлага и мобилна грижа за 7 потребителя, чийто достъп до центъра 

е невъзможен, поради здравословни причини. Предоставяната услуга е дългосрочна и 

ефекта от нея е да се подпомогнат и подкрепят децата с увреждания и техните 

семейства. 

 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  2019 г. ползвателите на социални 

услуги са средногодишно 205 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”. Социална услуга финансирана по проект 

„Патронажна грижа в Община Белене“,  Административен договор № 

BG05M9OP001–2.040-0026 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020. С този вид услуга се осигуряват качествени грижи и подпомагане 

на самотни и възрастни хора над 65 г. (32 потребителя лица-8 домашни помощника и 5 

медицински специалисти) да организират ежедневието си. През 2019  г. услугите са 
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ползвали 39 потребителя обслужени от 8  домашни помощника и 5 медицински 

специалисти..  

 „Личен асистент” по Закона за лична помощ , за периода 01.09.2019 г. – 

31.12.2019 г. Потребители на услугата са лица с над 90% ТНР с право на чужда помощ 

(73 потребителя -  73 лични асистента). Разширеният семеен кръг е ангажиран с 

обгрижването, което възпира реализацията им на пазара на труда.  

 Общинска основна организация на хората с увреждания.  Към 

настоящият момент в организацията регистрираните членове са 365. 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, 

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 група инвалидност, деца с увреждания 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. В гр. Белене (3 клуба) и по 1 в селата Деков,  

Татари, Бяла вода, Кулина вода и Петокладенци. 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 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: 

 Проект„ Топъл обяд”, финансиран Оперативна програма за храни и/ или 

основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най–

нуждаещите се лица, Операция: Осигуряване на топъл обяд - 2016–2020“ 

BG05FMOP001-03.002  и е  свързан с доставката на „топъл обяд” на 40 потребителя, 

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 
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социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние 

да задоволят сами основните си жизнени потребности. 

 „Медицински грижи по домовете”, финансиран по проект от „Каритас”-

Русе. Дейността е свързана с предоставяне на медицински и социални услуги на 75 

възрастни и болни граждани на територията на община Белене. 

 Приемна грижа, чрез Дирекция „Социално подпомагане–Белене”.  На 

територията на община Белене има 15 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.  

 

2.4. Финансово състояние, общински дълг и бюджет 

 

В периода 2013-2020 год. в рамките на Общинския план за развитие са усвоени 

(до м. юли 2020 год.) 57 709 726 лв., вкл.: 

Републикански бюджет, собствени средства, др. 

източници –  

8 973 004 лв. 

Публична инвестиционна програма – 1 160 865 лв. 

Европейски средства – 47 575 857 лв. 

ОБЩО: 57 709 726 лв. 

 Управлението на дълга на Община Белене е в рамките на лимитите по Закона 

за публичните финанси и отговаря на стандартите и най-добрите практики в НСОРБ: 
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2020 г.
Проект за 

2021 г.

Прогноза за 

2022 г.

Прогноза за 

2023 г.

Движение по дълга за периода -236,098 -291,372 -291,372 -291,372

Дълг в края на периода 1,702,105 1,410,733 1,119,361 827,989

Дълг в началото на периода 1,938,203 1,702,105 1,410,733 1,119,361
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    I. Дълг в началото на периода 1,938,203 1,938,203 X 1,702,105 1,702,105 X 1,410,733 1,410,733 X 1,119,361 1,119,361 X

   II. Движение по дълга за периода: -236,098 -236,098 0 -291,372 -291,372 0 -291,372 -291,372 0 -291,372 -291,372 0

         1. по емитирани общински ценни 

книжа
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- продажба на ценни книжа 0 0 0 0

- погашения по главници и обратно 

изкупуване 0 0 0 0

- разходи за лихви 0 0 0 0

         2. по външни заеми /с 

чуждестранен кредитор/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0

- погашения по главници 0 0 0 0

- разходи за лихви 0 0 0 0

         3. по банкови  заеми от страната 

/местен кредитор/ 187,280 187,280 0 -96,360 -96,360 0 -96,360 -96,360 0 -96,360 -96,360 0

- получени средства по заема (усвояване) 267,580 267,580 0 0 0

- погашения по главници 80,300 80,300 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360 96,360

- разходи за лихви 15,200 15,200 8,822 8,822 6,914 6,914 5,006 5,006

         4. по заеми от др.лица от страната, 

включени в сектор "Държавно 

управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., 

съгласно Списък на юридическите лица, 

включени в институционален сектор 

„Държавно управление“ / -320,392 -320,392 0 -195,012 -195,012 0 -195,012 -195,012 0 -195,012 -195,012 0

- получени средства по заема (усвояване) 819,509 189,620 629,889 0 0 0

- погашения по главници 1,139,901 510,012 629,889 195,012 195,012 195,012 195,012 195,012 195,012

- разходи за лихви 52,600 39,126 13,474 35,559 35,559 30,040 30,040 24,522 24,522

         5. по заеми от лица от страната, 

НЕ включени в сектор "Държавно 

управление" (търг.дружество и/или 

др.дружества) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0

- погашения по главници 0 0 0 0

- разходи за лихви 0 0 0 0

         6. по фин.лизинги и търговски 

кредити 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- задължения по финансов лизинг и 

търговски кредит 0 0 0 0

- погашения по финансов лизинг и 

търговски кредит 0 0 0 0

- разходи за лихви по финансов лизинг и 

търговски кредит 0 0 0 0

         7. безлихвени заеми от Централния 

бюджет -102,986 -102,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0

- погашения по главници 102,986 102,986 0 0 0

- разходи за лихви * 0 0 0 0

         8. безлихвени заеми от друг 

първостепенен разпоредител с бюджет 

(др. община) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0

- погашения по главници 0 0 0 0

- разходи за лихви * 0 0 0 0

         9. безлихвени заеми от ПУДООС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0

- погашения по главници 0 0 0 0

- разходи за лихви* 0 0 0 0

III. Преоценка на дълга (+/-) 0 0 0 0

IV. Очакван размер на дълга в края на 

периода /I+II+III/ 1,702,105 1,702,105 0 1,410,733 1,410,733 0 1,119,361 1,119,361 0 827,989 827,989 0

    I. Дълг в началото на периода 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 X

   II. Движение по дълга за периода: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- получени средства по заема (усвояване) 0 0 0 0

- погашения по главници 0 0 0 0

- разходи за лихви* 0 0 0 0

III. Преоценка на дълга (+/-) 0 0 0 0

IV. Очакван размер на дълга в края на 

периода /I+II+III/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    I. Дълг в началото на периода 1,938,203 1,938,203 X 1,702,105 1,702,105 X 1,410,733 1,410,733 X 1,119,361 1,119,361 X

   II. Движение по дълга за периода: -236,098 -236,098 0 -291,372 -291,372 0 -291,372 -291,372 0 -291,372 -291,372 0

       - получени средства по дълга 

(усвояване)
1,087,089 457,200 629,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       - погашения по главници 1,323,187 693,298 629,889 291,372 291,372 0 291,372 291,372 0 291,372 291,372 0

       - разходи за лихви 67,800 54,326 13,474 44,381 44,381 0 36,954 36,954 0 29,528 29,528 0

  III. Преоценка на дълга (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  IV. Очакван размер на дълга в края на 

периода /I+II+III/ 1,702,105 1,702,105 0 1,410,733 1,410,733 0 1,119,361 1,119,361 0 827,989 827,989 0

    I. Дълг в началото на периода 1,938,203 1,938,203 X 1,702,105 1,702,105 X 1,410,733 1,410,733 X 1,119,361 1,119,361 X

   II. Движение по дълга за периода: -236,098 -236,098 0 -291,372 -291,372 0 -291,372 -291,372 0 -291,372 -291,372 0

       - получени средства по дълга 

(усвояване)
1,087,089 457,200 629,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0

       - погашения по главници 1,323,187 693,298 629,889 291,372 291,372 0 291,372 291,372 0 291,372 291,372 0

       - разходи за лихви 67,800 54,326 13,474 44,381 44,381 0 36,954 36,954 0 29,528 29,528 0

  III. Преоценка на дълга (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  IV. Очакван размер на дълга в края на 

периода /I+II+III/ 1,702,105 1,702,105 0 1,410,733 1,410,733 0 1,119,361 1,119,361 0 827,989 827,989 0

в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/

в т.ч.:
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02
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в т.ч.:

Раздел А  - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА

Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС ( заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)

Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)

РАЗДЕЛИ 2020 г.
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 Управлението на общинските финанси, бюджетното планиране и 

взаимоотношенията със по-ниско степенните разпоредители с бюджет е съгласно 

указанията на МФ, ЗЗПФ и ЗМСМА. Създадената система за бюджетно осигуряване на 

държавните дейности, общинските дейности и дейностите със смесено финансиране 

отговаря на мащаба на общината и потредностите на звената за финансиране през 

общинския бюджет.  

 

 Изводи:  

 Основни структуроопределящи отрасли в община Белене са 

преработващата промишленост и търговията, следвани от секторите на държавното 

управление, образованието и земеделието. 

 Секторът на услугите е на второ място по значимост в икономиката на 

община Белене. 

 Учебните заведения на територията на община Белене обхващат всички 

степени на средното образование и покриват потребностите от учебни институции.  

 Населението на общината разполага с достъпна здравна помощ и грижи, 

включително и хората, живеещи в селата. 

 В Община Белене има добър, но не достатъчно използван, потенциал за 

развитие на културния и ловния туризъм и на екотуризма.  

 Почвените и климатичните условия в община Белене създават добри 

предпоставки за развитие на селското стопанство. 

 В община Белене, чрез функциониращите на територията обществени 

институции, с цел подобряване на социалния климат се предоставят редица 

специфични публични услуги.  

 В строителните граници на населените места има незаети УПИ с жилищно 

предназначение, които могат да бъдат оползотворени при интерес от купувачи и 

инвеститори. 

 Финансовото състояние е на добро ниво, поетия общински дълг се облсужва 

регуларно и е налице капацитет за бъдещо съфинансиране на проекти.  
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3. Стратегия за развитие на туризма в община Белене 

  

3.1. Обща характеристика на туристическата среда 

 

Туризмът е сред водещите отрасли на българската икономика, с нарастваща 

тежест през последното десетилетие и с потенциал за бъдещ растеж. Поради своето 

значение за стопанството и поради капацитета на туризма да стимулира местното 

развитие, водено от общността, да създава заетост и да добавя стойност в настоящия 

План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-2027 г. е обособен 

раздел, посветен на туризма, съдържащ Общинската програма за развитие на туризма 

в Община Белене. 

Съгласно чл.11, ал.1 от Закона за туризма (Изм. ДВ бр. 17 от 2020 г.), 

Общинската програма за развитие на туризма се изгражда в съответствие с 

Концепцията за туристическо райониране на България3, Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030 г.), актуализирана 

2017 г., Еко и селски туризъм в България на Мин. на туризма от 2015 г. При 

подготовката на документа са взети предвид също така Областната стратегия за 

развитие на Област Плевен за периода 2014 – 2020 г., Плана за управление на природен 

парк “Персина“, Общинския план за развитие на Община Белене (2014 – 2020), 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Белене-Никопол“, Възможностите за развитие на 

нестандартни форми на туризъм на територията на МИГ „Белене-Никопол“ (2014 – 

2020).  

Туристическият отрасъл създава най-много работни места в ЕС, като по 

последни данни те възлизат на 27.3 милиона души, ангажирани основно в малки и 

средни предприятия. Отрасълът създава 10.3 % от БВП на 28-те страни членки на 

Съюза. През 2018 г. туристите в ЕС наброяват 538 млн. души, а приходите от туризъм 

възлизат на над 400 млрд. евро. Туризмът безспорно се превърна в мощен катализатор 

на трансгранично сътрудничество и продуктово развитие.  

За България този дял е дори по-висок – според данни на World Travel and Tourism 

Council (WTCC) за 2019г. 12,8 млрд.лв. (10,8%) от БВП на България се генерира от 

сектора на гостоприемството. 340 хил. са работните места в туристическата индустрия 

в България, което е 10,6% от общата заетост. През 2019 г. общият брой туристически 

посещения на чужденци в България е 9,3млн. Ръстът спрямо 2018 г. е 0,4%. Увеличение 

има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 5,8 млн. и ръст от 

1%. Посещенията с цел гостуване са 0,6млн., което е намаление с 6,7%. Посещенията с 

цел бизнес туризъм са 1,76 млн., което е увеличение с 1,9%. Посещенията с други 

туристически цели са 1 064 689. Посещенията с цел почивка и ваканция формират 

62,9% от всички туристически посещения. Посетителите на страната ни са похарчили 

                                              
3 Концепция за туристическо райониране на България, съгл. Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г.) 
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8,2 млрд.лв., което е 10,7% от общия износ. Друга важна характеристика на българската 

туристическа индустрия е експортната ѝ насоченост. Само около 20% от 

туристическите разходи се генерират от българските граждани, а останалите 80% са 

принос на чуждестранните туристи. 

Община Белене се намира в Централна Северна България, в Дунавската равнина. 

Градът е административен център на едноименната община. Разположен е на брега на 

река Дунав, в северна посока се намира остров Персин (или остров Белене), който е 

най-големият остров на територията на България и четвъртият по големина в цялото 

течение на Дунав. Влиза в състава на Област Плевен и граничи с общините Свищов, 

Левски и Никопол, а на север – с Румъния. Град Белене е общински център на пет села 

– Бяла вода, Деков, Петокладенци, Татари и Кулина вода с обща площ от 285 кв. км. 

През територията на общината преминава жп линията гара Ореш – Белене, а също така 

изцяло или частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България – участък от 

17,8 км от Републикански път II-, както и целият участък от 5 км от Републикански път 

III-5202. Разстоянието до Плевен е 64 км., до Свищов е 27 км., до Никопол е 35 км., а 

до София – 223 км.   

 

3.1.1. Място на Община Белене в туристическото райониране на България 

Община Белене попада в центъра на територията на туристически район Дунав. 

Сред всички 9 туристически района на България този район се характеризира със 

слабото си туристическо развитие - въпреки големите си размери (24% от територията 

и 19% от населението), той има само 9 хил. легла (2,9%), 311 хил. нощуващи 

посетители (5,3%), 534 хил. нощувки (2,5%) и под 20 млн. лв. приходи от нощувки 

(2,2%). Екстремно ниски са показателите му за концентрация на туризма – гъстота на 

легловата база (0,3 или 26 пъти по-ниска от средната за вътрешността на страната) и 

туристически интензитет (0,4 или 23 пъти по-ниска от средната за вътрешността). 

Поредица анализи показват големи бели петна на туристическата карта на Северна 

България и поставят под въпрос интегритета на дунавския туристически район. 

Критичен момент за развитието на туризма са местата за настаняване, защото един от 

водещите измерители на туристическата активност е броя на нощувките. Малкото 

места за настаняване в общината са индикатор и за ниското ниво на туристическа 

активност, което е характерно за над половината общини в Дунавския туристически 

район. В Националния туристически регистър не се съдържа никаква информация 

относно местата за настаняване и средствата за подслон. Близостта до Плевен е 

възпиращ фактор за инициативите за изграждане на места за настаняване.  
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Фиг. 1.7. Туристическо райониране на Република България. Място на Община 

Белене в туристически район „Дунав“ 

 

Поредица анализи показват големи бели петна на туристическата карта на 

Северна България и поставят под въпрос интегритета на дунавския туристически 

район. По-ниското ниво на туристическа активност в региона е характерно за над 

половината общини в Дунавския туристически район. Въпреки близостта на река 

Дунав, която е важен европейски воден път, място за риболов и спорт и местообитание 

на редки растителни и животински видове, туризмът е слабо развит. Неизползвани 

остават важни туристически ресурси – природни и културни забележителности и 

цялото поречие на Дунава остава откъснато от главния туристопоток в България. В 

други дунавски държави от ЕС – Германия, Австрия, Унгария, Сърбия и Словакия, най-

богатите региони са около река Дунав, столиците Виена, Будапеща и Братислава са 

разположени на реката, а в България най-бедните общини са дунавските. Критичен 

момент за развитието на туризма са местата за настаняване, защото един от водещите 

измерители на туристическата активност е броя на нощувките.  
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Фиг. 1.8. Брой нощувки в местата за настаняване в Община Белене, 2016-2019 г. 

 

За разлика от други малки общини в региона без леглова база, в Община Белене 

функционират три места за настаняване – хотел „Престиж“, хотел „River Side“, хотел 

„Канет“ с общо 104 легла и общо 9890 броя нощувки за периода 2016-2019 г. 

(четвъртият хотел затваря врати в края на 2019 г.). Понастоящем в град Белене има и 

14 ресторанта, механи и кафе-аперитиви. Наличието на разнообразни и атрактивни 

туристически ресурси и функциониращите места за настаняване са необходимо 

условие и предпоставка за развитие на туризма в общината. 

 

3.1.2. Туристическа специализация на Община Белене  

Основната специализация на туристическите райони е комбинация от два вида 

туризъм, чрез чието съчетание се определя уникалността на районите. Разширената 

специализация включва основните и допълващи видове туризъм. Концепцията за 

туристическо райониране на България препоръчва определен фокус в специализацията 

на всеки район, а не пълна инвентаризация на предлаганите продукти и наличните 

възможности.  За Туристически район „Дунав“ основна специализация е Културния и 

круизен туризъм, с разширена специализация4: 

1. Културно-исторически туризъм  

2. Речен круизен туризъм  

3. Приключенски и екотуризъм  

4. Градски развлекателен и шопинг туризъм  

5. Винен и кулинарен туризъм  

                                              
4 Концепция за туристическо райониране на България, Заповед №Т-РД-16-103/11.03.2015 г. на 

Министъра на туризма, стр.56. 
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6. Религиозен и поклоннически туризъм 

След анализ на природните и антропогенните ресурси за развитие на туризма в 

общината се извършва селекция на следните основни видове и подвидовете туризъм, 

съобразно работната класификация в Концепцията за туристическо райониране на 

България, които са уместни и обосновани за развитие в Община Белене: 

 

Таблица 1.11. 

Основни видове и подвидове туризъм, подходящи за развитие в Община Белене – 

работна класификация   

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ  ПОДВИДОВЕ ТУРИЗЪМ 

Културен туризъм  

 

Културно-исторически туризъм: 

мотивиран от интерес към 

материалното и нематериалното 

наследство (музеен, археологически, 

културно-религиозен, етно-фолклорен и 

др.) 

Фестивален и събитиен културен 

туризъм: основен мотив е 

посещението на конкретни културни 

прояви (обикновено с фиксиран 

период на провеждане и кратка 

продължителност) 

Културен туризъм на изкуствата: 

мотивиран основно от интереса към 

различни изкуства (музика, танц, 

литература, изобразително, филмово 

изкуство и пр.) 

Творчески туризъм: основен мотив за 

пътуване е желанието за 

творческа изява и създаването на култура 

заедно с местните общности 

(фотографски, занаятчийски туризъм и 

др.) 

 

Селски туризъм  

 

Етно-селски туризъм - пътуване до 

селските райони с основна цел 

пасивно или активно участие в селските 

традиции 

Еко-селски туризъм - пътуване до 

селските райони с основна цел 
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пребиваване в екологично чиста среда, 

консумация на екологични 

продукти, общуване с природата и 

местните общности 

Аграрен туризъм - пътуване до селски 

райони с цел активно участие в 

аграрните трудови дейности 

Винен и кулинарен туризъм 

 

Винен туризъм - основна цел на 

пътуването е дегустацията на вина и 

продукти на гроздето 

Кулинарен туризъм - основна цел на 

пътуването е дегустацията на 

ястия и напитки, характерни за 

определена дестинация. 

Гурме туризъм – разновидност на 

кулинарния туризъм, с изискване за 

ексклузивност в качеството и 

уникалността на храната и напитките 

Приключенски и екотуризъм Екотуризъм – отговорно пътуване до 

запазени природни комплекси с 

основна цел наблюдение и изучаване на 

дивата природа (включително в 

защитени природни територии) 

Религиозен и поклоннически туризъм 

 

Религиозен туризъм – посещение на 

религиозни обекти и места, 

основно мотивирано от задоволяването 

на духовни потребности 

Поклоннически и култов туризъм - 

пътуване с цел поклонение пред 

свети места на вярата или участие в 

религиозни ритуали, независимо от 

художествената стойност на обектите или 

събитията 

 

Благоприятното разположение на река Дунав и запазената природа предпоставят 

добри възможности за по-краткотрайни посещения, така и за по-дълготрайни обиколни 

туристически пътувания. Няколко туристически маршрута, развити в посока „запад-

изток“ се налагат на международната туристическа карта. Един от Европейските 

културни маршрути е „Пътят на римските императори и дунавското вино“ (The Roman 
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Emperors and Danube wine route)5, преминаващ през пет европейски държави – Унгария, 

Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Това е мрежа от съставни субдестинации, 

създадени около отделни археологически обекти, места и сгради, които са исторически 

римски паметници от късната античност. Маршрутът е сертифициран през 2015 г. като 

Европейски културен маршрут от Европейския институт за културни маршрути 

(EICR).  ПП „Персина“ е включен в проект за създаване на мрежа от Дунавски паркове 

с приоритетно развитие на екологичния туризъм в защитените зони по реката през 2017 

г.  Дунавският велосипеден маршрут ЕвроВело 6 „Атлантика – Черно море“6 се 

популяризира в Европа  и извън нея. Маршрутът по поречието на река Дунав от Видин 

до Силистра е част от Европейският маршрут ЕвроВело 6, започващ от френския бряг 

на Атлантическия океан, преминаващ покрай река Рона и река Дунав и стигащ до Черно 

море с дължина 3650 км. Българската част се явява продължение на сръбската и 

алтернатива на румънската част от маршрута. Велосипедният маршрут „Дунав Ултра“7, 

създаден през 2014 г. е на път да се превърне в най-популярен велотуристически 

маршрут на Балканите. “Дунав Ултра” е най-дългият туристически веломаршрут в 

България – 732 км по поречието на река Дунав до Черно море. Вело маршрутът носи 

името на река Дунав, тъй като повече от 500 километра от него следват района по 

поречието на реката. През 2020 г. стартира проектиране на непрекъсната велоалея по 

поречието на Дунав, която трябва да свърже Видин със Силистра по Програмата за 

трансгранично сътрудничество между България и Румъния в следващия Програмен 

период като стратегически проект, който ще стимулира туристическата експлоатация 

на споменатите маршрути. 

Неблагоприятно е влиянието на периферното за страната разположение на 

общината в граничния район с Румъния и липсата на адекватна инфраструктура за 

трансгранична и крайгранична свързаност. Първокласен път от Видин до Силистра, 

следващ маршрута на древноримския Via Danubia (отбелязана с пунктир на картата на 

южния бряг на река Дунав, от Бонония през Рациария, Ескус, Нове до Томис) може да 

оживи целия дунавски регион за социално-икономическото развитие и в частност – за 

целите на туризма. Друга ключова инфраструктурна интервенция би била използването 

на дунавския воден път за пътнически, а не само за товарни цели. Възстановяването на 

редовните пътнически линии със съвременни кораби на подводни криле ще доведе до 

рязка промяна на туристическата активност в региона. 

                                              
5 https://romanemperorsroute.org/the-route/ 
6 https://en.eurovelo.com/ev6 
7 https://dunavultra.com/ 
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Фиг. 1.3. Мрежа от римски пътища на Балканите (1–4 век от н.е.)8 

 

3.1.3. Туристически ресурси на Община Белене  

 

Туристическите ресурси са задължителното условие и предпоставка за развитие 

на туризма. Туристическите ресурси са природни или антропогенни обекти, явления, 

събития, които привличат туристите поради особените си качества за задоволяване на 

рекреативни, лечебни, познавателни, делови и т.н. потребности. В тази програма 

основни компоненти на местните туристически ресурси са както антропогенните 

туристически ресурси, така и природно-туристическите ресурси, някои от които са 

уникални не само за страната ни, но и за Европа.  

Елементите на природно-туристическите ресурси включват релеф на 

територията, климат, води, флора и фауна.  

Равнинният релеф е характерен за Община Белене. Територията на общината 

включва основно заливната тераса на река Дунав, отводнена през 1947 г. с дига, мрежа 

                                              
8 Vasilis Evangelidis, Michail-Antisthenis Tsompanas, Georgios Ch. Sirakoulis, Andrew Adamatzky, 

Slime mould imitates development of Roman roads in the Balkans, 

Journal of Archaeological Science: Reports,Volume 2,2015,Pages 264-281, 
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от помпени станции и отводнителни и напоителни канали. Средната височина на 

общината е 20,8 м., с най-висока точка е при с. Деко̀в – 35 м., а най-ниската - гр. Белене 

– 20 м. В съчетание с речните водни ресурси релефът благоприятства определени 

форми на специализиран туризъм – воден, екотуризъм, селски туризъм, ловен туризъм. 

Районът попада в централната част на Средния климатичен район на Дунавската 

хълмиста равнина, в умерено-континенталната климатична подобласт от Европейско-

континенталната климатична област. Зимата е една от най-студените за условията на 

България, а лятото - екстремно горещо. Пролетта започва към средата на месец март и 

към месец май вече преобладава типично лятно време. Наблюдава се редуване на сухи 

и дъждовни години. Хладното есенно време започва към средата на октомври, като се 

наблюдава удължаване на есента до средата на месец декември. Мъгли започват да се 

появяват още в края на септември, а първите есенни слани се образуват в началото на 

ноември. Типичните зимни снеговалежи започват късно, в края на декември или през 

януари. В тази част на Дунавската равнина се проявяват големи за страната ни 

средногодишни температурни амплитуди. 

Флората и фауната обичайно допълват туристическите характеристики на дадена 

дестинация и носят допълнителна мотивация за посещения. За Община Белене обаче, 

уникалната флора и фауна могат да се оценят като основни туристически ресурси.  

Основната природна забележителност и главен туристически ресурс на Община 

Белене е природен парк “Персина”, един от десетте природни парка в България, който 

съхранява уникални природни богатства. В границите на общината и на Парка е 

включен и комплексът Беленски острови - най-голямото по площ Рамсарско място в 

България, състоящо се от 19 острова. Един от тях е остров Персин (Белене) най-големия 

български остров, с дължина 15 км и максимална ширина 6 км. Най-важният тип 

екосистеми в Парка са заливните крайдунавски гори и вътрешни блата. Заради 

изключително богатата си и разнообразна флора и фауна, Беленския Дунавски 

архипелаг се нарежда на второ място след Дунавската Делта по своето екологично 

значение за Дунавския басейн. 

Защитените територии в границите на Община Белене са многобройни и 

обхващат големи площи, включително9: 

 Природен парк „Персина“, землище на гр. Белене, гр. Никопол, гр. 

Свищов, с. Ореш, с. Драгаш войвода – с площ 21 762,2 ха, обявен Заповед 

№РД-684 4 декември 2000, включен в Натура 2000 – BG0000396 за 

хабитатите. 

 Защитена зона „Никополско плато“, землище на гр. Белене и община 

Никопол, с площ 223 ха – обявена със Заповед №841/17 ноември 2008 г., 

включена в Натура 2000 BG0002074 за опазване на дивите птици. 

                                              
9 РИОСВ-Плевен отдел „Биоразнообразие“, План за управление на ПП „Персина“ 
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 Защитена зона „Комплекс Беленски острови“, землище на гр. Белене, с 

площ 689 ха – обявена със Заповед № РД-82 от 12 февруари 2008 г., 

включена в Натура 2000 BG0002017 за опазване на дивите птици. 

 Защитена зона „Свищовско-Беленска низина“, землище на гр. Белене и гр. 

Свищов, с площ 544 ха – обявена със Заповед № РД-768 от 28 октомври 

2008 г., включена в Натура 2000 Да BG000208 за опазване на дивите 

птици. 

 Защитена местност „Киселец“, землище на с. Кулина вода с площ 10 ха, 

обявена със Заповед 1187/19 април 1976 г., включена в Натура 2000 – 

BG0000247 „Никополско плато“. 

 Защитена местност „Персин – Изток“, землище на гр. Белене с площ 718 

ха, обявена със Заповед №1106/2 декември 1981 г. на КОПС., включена в 

Натура 2000 – BG0002017 Комплекс „Беленски острови“. 

 Защитена местност „Кайкуша“, землище на гр. Белене и с. Ореш с площ 

240 ха, обявена със Заповед №438/ 2 август 1978 г., включена в Натура 

2000 – BG000208 – „Свищовско-Беленска низина“. 

 Поддържан резерват „Персински блата“, землище на гр. Белене с площ 

385 ха, обявен със Заповед №№1106/2 декември 1981 г. на КОПС., 

включена в Натура 2000 – BG0002017 Комплекс „Беленски острови“. 

 Резерват „Китка“, землище на гр. Белене с площ 25 ха, обявен със Заповед 

№1106/2 декември 1981 г., включена в Натура 2000 – BG0002017 

Комплекс „Беленски острови“. 

 Резерват „Милка“, землище на гр. Белене с площ 30 ха, обявен със Заповед 

Заповед 2245 от 30 декември 1956 г., включена в Натура 2000 – BG0002017 

Комплекс „Беленски острови“. 

 Друга природна забележителност са 18 вековни дървета, предимно бяла 

топола на остров Персин, с обиколка между 5 – 6.5 м, височина 23 - 26  м 

и възраст 150 - 200 години. 

Най-голямото природно богатство на общината са птиците. Описани са над 170 

вида като голяма част са световно застрашени видове – морски орел, малък корморан, 

червеногуша гъска, белоока потапница, ливаден дърдавец, къдроглав пеликан, мочурно 

шаварче и др. По време на миграцията многочислени ята от къдроглави пеликани, 

големи корморани, сиви гъски, зеленоглави патици и речни чайки се настаняват по 

пясъчните коси между островите, което превръща комплекса Беленски острови в едно 

от най-интересните места в Европа  за изследване на водолюбивите птици. 

Изключително разнообразна е и растителността в ПП “Персина”. Описани са 475 

вида висши растения, 162 от които са пряко свързани с наличието на вода. Наред с 

естествените заливни гори от върби и тополи, по рядко са представени ясен и бряст. 

Срещат се редки и застрашени видове като жълта водна роза, дяволски орех, блатен 
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спореж, обикновена мехурка, плаваща лейка, лъскаволистна млечка, ръбестостъблен 

лук, блатно кокиче.  

Уникалният лонгозен характер на гората се дължи на добре развитите увивни 

стъбла на дивата лоза и хмела, както и на редките лианни видове гръцки гърбач и 

увивен устрел, а също така дива тиква и американска бодлива краставица. 

Елементите на антропогенните туристическите ресурси включват исторически и 

археологически обекти, туристически атракции, култови места – храмове, манастири, 

светилища.  В тази програма са инвентаризирани всички важни обекти с туристическо 

значение и потенциал на територията на Община Белене. 

Белене е населяван от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски 

могили са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, 

продължават през бронзовата и медната епоха и са доказателство за непрекъснат живот 

по тези места в продължение на 1200 години. От IV век пр.н.е. до началото на I век. 

тези земи са обитавани от тракийското племе гети. Белене възниква на мястото на 

древно тракийско селище, по-късно римска крепост и митническа станция Димум.  

Писмените извори определят възникването на селището през 1086 г., когато част 

от павликянското население напуска околностите на Пловдив след Въстанието на 

Травъл (1084-1086)  и се заселва до разрушените и обезлюдени древноримски крепости 

Димум и Секуриска. През Средновековието селището се е наричало Дунавград 

(Tunaburgos). В околностите на Белене са открити следи от славянско селище и землено 

укрепление. Липсват обобщени сведения за селището за периода от 5 до 15 век. 

Селото се споменава в османски регистри от 1479/80 година, като по това време 

е павликянско село с 49 домакинства. По-късно павликяните от селището приемат 

католицизма. От историята и легендите са известни около 18 наименования на 

селището. По-популярните са: Димум, Павликянско Белене, Белянско, Белени. 

Заселилите се в него павликяни изповядват една от разновидностите на богомилската 

ерес. От една страна те се опълчват срещу християнството, а от друга не желаят да 

приемат исляма. За да се спасят и смекчат турските издевателства от 1605 г. до 1620 г. 

павликяните биват приобщени към католическата вяра от босненския католически 

мисионер епископ Петър Солинат.  

Независимо от приемането в лоното на Римокатолическа църква, населението 

запазва езика и българското самосъзнание. До днес католицизмът е най-

разпространената религия в града. Приемането на католическата вяра се отразява 

позитивно върху икономическото и социално развитие на Белене и традиционната за 

района културна и религиозна толерантност. Белене е обявено за град в 1964 година, 

от 1978 година е център на община. 

 

 

 

1. Антична римска крепост Димум 
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Останките от античната крепост Димум се 

намират в северния край на град Белене, в 

близост до училище "Васил Левски". През I 

век сл. Хр. Димум е важен стратегически 

пункт на римската провинция Мизия. Тук е 

била изградена военна крепост, с това име, 

както и митническа станция. От самото 

начало на  I в. сл. Хр. крепостта е била част 

от  Долнодунавския лимес. Тук е минавала 

границата между  Римската империя  и 

Тракийското царство до окончателното  му 

завладяване през 45 г. сл. Хр. В Димум  е 

била настанена конна войскова част (ала), 

сведения за която са запазени чак до V в. сл. 

Хр. Обектът се проучва археологически 

повече от 30                                                                                     

години. Крепостта  Димум е недвижима                                                                                

културна ценност с национално значение. 

 

Фиг. 1.10.  Античната римска крепост Димум – експонирана част от укрепителната 

система с кула 

 

При спасителни разкопки през 1989 г. е открит участък от около 60 метра от 

укрепителната система на кастела. През 1990 г. частично е проучена южната кула на 

западната крепостна порта. Разкопани са и зидове на две сгради - едната от късната 

античност, а другата  - от по-ранното обитаване. От 2005 г. и до сега  се провеждат 

редовни теренни проучвания. В резултат са разкрити основната сграда на военната 

крепост – принципията, източната порта и половината от източната укрепителна 

система. Останките от източната порта на Димум са от I в. сл. Хр. На място са запазени 

големите  прагови блокове. Кулите от двете й страни са вътрешни, спрямо трасето на 

крепостните стени. Военната крепост Димум е от малкото примери за запазени останки 

от подобно строителство от ранноримския период в района на Долен Дунав.   

Останките от принципията са в характерния за късноримския период план. 

Сградата е  с правоъгълна форма и помещения, организирани около вътрешен двор. 

Мощни пилони и аркади са носели втори етаж. 

При проведените археологически проучвания на кастела са открити множество 

предмети и артефакти, датиращи от най-различни периоди – от римската епоха, късната 

античност и Средновековието.  

 

 

2. Некропол в село Деков 

В Дековското землище има некропол от могили. По известните от тях са: 

http://poseti.guide-bulgaria.com/NW/Pleven/Belene/Belene
http://uchilishta.guide-bulgaria.com/NW/Pleven/Belene/Belene/bg_schools.aspx?2598=Osnovno_Uchilishte_Vasil_Levski
http://poseti.guide-bulgaria.com/a/1123/memorial_of_edward_and_elisabeth_haskell.htm
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 „Чернелишката могила“  - издига се в северния крайвна блатото „Чернелица“; 

 „Бъзевата  могила“ – намира се на източния край на дековското землище; 

 „Къчова могила“ – намира се на юг от ж.п. линията за гара Ореш; 

 „Могилите“ – група от 3 броя могили, оставащи на 200 – 300 метра една от друга. 

В този район се намират коонеративните лозя. Най – голямата по размер е 

западната могила, която е отваряна през 191 – 1919г.; 

 „Мочева могила“ – разположена е на 300 – 400 метра на запад от пътя  за 

„Червената вода“; 

 „Шопова могила“ – на изток от мостността „Личов храст“‘ 

 „Попин камък“ – на самата тази могила или в близост до нея е убит от турците 

дякон, който от Турски Тръстеник (дн. гр. Славяново) отивал за Белене; 

 „Пращарската могила“ – носи името на собственика на нивата, в която се намира; 

 „Голяма могила“ – както показва имато и, тя е най – голямата могила в 

дековското землище. Не се обработва, защото е много висока. Терасирана е и в 

миналото върху нея има засадена акация(салкъм). През Първата световна война 

от тази могила с далекобойни артилерийски оръдия е обстрелвана територията 

на Румъния. Отваряна е от окупационните войски, разквартирувани в с. Деков 

през 1919г.; 

 „Черковната могила“ – намира се на западния край на „Тошков геран“, като 

впоследствие преминава в Беловодското землище. 

 

3. Менхир („Правият камък“) в село Петокладенци  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Фиг. 1.11.  Менхир („Правият камък“) в село Петокладенци  

 

http://poseti.guide-bulgaria.com/a/1123/memorial_of_edward_and_elisabeth_haskell.htm
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Менхирите (от бретонски, men - камък, hir - дълъг, висок) представляват 

продълговати камъни, забити самостоятелно или образуващи дълги алеи. В България 

са известни само 6 такива. Един от тях се намира на западния склон на възвишението 

точно над село Петокладенци. Месното население го наричат „побит камък“. Поставен 

е над могилен насип, представлява грубо отцепен каменен блок без видими следи от 

обработка, с удължена, четиристранна форма, стеснена в горния край и височина над 

земята 2,20 м. Камъкът още стои изправен, но е с нарушена цялост – от върха му е 

липсва парче с височина около 0,50 м. 

 Менхирът в село Петокладенци е култов езически паметник от праисторически 

времена, приет след това за християнски. Почита се като оброк под името Правият 

камък.  

 

4. Антични канали “Гърлата” западно и източно от Белене и на остров 

Белене 

 
Фиг. 1.12. Беленските острови 

 

Античните канали „Гърлата“ са разположени западно, южно и източно от град 

Белене и на остров Белене, на огромна територия с дълбочина на фронта от 6 км. 

Повечето историци смятат, че каналите са изградени за отводняване на блатата или за 

привличане на пасажи риби за хвърляне на хайвер. От военна гледна точка обаче, 

каналите са съоръжения, които са построени да пречат на разгъването и построяването 

на вражеска армия, както и на придвижването на обсадни машини. С помощта на 

изкуствените водни препятствия Димум е удържал на всички варварски нападения. 

Било е трудно достигането до стените му, след като пътищата са били на временни 

мостове над каналите. Възможно е и самият Димум да е бил заобиколен от пълен с вода 

ров. В днешно време за системата свидетелстват останки около града. 

 

 

5. Останки от римската крепост Секуриска край село Бяла вода 
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Късноантична и средновековна крепост Секуриска се намира на 1.24 км. 

Северозападно  от центъра на село Бяла вода, на естествено защитено възвишение от 

най-източните части на Никополското плато. До неотдавна са личали крепостните ѝ 

стени. Крепостта е заемала площ от около 2 дка. Има правилна петоъгълна или 

шестоъгълна форма. По всяка вероятност през късната античност тук е преместена 

пътната станция „Секуриска”. Крепостта е отделена от останалата част на 

възвишението чрез дълбок вал и ров с широчина около 20 м. Валът се издига високо 

над рова и  се налага като мощно фортификационно съоръжение. През ранното 

средновековие, върху развалините на Секуриска е изградена крепост, която е издигната 

от българите. В днешно време е запазен само ровът от западната стена, тъй като 

мястото е разрушено от иманяри. 

 

  

Фиг. 1.13. Останки от римската крепост Секуриска 

 

 

6. Парк-мемориал на жертвите на тоталитаризма на остров Белене 

(Персин) 

На остров Персин край град Белене се намират останките от ТВО (Трудово-

възпитателно общежитие) Белене по-известно като Втори обект на концлагера 

“Белене”. Той е открит със секретно постановление на БКП през месец април 1949 

година. В гориста местност в непосредствена близост се намират останки и от        т. 

нар лагер за младежи “хулигани”, а на съседен дунавски остров “Щуреца” за кратко е 

функционирал и женски лагер. За цялото си съществуване от 1949 г. до 1987 г. с 

различни прекъсвания през лагера преминават най-малко 15 000 души, като точни 
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данни няма, тъй като първоначалните архиви на лагерната администрация не са 

запазени. На 26 април 2014 година в гр. Белене беше основан комитет за остров Белене, 

който в началото на 2016 година бе трансформиран във Фондация “Остров Белене”. 

Основната цел на фондацията е да изгради парк – мемориал на остров “Персин” в памет 

и поклонение на всички жертви на тоталитарния режим, който ще е единствен в 

България. 

 

 

 

7.  

8.  

9.  

 

 

 

 

 Фиг. 1.14. Втори обект на остров Персин – аерофото и идеен проект 

 

10. Музейна сбирка към читалище „Христо Ботев-97“ в Белене 

Още преди Балканската (1912 – 1913 г.) и Първата световна (1914 – 1918 

г.) в Белене е съществувала музейна сбирка, изградена от католически 

свещеници, ръководени от свещеник Карл Раев. В нея е имало част от тръба от 

римския водопровод, който е водил началото си от с. Кулина вода до Белене, 

римски монети, старопечатни книги на чужди и български език. През време на 

двете войни всичко това е било разпродадено и разграбено. 

През 1956 г. по инициатива на Николай Пътов, Антон Добранов и Петър 

Тонев е основана към читалище „Христо Ботев“ – Музейна сбирка. Основно за 

нея се е грижил учителя Николай Пътов, който събирал експонати за да я 

обогатява периодично. И така през 1964 г. сбирката е наброявала над 457 

експоната от различни етапи, които са били разпределени в пет раздела: 

нумизматичен, римско-византийски, облекло характерно за католиците, отдел за 

оръжие и за социалистическо строителство. Отначало сбирката е била 

аранжирана в къща, намираща се в двора на църквата “Св. Богородица”, по късно 

през 80-те години на XX в. е преместена в частна къща – отчуждена от общината 

в района на църквата. В началото на 90-те години е преместена и аранжирана в 

специално подготвено за нея помещение в сградата на читалището, в която се 

намира и днес.  
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На 26 януари 1993 г. официално е открита музейната сбирка в Народно 

читалище „Христо Ботев – 1892“ и включва два основни раздела: археология и 

етнография.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Етнографски музей в с.Деков 

    Музея в село Деков има битов характер, всичко в него е дървена изработка. 

Изложени са експонати от бита (живота) на жителите на селото.  

 В предната част на музея са показани селски одаи, наредбата в тях, 

носиите, които са носили нашите прародители, хурката, чекръка, дарака, 

вретената, совалките, всичко това ни показва с какво са си служели жените при 

ръкоделие. Шевиците изложени тук са изработени преди много години. 

 В задната част на музея са показани оръдията на труда. Ралото, сърпа, 

паламарката, вилата, всичко което ни връща с години назад. Изложени са стари 

съдове, пръстенни и дървени: чинии, паници, гърнета, ибрици, солници, 

бъклици, бардаци, овчарска носия, чанта и звънци подарени от Спас Ангелов, 

стан за търкане на рогозки и други. Заснети са стари къщи, сгради, чешми – 

старата търговска сграда, земеделското училище, къщата на Бояна Петракиева, 

Борис Върбанов, Цако Василев, къщата на баба попадия. Снимани са и по-

съвременни къщи, новия съвет, АПК. 

Музея е завършен и открит през 1971г., в деня на честването на 100 

годишнината от основаването на училището в с.Деков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 57 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

 

 

12. Католическите храмове “Рождество на Блажената Дева Мария” и “Свети 

Антон Падуански” 

Църква “Рождество на Блажената Дева Мария”  

Първите исторически данни за наличието на католическа църква в Белене 

откриваме в доклад на Никополския епископ Петър Солинат от далечната 1622 г. През 

годините няколко пъти е издигана църква на същото място, за което свидетелстват 

документи и доклади на католически свещеници посетили мястото.  

Настоящата енорийска църква е построена между 1838 и 1860 г. от отците-

пасионисти Евгений Валенте и Карло Романо, които я посвещават на Рождеството на 

Блажена Дева Мария.  

Град Белене е родно място на Блажения епископ Евгений Босилков, мъченик на 

вярата, убит от комунистическия режим. Църквата на 16 ноември 2000 г. е обявена за 

епархийно Светилище на блажения Евгений Босилков. В олтара посветен на него е 

поставена икона, изобразяваща традиционния образ на Блажения и реликва, подарена 

от Папа Йоан Павел ІІ за Светилището. Реликвата е част от ризата на бл. Евгений, която 

е носил в Софийския затвор, по която са останали следи от кръв – видим знак за 

мъченията, на които е бил подложен. Светилището е място за поклонение на вярващите 

католици. На централния площад на гр. Белене е поставена и паметна плоча в чест на 

Блажения Епископ. 

 

 

Фиг.1.15. Католически храм “Рождество на Блажената Дева Мария” 

 

Църква "Св. Антон Падуански" 

Строежът на втората енорийската църква "Св. Антон Падуански" в град Белене 

започва през 1898 г. Църквата е осветена през 1902 г. от Никополския Епископ Монс. 

Хенрик Дулсе. Тя е дълга 24,5 м. и широка 10,5 м., но в последствие първоначалната й 

дължина е увеличена. През 1925 г. е извършено обновление на сградата, тогава са 

пристроени двете кули, в южната кула има две камбани произведени във Франция. 
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През 2005 г. абсидата е украсена със стенописи. За енорията се грижат свещеници от 

Конгрегацията на Пасионистите и сестри от Конгрегацията на Свети Йосиф на 

Явлението. Храмовият празник на църквата е на 13 юни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1.16. Католически храм “Свети Антон Падуански” 

 

13. Паметник на Папа Йоан Павел II 

 Паметник на папа Йоан Павел Втори, който беше канонизиран за светец заедно 

с папа Йоан XXIII-ти, е издигнат в Белене. Монументът е в централната част на 

крайдунавския град, в района на кръговото кръстовище. През 2005 година в град Белене 

е открит площад "Папа Йоан Павел II". На 15 ноември 2014 г. е открит единствения 

бронзов паметник на папа Йоан Павел II в България. 

 

                             Фиг. 1.17 Паметник на папа Йоан Павел II 

14. Православна църква “Свети Георги Победоносец” в Белене 
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Православната църква “Свети Георги Победоносец” е основана през 1871г. и е 

единственият православен храм в град Белене. Изградена е от местен камък и от местни 

строители. Църквата е осветена на втората година след освобождението – 1879 г. През 

1880 г. в Пловдив е излята една от камбаните на църквата, благодарение на заможните 

беленчани Бояджиев и Кодов, техните имена са изписани върху медния корпус на 

камбаната заедно с името „Белене“.  Новата камбанария, преддверието и двете 

помещения до него са издигнати през 1935 г. Иконостасът е изработен през 1873 г., 

като в последствие към него е добавена и дърворезбата, която и до днес краси 

вътрешността на църквата. През 2020 г. Църквата „Свети Великомъченик Георги 

Победоносец” е обявена за недвижима културна ценност от Късното Възраждане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          1.18. Православна църква “Свети Георги Победоносец” 

 

3.2. Туристически продукт на Община Белене 

 Анализът на туристическите ресурси и липсата на дългогодишни туристически 

традиции налага ползването на индивидуален, съобразен с ограниченията и 

потенциалите подход в създаването на туристически продукт. През следващия планов 

период (2021-2027г.) трябва да се извърши прехода от прогнози, анализи и 

целеполагане в туристическото развитие към апробиране и налагане на устойчиви 

модели, както и генериране на нарастващ брой посетители. Липсата на възможности за 

масов туризъм и потенциалите, възникнали след глобалната пандемия, променящи 

парадигмата на световния туризъм предоставят шанс за налагане на устойчив модел на 

алтернативен, специализиран туризъм в съществуващите и достъпни за Белене пазарни 

ниши. Това би избегнало негативните аспекти в традиционния, масов туризъм, водещ 
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до презастрояване и замърсяване, до надхвърляне на капацитета на туристическите 

дестинации и ежедневни неудобства за местните жители. Същевременно 

алтернативният или специализираният туризъм запазва местната идентичност, 

противопоставяйки се на анонимното обслужване, липсата на индивидуален подход, 

циничния комерсиализъм.  

Алтернативният или специализираният туризъм се разглежда като система, 

съчетаваща природните и културни забележителности, местните традиции, предлагаща 

спокойствие и по-малобройни посетители, като опазва околната среда и гарантира 

устойчиво развитие.  

Естественият избор в туристическите планове на Община Белене е 

специализирания туризъм с оглед на наличните туристически ресурси и потенциала за 

създаване на туристически продукт. Специализираният туризъм е съобразен с 

възможностите за естествено възпроизводство на природата, разумно управление на 

ресурсите, регулиране на туристическите посещения, които не нарушават качеството и 

ритъма на обществения живот на местното население, генерирайки допълнителни 

приходи от туризъм. Това става още по-значимо в периода след началото на глобалната 

пандемия от COVID-19, която променя из основи нагласите на туристите, стремежа 

към по-малки мащаби, търсенето на необичайни дестинации и преоценка на 

природните дадености. Рестартирането на туристическата индустрия ще даде път на 

две тенденции10:  

 Някои правителства и местни власти ще преосмислят своите туристически 

стратегии, за да намалят тълпите, да задържат повече пари в местната 

икономика и да наложат местните разпоредби, включително тези, които 

защитават околната среда. Много здравни протоколи ще станат 

постоянни. 

 Други правителства ще се конкурират за свиващия се туристически 

паричен поток, позволявайки на туристическата индустрия да се регулира, 

използвайки големи отстъпки, за да запълни хотели и самолети и да 

съживи масовия туризъм. 

Съвременните туристи ще се доверяват на места, предлагащи добро управление 

и здравни системи. Те ще предприемат по-малко пътувания и ще остават по-дълго. 

Съвременните туристи ще разглеждат тази пандемия като прогноза за последиците от 

климатичната криза, ще се държат като отговорни граждани и страстни туристи.

 Съвременният турист е иноватор, търсещ дестинация, услуга или преживяване, 

което да е съчетано възможно най-близо до неговите собствени предпочитания и 

интереси. Това води до силно сегментиране на туристите, налага индивидуализиране 

                                              
10 https://foreignpolicy.com/2020/06/13/travel-tourism-coronavirus-pandemic-future/ 
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на туристическите пакети и разнообразяване на предлаганите туристически услуги, но 

намалява необходимостта от голям хотелски сграден капацитет.  

Съвременният пътник оценява и опазва природата, склонен е заради нея  да 

жертва определени удобствата. Същевременно някои блага на цивилизацията са се 

превърнали в недосегаеми – ток, интернет, топлата вода,  ароматното кафе.  Това 

означава, че специализираните туристически услуги трябва да предлагат повече 

физическа активност близо до природата без лишаване от съвременния базов 

туристически стандарт на настаняване. Туристите ползват информацията по 

индивидуален, неопосредстван начин, превръщайки личните преживявания в 

споделена информация за другите потребители като система от оценки, препоръки, 

рейтинги.  

Основната целева група са индивидуалните туристи, български и чуждестранни 

със собствен транспорт и индивидуален маршрут. Друга целева група са групови 

туристи, почитатели на културния и еко-туризма. Като целева група могат да се 

определят и туристите-иноватори, търсещи нови дестинации и непознати, любопитни 

обекти необичайни туристически обекти.  

          Белене е неоткрита туристическа дестинация, бяло поле на туристическата карта. 

Регионът предизвиква любопитство и създава силни разнородни асоциации сред 

потенциалните туристи, което би довело до конкретни намерения за посещение. 

Първият подход в създаването на туристическо търсене е редизайн на местни събития 

в събития с туристически потенциал и насоченост. Този подход изисква креативност, 

упоритост и последователност в налагането на тези събития и включването на 

посещения в местните обекти с туристически потенциал. Алтернативният подход е 

привличането на туристи, посещаващи близки обекти и атракции извън общината. 

Утвърдените туристически дестинации в близост до Белене, както и сходните 

характеристики на ресурсите предполагат опит да се „удължи“ туристическото 

посещение в съседни общини, добавяйки ново преживяване и любопитни акценти.  

          Възможностите за развитие на туристически продукт с марката „Белене“ могат 

да се категоризират и опишат по следния начин, включвайки достъпните ресурси и 

местния потенциал. 

 

3.2.1. Екологичен, образователен и активен туризъм в дунавските влажни зони.  

 Пешеходните и веломаршрути в Белене и остров Персина са оптимална 

възможност за туристическо оползотворяване на уникалните природни дадености. 

Природните паркове предлагат възможности за практикуване на велосипеден, 

пешеходен, познавателен туризъм поради по-свободния режим на опазване в сравнение 

с националните паркове. на територията на Природен парк „Персина“, има изградена 

туристическа инфраструктура - места за почивка и наблюдение на птици, велосипеден 
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маршрут до Кайкуша, екопътека, възможност за следване на маршрут с каяк или 

моторница.  Изграждането на еко-пътеки, разполагането на достатъчни указателни 

табели и маркировка, информационна система чрез ТИЦ-Белене и интернет сайт, 

обучението на служители на ТИЦ и доброволци ще позволи успешното и щадящо 

оползотворяване на уникалните природни дадености. Може добре да се съчетае с 

риболов, селски туризъм, културен туризъм. 

 Приключенският туризъм под формите на откривателски, екстремен, urbex, 

също имат добри предпоставки на територията на общината. Urbex туризмът например 

включва градско проучване на структури, обикновено изоставени сгради или скрити 

компоненти на човешката среда. Изоставеният квартал „Димум“ е неизползван, но 

перспективен ресурс за такъв туризъм, който се радва на изключителен глобален 

интерес. "Димум" е предвиден за 4000 души - повече от жителите на градове като Батак 

и Ивайловград. 30 години след изоставянето му, "Димум" е превзет от гъста 

растителност, контурите на улиците са изчезнали, като за съществуването им напомня 

линия от електрически стълбове. Бетонните панелни блокове бавно, но сигурно стават 

жертва на влагата и климатичните условия. В България има няколко обекта на urbex, 

най-известен от които е паметника на Бузлуджа. Големият мащаб на призрачния 

квартал го прави сигурен кандидат за място в глобалната urbex-мрежа. 

 

3.2.2. Културно-исторически туризъм на антични паметници.  

 Утвърдени за туристически посещения археологически обекти на културното 

наследство като римския легионен лагер Нове в Свищов, чешмата Елия с античния 

надпис-епитаф, Шишмановата крепост в Никопол и римския град Улпия Ескус в 

близкото село Гиген, могат добре да се комбинират с посещение на късноантичната 

митница Димум в Белене и Секуриска край село Бяла вода (макар и представляваща 

интерес за тесен кръг посетители поради липсата на инфраструктура и реставрация). 

Популяризирането на Димум изисква усилия и ресурси, които могат да формират 

основния за Белене туристически продукт и да донесат възвръщаемост чрез 

новосъздадениете туристически ползи. Това може да стане с последователна политика 

по проучване и експониране на археологическите находки, социализацията на 

обектите, промотиране на историческите находки. Създаването на туристически 

атракции в тази тематична област изисква креативност и максимална ефективност при 

ограничените финансови ресурси. Много успешен начин е налагането на специално 

туристическо събитие – фестивал, възстановка, годишнина от битка. Предложението е 

да се организира ежегоден Фестивал „Един ден в античната митница Димум“. В 

рамките на фестивала да се организират исторически възстановки с тракийски и 

римски реенактори, антични занаяти, кухнята на античността, викторина за 

посетителите, анимационни дейности за малките ученици, спортни състезания и 

разбира се, посещение на музейна експозиция. Инициативата може да се организира от 

утвърдени клубове за исторически възстановки, които организират успешно подобни 
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традиционни събития. Ефектът би могъл да е по-значим и да се гарантира устойчивост 

при увличане на местните самодейци, ученически колективи, читалища в 

организацията на фестивала. Това може да послужи и като отправна точка в 

предлагането на туристическа анимация за посетителите на Димум.  

 Като платформи за промотиране на горните обекти могат да се ползват 

културният маршрут „Пътят на римските императори и Дунавският път на виното“, 

разположен на територията на Хърватия, Сърбия, България и Румъния с 12 винарски 

региона и 20 археологически обекта, „Дунавска граница“ като световно културно 

наследство на ЮНЕСКО (Danube Limes – UNESCO World Heritage), общ туристически 

маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-

България“, на АДО „Дунав“ и Търговската камара в Констанца. 

 

3.2.3. Религиозен туризъм. 

 Организиран като посещения на религиозни обекти и места, както и 

поклоннически и култов туризъм като пътуване с цел поклонение или участие в 

ритуали могат да се промотират в туристическия продукт на общината. Основа за това 

са католическата верска традиция на местната общност, църквите в Белене и селата, 

наличието на обект за поклонение – мощите на блажения епископ Евгени Босилков, 

единствения паметник в страната на Папа Йоан-Павел Втори. Друг туристически 

ресурс в тази ниша е Втори обект на остров Персина - лагера в Белене, официално 

наричан Трудово-възпитателно общежитие. Проектът за Музей-мемориал на жертвите 

на тоталитаризма на остров Белене може да увеличи в пъти туристическия поток към 

острова, общината и към другите туристически обекти. 

 

3.2.4. Кулинарният и виненият туризъм 

 Напоследък те се считат за част от културния туристически продукт. 

Интересът към този вид туризъм се увеличава, заедно с присъщата му промоция на 

регионалната идентичност, икономическото развитие и традиционното наследство. 

Характерната за Белене кухня е отличителна част от местното нематериално културно 

наследство и включва уникални местни ястия като: триеница, прясол, мазница и 

бърканица, локми, качамак с кисело мляко и орехи, смесена туршия и др. Успехът на 

Фестивала на на банатската кухня в село Асеново и кулинарните състезания на 

Празника на река Дунав в Белене предлагат възможност за реализация на специално 

туристическо събитие, Фестивал на беленските манджи насочено към уникалната 

местна кухня, синтез на различни културни влияния и ориентирано към незапознатите 

с нея туристи. Виненият туризъм може да се съчетае с културен, селски, еко, спортен 

или приключенски туризъм, а може и да е самостоятелна цел на посещението. В района 

на Белене лозарството е добре развито, но избите са малко и без дегустация. Може да 
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се предложи включване във винени турове на съседни общини, проправили пътека в 

този специфичен вид туризъм, например Свищов и Никопол. Дестинацията за винено-

кулинарен туризъм „Мизия“ включва градовете Оряхово, Плевен, Свищов, Русе и 

забележителните културно-исторически и природни обекти в дестинацията Парк 

Кайлъка, Плевен; Античен град Улпия Ескус, с. Гиген; Античен град Нове, Свищов; 

Пещера Орлова чука, Ивановски скални църкви, Басарбовски скален манастир, 

Лесопарк „Липник“, Сексагинта Приста – в  и около Русе. Културният маршрут „Пътят 

на римските императори и Дунавският път на виното“ също може да се добави като 

възможност за включване в този вид туризъм. Може да се съчетае със селски, еко-

селски и етно-селски туризъм в Белене и селата от общината.  

 

3.2.5. Къмпинг туризъм.  

 Къмпинг туризмът е динамично развиваща се туристическа ниша в Европа. 

Броят нощувки в къмпинги в Европейския съюз е съпоставим с хотелското настаняване 

в някои държави и е вече за ЕС средно 12% от общия дял нощувки. Тази тенденция се 

усеща и в България, където обаче броят на съществуващите къмпинги не може да 

задоволи нарасналото потребителско търсене нито на българските, нито на чуждите 

туристи. Иновативен начин за стартиране на къмпинг туризъм за селските райони е 

насърчаване на селските стопани и кооперативи на обособяване на малки дворни места 

и общински терени за целите на къмпингуването. Липсата на достатъчно места за 

настаняване и на туристически традиции като цяло могат бързо да се компенсират с 

подобен градински къмпинг модел, който да даде и възможности за комбиниране с 

велосипеден, плавателен, еко, селски, културен туризъм в региона. 

 

3.2.6. Етно-селски и еко-селски туризъм  

 Селският туризъм, освен пребиваването на село, включва и активното участие 

на туристите в селския начин на живот и близък контакт с местните общности, тяхната 

култура, традиции и обичаи. Всички форми на селски туризъм са подходящи за 

общината, която е с подчертан профил на малка общност в селскостопански район. 

Етно-селският туризъм включва пътуване до селски райони с основна цел пасивно или 

активно участие в селските традиции. Еко-селският туризъм е пътуване до селските 

райони с основна цел пребиваване в екологично чиста среда, консумация на 

екологични продукти, общуване с природата и местните общности. Може да се 

предложи пътуване по време на фестивалите и празниците от културния календар на 

общината, съчетано с местните туристически атракции дунавските влажни зони, 

античното наследство, етнографските музейни сбирки, католическите и православни 

църкви в Белене и селата. Местните традиции в кулинарията, земеделието и 
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винарството могат да добавят кулинарен акцент чрез дегустация на домашни продукти, 

вина и ракии и досега до автентичната местна кухня. 

 

3.3. Общинска програма за развитие на туризма в Община Белене – план за 

действие 2021-2027 г. 

 Общинската програма за развитие на туризма в Община Белене следва да бъде 

базирана върху план за действие за периода 2021-2027 г., включващ дейности по 

приоритети, срокове, отговорници и  бюджетен разчет. 

 

 

3.3.1. Приоритет 1 „Организиране на събития и мероприятия с местно и 

национално значение, допринасящи за развитието на туризма в Белене“.  

Включва събития от културния календар на общината с туристически потенциал. 

 

3.3.2. Приоритет 2 “Туристическа информация за Белене“.  

Тази програма трябва да включва проекти „Туристически информационен 

център (ТИЦ) – Белене“, „Туристически маркетинг и информационно-рекламни 

материали“. Проектът за Туристически информационен център (ТИЦ) – Белене е 

ключов за развитието на дестинацията. Подходящ Туристически информационен 

център може да се организира при реализацията на Посетителски център към Античен 

касет и митница „Димум“. ТИЦ основно се използва за туристическа информационна 

дейност, предполага наличието на експозиционна зала, информационна система, 

магазин за сувенири, възможност за анимационна дейност. Проектът налага и 

адекватна подготовка на човешките ресурси за предлагане на пълноценна туристическа 

услуга. Туристическият информационен център влиза в регистъра на Министерството 

на туризма за всички подобни центрове на територията на страната и може да бъде 

координационна точка за реализация на туристическите планове и събития. Подходящ 

Туристически информационен център може да се организира при реализацията на 

Посетителски център към Античен касет и митница „Димум“. Дори предоставянето на 

не толкова подходящо помещение за нуждите на ТИЦ като Посетителския център 

„Димум“ е критично за реализацията на туристическите проекти на общината. 

Необходимо и неотложно е създаването на  информационно-рекламни 

материали, които да представят местните туристически ресурси с обща визия - карти 

на туристическите обекти в района, брошури, пътеводител, налични услуги за хранене 

и настаняване. Да се увеличи местната и регионална реклама, съвместно с други 

общини, включително и със съдействието на общинските власти и различните НПО, 

както и МИГ. Участие в панаири и търговски изложения, създаване на средства за 

директен маркетинг – киоскове, пътеводители, привличане на вниманието на медиите, 
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разработване на специални филми, организиране на публични дейности – фестивали, 

семинари, конференции. 

 
Фиг. 1.19. Посетителски център към Античен касет и митница „Димум“ 

 

3.3.3. Приоритет 3. “Туристическа инфраструктура за Белене“.  

 Да се включи в  обща туристическа инфраструктура не само обектите за туризъм, 

атракциите и местата за настаняване, но и цялата инфраструктура – пътища, 

канализация, пространства за събития, сувенири, заведения, наличие на услуги. 

Пространствата трябва да бъдат използвани многофункционално, за да бъдат 

постигнати повече ефекти с по-малко средства – например в новоизграждащия се 

Крайдунавски парк може да бъдат експонирани макети като атракция, но да има и 

места за спорт и за изкуство, площадки за събития или състезания. По маршрути в 

Персина също могат да бъдат поставени табла, които информират за природата и 

биоразнообразието, но могат да се използват и за организиране на модерна изложба (от 

типа на таблата на Моста зад НДК в София). Необходимо е и създаването на обособени 

туристически пространства на възможните места край реката (може и върху общински 

терени), които да бъдат използвани за различни цели – за краткотраен отдих, почивка, 

риболов, пикник, но и за концерти, фестивали, събори в случай на нужда. 

 

Таблица 1.3.2. 

 Общинска програма за развитие на туризма в Община Белене – план за 

действие 2021-2027 г. 
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Дейност Срок Отговорна 

организация 

Прогнозна 

финансова 

стойност 

/лв./ 

ПРИОРИТЕТ 1. Организиране на събития и мероприятия с местно и 

национално значение, допринасящи за развитието на туризма в Белене 

1.1. Фестивал на беленските ястия и 

дунавски кулинарни рецепти 

Всяка 

година 

Община Белене 3000 лв. 

1.2 Фестивал „Един ден в античната 

митница Димум“ 

Всяка 

година 

Община Белене, 

Агенция 

Митници 

4000 лв. 

1.3. Фолклорен фестивал "Цветница в 

Белене" 

Април всяка 

година 

Община Белене 3000 лв. 

1.4. Посрещане участниците в дунавски 

вело- и речни походи: „Дунав Ултра“ и 

ТИД. 

Юли - 

Август 
Община Белене 1000 лв. 

1.5. Фестивал на река Дунав 
всяка 

година 

Община Белене, 

училище 

15000 лв. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Туристическа информация за Белене 

2.1. Създаване на лого, диплянки, 

промоционални материали 

2021 
Община Белене 3000 лв. 

2.2. Участие в туристически изложения, 

срещи с туристическия бранш, форуми 

в страната 

всяка 

година 

Община Белене 5000 лв. 

2.3. Изграждане и институционална 

подкрепа дейността на ТИЦ-Белене 

2021 
Община Белене 10 000 лв. 

2.4. Създаване на интернет сайт, 

подаване на информация за 

туристически портали и сайтове на 

туроператори 

2021 
Община 

Белене, 

ТИЦ-Белене 

2000 лв. 

2.5. Обучение на служители или 

доброволци за работа в ТИЦ-Белене 

2021 
Община Белене 2000 лв. 
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2.6. Поддържане на актуална 

информация в интернет страницата на 

Община Белене чрез специализиран 

туристически интернет-линк 

постоянно ТИЦ-Белене 2000 лв. 

2.7. Създаване на информационни 

табели за туристическите обекти и 

атракции в общината 

2021 
Община 

Белене, 

ТИЦ-Белене 

3000 лв. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Туристическа инфраструктура за Белене  

3.1. Крайдунавски парк 2022 
Община Белене 30000 лв. 

3.2. Посетителски център „Димум“ 2021 
Община Белене 20000 лв. 

3.3. Яхтен порт с общински катер за 

речен туризъм на малки групи 

посетители. 

2021 
Община Белене 1 200 000 

лв. 

3.4. Двуезични информационни табели 

и карти за туристическите обекти и 

атракции в общината. 

2022 
Община 

Белене, 

ТИЦ-Белене 

3000 лв. 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Промотиране на регионален туристически маршрут  

4.1. Еднодневен речен маршрут с 

общински катер „Трите острова: 

Белене, Вардим и Батин“.  

2023-2027 
Община 

Белене, 

ТИЦ-Белене 

30000 лв. 

4.3. Еднодневен авто маршрут „Златни 

съкровища и дунавски крепости в 

римска провинция „Мизия“ (късноан-

тичната митница Димум в Белене, 

Вълчитрънско златно съкровище, 

крепост Сторгозия в Плевен, римски 

легионен лагер Нове в Свищов, 

Свищовско златно съкровище). 

2021-2024 
Община 

Белене, 

ТИЦ-Белене 

1000 лв. 
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Част II. Цели и приоритети за развитие на община Белене за периода 2021-

2027 год. 

 

1. Визия и стратегическа цел за развитие на Община Белене за периода 

2021 – 2027 год.  

 Визията за развитие на Община Белене в периода 2021-2027 год. се 

формулира, както следва: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ – ОБЩИНА СЪС СТАБИЛНА 

РАЗВИВАЩА СЕ ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА ОТЛИЧНИ 

УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ЗАПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ. 

Водещата стратегическа цел пред развитието на община Белене за периода 

2021 – 2027 год. е да се постигне на положителна промяна в качеството на живот, 

социално-икономически условия, екологичната среда,  възможност за отдих, 

туризъм, спорт и култура. Постигането на стратегическата цел се основава на 

управление на общината, базирано на адекватно управление на финансовите 

ресурси на Общината; максимално използване на възможностите, които 

предоставят европейските фондове; Използване на възможностите за 

кредитиране; Партньорство с държавната власт. 

  

  

2. Цели за развитие на Община Белене за периода 2021 – 2027 год.  

 Основните цели пред развитието на Община Белене в периода 2021-2027 год. 

са: 

o Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в общината; 

o Надграждане постигнатото и нови инициативи в подкрепа динамичното 

развитие на общината, в която успешно се съчетават устойчивото развитие на 

икономиката, културата и туризма;   

o Усъвършенстване на системата за административните услуги на гражданите и 

бизнеса в рамките на политика за електронно правителство; 

o Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, 

здравеопазването и социалните дейности с изграждане на ефективни механизми 

за реакция при бедствия, аварии и епидемична обстановка; 

o Балансирано развитие на централна градска част, квартали и населени места в 

общината в контекста на визията за интегрирано развитие чрез Зони за 

въздействие. 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 70 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

3. Основни принципи и стратегически задачи за развитието на 

Община Белене за периода 2021-2027 год.  

 Развитието на община Белене в периода 2021-2027 год. изисква 

формулиране на четири важни подцели, с характер на стратегически задачи пред 

общинската администрация: 

1.  Планиране и разходване на публичните средства по приоритетите: 

инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване и социални 

дейности, култура и екология, икономика и бизнес; 

2. Привличане на инвестиции по Оперативните програми, финансирани с 

европейски средства за реализацията на проекти през новия програмен период  

3. Ефективно управление на общинската собственост; 

4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и 

създаване на благоприятни условия за нови частни инвестиции; 

5. Партньорство с централните и регионални власти по осигуряване най-

благоприятна инвестиционна среда за реализация на стратегическия национален 

обект „АЕЦ – Белене“ 

 

 Основните принципи, които следва да бъдат спазвани на етап 

програмиране на общинското развитие, бюджетиране на проектите и реализиране 

на приоритетите са: 

 Отговорно отношение към проблемите на населените места и на хората; 

 Спазване върховенството на закона, зачитане на морала; 

 Прозрачност, отговорност и откритост при ръководството на процесите и 

дейностите в общината; 

 Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината. 

 

 

4. Въздействие на Европейската зелена сделка върху развитието на 

Община Белене в периода 2021-2027 год. 

 В края на 2019 г. Европейската комисия обяви в Съобщението на Европейската 

комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и до Комитета на регионите "Европейска зелена 

сделка"11, чиято основна цел е постигане на климатично неутрална икономика до 2050 

г. Новата политика на ЕС за климата променя из основи парадигмата на 

икономическото развитие и представлява новата европейска стратегия за растеж. 

Следващите бюджети на ЕС, кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г., 

стратегическите документи по Политиката на сближаване и Общата селскостопанска 

                                              
11 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf 
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политика на ЕС, Националната програма за развитие: България 2030, както и областни 

стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г. и общинските планове за 

интегрирано развитие ще следват и прилагат ключовите стратегии, изграждащи 

Европейската зелена сделка. 

Европейският съюз си поставя амбициозната цел да бъде водеща в климатично 

щадящите индустрии и чистите технологии. Европейската зелена сделка ще гарантира, 

че икономиката обслужва хората и обществото и че ползите за природата надхвърлят 

нанесените ѝ щети. Старият модел на растеж, движен от изкопаемите горива и 

генериращ замърсяване е остарял и ще бъде подложен на радикални промени в новата 

концепция, включваща следните ключови стратегии: 

1. Биоразнообразие. През май 2020 г. бе представена новата Стратегия за 

биологичното разнообразие за 2030 г.12 Кризата по отношение на биологичното 

разнообразие и кризата, свързана с изменението на климата, са неразривно 

свързани. Изменението на климата ускорява унищожаването на природата чрез 

суши, наводнения и горски пожари, докато загубата на природни дадености и 

неустойчивото им използване са ключови фактори за изменението на климата. 

Опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и добре 

функциониращите екосистеми са от ключово значение за повишаване на нашата 

устойчивост и за предотвратяване на появата и разпространението на болести в 

бъдеще. Новите мерки имат за цел въздействие върху основните причини за 

загубата на биологично разнообразие — промените в земеползването и 

мореползването, прекомерната експлоатация, изменението на климата, 

замърсяването и инвазивните чужди видове, включително мерки за справяне със 

замърсяването на почвата и водите, както и нова стратегия за горите. Ще бъдат 

въведени нови правила за етикетиране, за да се насърчават селскостопански 

продукти, при производството на които няма ефект на обезлесяване. За да може 

биологичното разнообразие да започне възстановяването си до 2030 г., Европа 

трябва да подобри опазването и възстановяването на природата. За постигането 

на тази цел е необходимо да се подобри и разшири европейската мрежа от 

защитени зони и да се разработи амбициозен план на ЕС за възстановяване на 

природата. ЕС ще предприеме по-мащабни и по-ефективни действия за опазване 

на природата и изгради съгласувана трансевропейска мрежа за защита на 

природата. Планът на ЕС за възстановяване на природата: възстановяване на 

сухоземните и морските екосистеми ще спомогне за подобряване на състоянието 

на съществуващите и на новите защитени зони и за повишаване на 

                                              
12 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380 
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разнообразието и устойчивостта на всички ландшафти и екосистеми. В центъра 

на настоящата стратегия трябва да бъде поставено пълното изпълнение и 

правоприлагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда - 

завършването на мрежата „Натура 2000“, ефективното управление на всички 

зони, разпоредбите за опазване на видовете, както и върху видовете и 

местообитанията, при които се наблюдават тенденции за намаляване на тяхната 

численост. Комисията ще укрепи своята рамка за съобразяване с биологичното 

разнообразие, като гарантира, че финансирането от ЕС подпомага инвестициите, 

насочени към биологичното разнообразие. По линия на InvestEU ще бъде 

създадена специална инициатива за природния капитал и кръговата икономика, 

по която през следващите 10 години ще се мобилизират най-малко 10 милиарда 

евро от смесено публично и частно финансиране. Природата и биологичното 

разнообразие са приоритет и на Плана за инвестиции по линия на Европейския 

зелен пакт. За да помогне за привличането на необходимите инвестиции, ЕС 

трябва да предостави на инвеститорите дългосрочна сигурност и да съдейства за 

интегрирането на устойчивостта във финансовата система. 

Настоящата Европейска стратегия за биоразнообразието засяга пряко бъдещите 

действия за развитие на екосистемите в природен парк “Персина” - заливните 

крайдунавски гори и вътрешни блата. Заради изключително богатата си и 

разнообразна флора и фауна Беленския Дунавски архипелаг се нарежда на второ 

място след Дунавската Делта по своето екологично значение за Дунавския 

басейн. Природният парк “Персина” и многобройните защитени зони ще бъдат 

във фокуса на значими инвестиционни инициативи с европейско финансиране и 

ще създадат нови работни места през настоящия планов период. 

 

2. Климатично неутрална Европа. Това е всеобхватната цел на Европейската 

зелена сделка. ЕС ще се стреми да постигне нулеви нетни емисии на парниковите 

газове до 2050г. Това означава актуализиране на климатичната амбиция на ЕС за 

2030 г. с намаляване на емисиите на парникови газове с 50-55%, което да замени 

настоящата цел от 40%. Европейската комисия предстои да преразгледа всяко 

законодателство и регламент на ЕС, за да ги приведе в съответствие с новите 

цели в областта на климата. Ревизията включва Директивата за възобновяемите 

енергийни източници, Директивата за енергийна ефективност, Директивата за 

търговия с емисии и Регламента за споделяне на усилията, както и Директивата 

за земеползването и горския фонд, отнасяща се до промяната на 

предназначението на земеделската земя. През 2020г. ще бъде представен план за 

„интелигентна интеграция на сектора“, който обединява енергийния, газовия и 

отоплителния сектор „в една система“. Той ще дойде заедно с нова инициатива 

за оползотворяване на „огромния потенциал“ на вятърната енергия в морските 

пространства. В рамките на Климатично неутрална Европа ще се лансират 
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редица важни инициативи за промяна на настоящия модел на 

енергопроизводство и енергопотребление. Стратегията за Климатично 

неутрална Европа ще засегне Политиката на Община Белене по отношение на 

енергийната ефективност, като е възможно да се ревизира в посока на по-

амбициозна и мащабна програма за внедряване на технологии за производство 

на възобновяема енергия. Съществува и релация с бъдещото рестартиране на 

проекта АЕЦ ‚Белене“, който би спомогнал за постигане на националните цели 

за намаляване на емисиите на парникови газове. 

 

3. Кръгова икономика. Кръговата икономика, включително нови закони за 

отпадъци и рециклиране, ще представлява „половината“ от усилията на ЕС за 

постигане на нетни нулеви емисии на въглерод до 2050 г. Очаква се нов план за 

действие, свързан с кръговата икономика да бъде представен, като част от по-

широката индустриална стратегия на ЕС. Той ще включва устойчива продуктова 

политика с „предписания как да се произвеждат стоки“, използвайки по-малко 

материали и гарантирайки, че те ще могат да бъдат използвани повторно и да 

бъдат рециклирани. Планът за действие за кръговата икономика ще включва 

политика на „устойчиви продукти“ в подкрепа на кръговия дизайн на всички 

продукти въз основа на обща методология и принципи. Той ще даде приоритет 

на намаляването и повторното използване на материалите, преди се рециклират. 

Той ще насърчи нови бизнес модели и ще постави минимални изисквания за 

предотвратяване на пускането на вредни за околната среда продукти на пазара 

на ЕС. Разширената отговорност на производителя също ще бъде засилена. 

Въглеродно интензивните индустрии като стоманената, циментовата и 

текстилната също ще насочат вниманието към новия план за кръгова икономика. 

През 2020 г. ще бъде представено и ново законодателство, което ще направи 

батериите рециклируеми и за многократна употреба. 

 

4. Реновиране на сградите. Това е една от водещите програми на Зелената сделка. 

Основната цел е „поне да се удвои или дори утрои“ степента на обновяване на 

сградите, която в момента е около 1%. Следващият дългосрочен бюджет на ЕС 

за 2021-2027 г. предлага уникална възможност да се демонстрират осезаемите 

ползи, които политиките и финансирането на ЕС могат да предоставят на 

гражданите - подобряване на тяхното здраве, комфорт и благополучие в 

домовете, офисите, училищата, където те прекарват 90% от времето си, като 

същевременно се създават множество нови работни места за местните МСП, 

подобрява се социалното включване чрез реновиране на градовете и развитие на 

умения и повишаване на европейската конкурентоспособност чрез иновации и 

цифровизация. Стратегията за реновиране на сградите ще засегне Политиката на 

Община Белене по отношение на енергийната ефективност, като е възможно да 

https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/circular-economy-is-number-one-priority-of-european-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/circular-economy-is-number-one-priority-of-european-green-deal/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/housing-renovation-plan-will-be-flagship-of-european-green-deal/
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се ревизира в посока на по-амбициозна и мащабна програма за внедряване на 

енергоспестяващи технологии и ниско емисионни обществени сгради и частни 

домове. 

 

5. Нулево замърсяване. Целта на стратегията е да се постигне „околна среда без 

замърсители“ до 2050 г., независимо дали във въздуха, почвата или водата,. 

Новите инициативи включват стратегия за химическата индустрия, намаляване 

на особено вредното замърсяване от микропластмаси и фармацевтични 

продукти, преглед на стандартите за качество на въздуха в съответствие с 

насоките на Световната здравна организация, оказване подкрепа на местните 

власти за постигане на по-чист въздух за гражданите. 

 

6. Стратегия „От фермата до вилицата“. За да бъде представена през пролетта на 

2020 г., новата стратегия ще цели система за „зелено и по-здравословно 

земеделие“. Това включва планове за „значително намаляване на използването 

на химически пестициди, торове и антибиотици“, заяви служител на ЕС. Новите 

национални стратегически планове ще бъдат разгледани внимателно, 

представени догодина от държавите-членки в рамките на Общата 

селскостопанска политика, за да се провери дали съответстват с целите на 

Зелената сделка. 

 

7. Устойчива мобилност за транспорта. Една година след като ЕС се съгласи с 

новите стандарти за въглеродните емисии на автомобилите, автомобилният 

сектор отново е на вниманието на Комисията. Настоящата цел е да се достигне 

95gCO2/км до 2021 г. Новите цели включват стремеж към достигане на нулеви 

стойности през следващото десетилетие в ЕС. Електрическите превозни 

средства ще бъдат допълнително насърчавани като за целта се предвижда до 

2025г. в цяла Европа ще бъдат разположени 1 милион обществени станции за 

зареждане. Устойчиви алтернативни горива, биогорива и водород – ще бъдат 

насърчавани в авиацията, превоза на стоки и тежкотоварния автомобилен 

транспорт, където електрифицирането понастоящем е невъзможно. 

Субсидирането на електирфикацията в транспорта е възможно да ускори 

прехода в общината към нискоемисионни превозни средства за обществени и 

частни цели. 

 

8. Финанси. Комисията предлага Механизъм за справедлив преход, за да помогне 

на регионите, най-силно зависими от изкопаемите горива. Ще се мобилизират 

100 милиарда евро, насочени към най-уязвимите региони и сектори. 

Предложеният инструмент в размер на 100 милиарда евро се състои от: 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 75 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

 фонд за справедлив преход, който ще мобилизира средства от бюджета на 

регионалната политика на ЕС; 

 Програмата „InvestEU” с финансиране, идващо от Европейската инвестиционна 

банка; 

 Финансиране от ЕИБ, идващо от собствения капитал на европейската банка.  

За всяко евро, изразходвано от фонда, регионите може да добавят 2 или 3 евро. 

В този контекст насоките на ЕС за държавна помощ ще бъдат преразгледани, 

така че националните правителства да могат пряко да подкрепят инвестициите в 

чиста енергия, с благословията на дирекцията за конкуренция на Комисията. На 

регионите ще бъде предложена и техническа помощ, за да им се помогне да 

„усвоят” средствата, спазвайки строгите европейски правила за изразходването 

им. Всяка държавна помощ, обаче, ще трябва да бъде проверена от Комисията 

като част от новите планове за преход на регионите. 

 

9. Научни изследвания и разработки и иновации. С предложен бюджет от 100 

милиарда евро за следващите седем години (2021-2027 г.), програмата за 

изследвания и иновации Horizon Europe също ще допринесе за Зелената сделка. 

35% от финансирането за научни изследвания в ЕС ще бъдат заделени за 

благоприятни за климата технологии съгласно споразумение, постигнато по-

рано тази година. А поредица от изследователски проекти ще бъдат 

съсредоточени главно върху екологичните цели. 

 

10. Външни отношения. Дипломатическите усилия на ЕС ще бъдат мобилизирани 

в подкрепа на Зелената сделка. Една мярка в случай, че съседните страни не 

подходят по същия отговорен към природата начин, която ще защити 

индустрията в Европа от нелоялна конкуренция, е предложението за гранична 

такса на ЕС за въглерода. За да води чрез пример, самата Европейска комисия 

ще се стреми към климатичен неутралитет до 2030 г. Като гранична община 

Белене е засегната от потенциални трансгранични замърсявания, но единната 

политика на страните-членки на ЕС за премахване на замърсяванията и 

устойчиво развитие ще са фактор за елиминиране на подобен риск. 

 

 

5. Приоритети за развитие на община Белене за периода 2021-2027 год. 

 Основните приоритети за развитие на община Белене за периода 2021-2027 год. 

се формулират, както следва: 

 Приоритет 1. Икономическо развитие и повишаване заетостта в община 

Белене. 

 Приоритет 2. Развитие на здравеопазването. 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europe-ringfences-35-of-research-budget-for-clean-tech/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/europe-ringfences-35-of-research-budget-for-clean-tech/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-research-moonshots-focus-on-climate-crisis/
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 Приоритет 3. Обновяване на образователната, социалната, културната и 

спортната база 

 Приоритет 4. Инвестиции в туризма, добавена стойност чрез туризъм и 

регионална кохезия.  

 Приоритет 5. Инфраструктура, подобряване на градската среда. 

 Приоритет 6. Устойчив бизнес климат. 

 Приоритет 7. Европейски фондове и Оперативни програми. 

 Приоритет 8. Развитие на административния  капацитет на Община Белене и 

развитие на местното самоуправление. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Икономическо развитие и повишаване заетостта в община 

Белене 

 Дейности:  

 Ефективно управление на бюджетните средства и повишаване на местните 

приходи в общинския бюджет; 

 Осигуряване на прецизност при изразходване на финансовите средства от 

общинския бюджет с цел постигане на устойчив  резултат; 

 Повишаване на инвестициите на територията на община Белене чрез дейностите 

на „МИГ Белене-Никопол“ за стимулиране на местния бизнес и повишаване на 

заетостта; 

 Модернизация и въвеждане на иновации в земеделския и промишления сектор 

за осигуряване на заетост; 

 Създаване на благоприятна среда за привличане на инвеститори чрез 

рационално използване на общинската собственост;  

 Стимулиране на публично- частните партньорства; 

 Разкриване на нови работни места, като се осигурят на общинско равнище 

преференции за фирми, осигуряващи трайна заетост на населението от 

общината;  

 Използване на възможностите за създаване на заетост чрез Национални и 

регионални програми и мерки за заетост, финансирани от Агенцията по 

заетостта, както и  заетост по проекти, финансирани от Европейския съюз. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Развитие на здравеопазването 

 Запазване структурата на здравеопазването; 

 Съдействие при откриване на нови медицински услуги в лечебните заведения; 

 Целенасочено обновяване на медицинското оборудване в МБАЛ-Белене ЕООД 

и Медицински център „Белмедик“ ЕООД: 

 Закупуване на нов скенер в МБАЛ-Белене ЕООД; 
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 Закупуване на дигитално устройство за рентгенови снимки в Медицински 

център „Белмедик“ ЕООД; 

 Привличане на нови специалисти в общинските здравни заведения; 

 Осигуряване на стипендии на млади лекари и специалисти по здравни грижи, с 

цел завръщане и оставане на работа в медицинските дружества в Белене. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Обновяване на образователната, социалната, културната и 

спортната база 

 

Образование 

Дейности: 

 Обновяване на материалната база в училищата и детските градини; 

 Поддържане и обновяване на сградния фонд и материално-техническата база на 

образователните институции, чрез кандидатстване за финансиране по проекти; 

 Завършване на започнатите дейности на втори етап по проект „Ремонт на 

сградата на СУ „Д.Дебелянов“;  

 Осигуряване на средства от държавния бюджет за изпълнение на трети етап от 

проект „Ремонт на сградата на СУ „Д.Дебелянов“, включващ полагане на 

външна топлинна изолация на целия комплекс от сгради на училището; 

 Провеждане на регулярни срещи с директорите на учебните и здравните  

заведения за дефиниране на проблеми и търсене на общи решения; 

 Стимулиране на изявени учители и ученици с постижения в областта на 

културата, изкуствата, спорта, науката.  

 

Социални дейности и услуги 

 Дейности:  

 Разширяване мрежата на предоставяните социални услуги от Община Белене, 

Домашен социален патронаж, Център за обществена подкрепа и Център за 

социална рехабилитация и интеграция;  

 Запазване и поддръжка на Домашен социален патронаж, Общинска основна 

организация на хората с увреждания, пенсионерските клубове и социални 

придобивки;  

 Продължаване и разширяване на съвместната дейност на Община Белене с 

„Каритас“-Русе; 

 Кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП за обновяване на 

кухненското оборудване и ремонтни дейности на Домашен социален патронаж; 

 Откриване на офис на Български червен кръст; 

 Осигуряване на възможност за безплатен обяд на ученици и хранителни пакети 

за нуждаещи се лица по проект към Български червен кръст. 
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Култура 

 Обогатяване на културния календар на Община Белене; 

 Запазване и развитие на Фестивала на река Дунав; 

 Иницииране и реализиране на конкурси, културни и други прояви;  

 Подпомагане изявите на Общинските пенсионерски клубове; 

 Подпомагане на читалищната дейност в общината; 

 Стимулиране на младежките инициативи и творчески изяви; 

 Разработване на алтернативи за исторически райони и културната стойност на 

населените места, като инструмент за развитие, икономическо и социално 

съживяване като резултат от започнатите дейности по проект „КАИРОС–

културно наследство като възможност за градско развитие и социално 

включване“; 

 Преобразуване на историко-етнографската музейна сбирка в музей. 

 

Спорт 

 Поддръжка на наличната спортна база и осигуряване на възможност за 

изграждане на нови спортни обекти и съоръжения: 

 Изграждане на многофункционално спортно игрище в двора на СУ 

„Д.Дебелянов“; 

 Изграждане на многофункционално спортно игрище в с.Деков; 

 Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол; 

 Стимулиране разширяването на спортните клубове; 

 Поддържане на отношенията със спонсорите на спортните клубове и привличане 

на нови. 

 

ПРИОРИТЕТ  4: Инвестиции в туризма, добавена стойност чрез туризъм и 

регионална кохезия 

Дейности: 

 Рекламиране в национален и световен мащаб на културния, природонаучния, 

поклонническия и археологическия туризъм на територията на общината; 

 Популяризиране на съществуващите и създаване на нови веломаршрути на 

територията на общината; 

 Редовно публикуване в сайта на общината информация за туристически събития, 

възможности и забележителности; 

 Привличане на външно инвестиране за развитие на туристическата 

инфраструктура;  

 Съдействие на църковните настоятелства за поддръжка и ремонти на храмовете 

в общината; 
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 Съдействие и подпомагане проекта на Фондация „Остров Белене”; 

 Реализация на общинска стратегия за развитие на туризма в община Белене като 

интегрална част от ПИРО. 

 

 

ПРИОРИТЕТ  5. Инфраструктура, подобряване на градската среда 

Дейности:  

 Фокусиране върху подобряване на общинската пътна мрежа: 

 Осигуряване на проектна готовност за реконструкция на уличната мрежа в 

общината; 

 Търсене на възможност за осигуряване на средства от държавния бюджет; 

 Кандидатстване за финансиране и изпълнение на проектите по програми към 

европейските фондове. 

 Изграждане  и реконструкция на улици на територията на общ. Белене. 

 Изграждане  и реконструкция на водопроводи на територията на общ. Белене 

 Изграждане на канализация и подмяна на водопроводи в гр. Белене; 

 Изграждане на тротоари и междублокови пространства; 

 Поетапно изграждане и поддържане на крайбрежната алея, включваща градски 

плаж, крайдунавски парк и крепостта „Димум“; 

 Ремонт на детските площадки във всички населени места на общината; 

 Поддръжка, възстановяване и увеличаване на зелените площи, парковете и 

градините, създаващи добра жизнена среда в града и селата; 

 Залесяване на неземеделски земи на територията на Община Белене; 

 Осигуряване на нова техника за населените места от общината по проект 

„Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в 

извънредни ситуации“; 

 Завършване на започнатите дейности по проект „Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за твърди отпадъци на територията на гр.Белене; 

 Усъвършенстване управлението на отпадъците и утвърждаване на разделното 

събиране; 

 Прилагане на система от мерки за контрол и санкции за лицата и фирмите, 

създаващи нерегламентиращи сметища. 

 

ПРИОРИТЕТ  6. Устойчив бизнес климат 

Дейности:  

 Съдействие на местните фирми и бизнес за участие в проектите на общината; 

 Подпомагане на земеделските производители при изготвяне и кандидатстване с 

проекти чрез европейските фондове; 

 Рекламиране на двете индустриали зони на гр.Белене; 
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 Развитие на минералния сондаж край Белене, чрез постъпки пред 

Министерството на околната среда и водите и НЕК; 

 Търсене на възможности за използване на предимствата на кариерата край с.Бяла 

вода; 

 Актуализиране и подобряване на Наредбата за насърчаване на инвестициите с 

общинско значение в община Белене и издаване на сертификати клас В. 

 

 

ПРИОРИТЕТ  7: Европейски фондове и Оперативни програми 

Дейности: 

 Разработване на проекти и кандидатстване по различни Оперативни програми, 

финансирани с европейски средства за привличане на инвестиции през новия 

програмен период 2021-2027 г.; 

 Привличане на подходящи партньори за  кандидатстване  по програми на ЕС с 

цел максимално усвояване на средства от ЕФ;  

 Кандидатстване с проекти по Трансгранични програми с партньорството на 

общини и НПО от съседни страни; 

 Успешно управление на спечелените проекти. 

 

 

ПРИОРИТЕТ  8: Развитие на административния  капацитет на Община Белене 

и развитие на местното самоуправление 

Дейности: 

 Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и 

модернизиране на административното обслужване; 

 Подобряване качеството на  предоставяните  административни услуги на 

гражданите; 

 Поетапно въвеждане на електронни административни услуги за гражданите и 

бизнеса; 

 Подобряване квалификацията и уменията на служителите в администрацията, 

чрез обучения; 

 Максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и 

актуализиране на съдържанието на интернет страницата на общината; 

 По-активно включване на гражданите в обсъждането на значими проблеми в 

Общината; 

 Организиране на регулярни срещи на кмета в града и кметствата за решаване на 

проблеми; 

 Партньорство в управлението, сътрудничество с Националното сдружение на 

общините в Република България, Областна администрация, други общини, 
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неправителствени организации, центрове за професионално обучение и 

побратимените общини; 

 Развитие на трансграничното сътрудничество; 

 Развитие и разширяване на международните отношения с побратимените ни 

градове в различни сфери на социалния и културен живот. 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Икономическа стабилност на Община Белене; 

 Подобряване на условията за живот на жителите в общината; 

 Подобряване на социалния и икономически статус на населението; 

 Преодоляване на социалната изолираност и подобряване състояние на най-

рисковите групи; 

 Успешно реализирани проекти по Европейски фондове; 

 Създаване на добри  условия за развитие на местния бизнес и привличане на 

инвестиции; 

 Развитие на туризма в общината; 

 Партньорство с бизнеса, с регионални, национални и международни 

организации;  

 Ползотворен диалог с гражданите; 

 Компетентна и отговорна администрация. 

 

 

6. Стратегии за развитие на селищната мрежа в община Белене 

 

В основата на визиите за развитие на малките населени места в община Белене 

се включват изграждането и реализирането на инфраструктурни проекти, проекти с 

туристическа насоченост, осигуряване на устойчив икономически растеж на 

земеделския сектор базиран на повишаване на конкурентоспособността и 

жизнеспособността на стопанството. Като основни фактори за постигане на тази цел са 

иновациите в методите на производството и пазарите, преструктуриране и повишаване 

на икономическата устойчивост на земеделските стопанства, подобряване на 

качеството на човешкия капитал, подобряване  на организацията и укрепване на 

хоризонталните и вертикални връзки във веригите за производство и маркетинг на 

храни. Сред основните цели попада също опазване на екосистемите и осигуряване на 

устойчиво управление и използване на природните ресурси. Важна част от 

стратегическите развития на районите е стимулиране на социално-икономическото 

развитие на селските райони, което да осигурява създаване на нови работни места, 

стабилни доходи и по-добро качество на живот в селските райони. Това би могло да 
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допринесе за намаляване на бедността и риска от социалното изключване в селските 

райони в община Белене.  

За постигане на така поставените широкообхватни цели за развитие на селата в 

общината е необходимо идентифицирането и открояването на конкретните природни, 

социално-икономически, екологични и технически дадености и ресурси които биха 

могли да бъдат разработени чрез реализирането на нововъведения, реконструкция и 

реновиране.  

С цел подобряване развитието на района на село Петокладенци е необходимо: 

- подобряване уличната мрежа на селото; 

- подобряване на уличното осветление с ЛЕД енергоефективни / соларни лампи, 

което да намали консумацията на електричеството и в същото време да бъде 

екологосъобразно; 

- създаване на места за отдих в местността „Стоянова чешма“, „Калинкин дол“ и 

екопътека към местността „Правия камък“.  

В обхвата на стратегическите намерения за развитие на село Бяла вода попадат 

следните по-важни и необходими проекти: 

-  подобряване на уличната мрежа; 

-  реконструкция на уличното осветление – поставяне на ЛЕД енергоефективни / 

соларни лампи; 

- изграждане на детски център в сградата на бившата детска градина;  

- развитие на екотуризма – екопътека до местността „Кованлък“; 

- изготвяне на проекти свързани с велосипеден маршрут „Дунав ултра“; 

- концесия на местността „Бялата чешма“- кредата; 

- изготвяне на проект, свързан с интеграцията на малцинствените групи от 

населението; 

- изграждане на спортна площадка.  

За развитието на село Деков, в полза на неговите жители би могло да бъдат 

изградени: 

Инфраструктурни проекти, в т.ч.: 

- рехабилитация на ВиК мрежата; 

- подобряване уличната мрежа на селото; 

- облагородяване на гробищния парк; 

- реконструкция на уличното осветление – поставяне на ЛЕД енергоефективни / 

соларни лампи; 

- изграждане на спортно игрище в централната част на с. Деков;  

- изграждане на параклис в централата част на с. Деков; 

Проекти с туристическа насоченост, като:  

- изграждане на екопътека от „Селския парк“ до „Двете чешми (Старото село)”; 

- ремонт на битови чешми;  
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- ремонт на музея в с. Деков;  

- изграждане на екопътека от „Двете чешми“ до местността „Млаката“.  

Стратегическа визия за развитие на село Татари за периода 2021-2027 г. се 

базира на следните по-важни обекти, дейности и функции: 

- подобряване уличната мрежа на селото; 

- поставяне на камери за видеонаблюдение (мин. брой устройства - 6 бр.) за 

оптимално постоянно наблюдение и предотвратяване на различни неприятни 

инциденти и нарушения; 

- поставяне на ЛЕД енергоефективни / соларни лампи; 

- частичен ремонт на покрива на сградата на кметството, подмяна на останалата 

стара дограма, ремонт на помещенията; 

- рехабилитация на ВиК - мрежата; 

- ремонт на помещенията, използвани от личните лекари в „Здравна служба“; 

- ремонт на сградата, където преди години се е помещавало „Кметството“ на 

селото, като обект с историческа ценност; 

- подмяна на тротоарните плочи пред църквата, автоспирката и срещу 

читалището; 

- проектиране и изграждане на нова паркова част в част на селото; 

- ремонт на монолитната автоспирка; 

- ремонт на оградата на училището. Възможно е реализирането на хоспис за хора 

в нужда чрез публично партньорство (БЧК, БПЦ, Каритас и др.); 

- изграждане на екопътека до местността „Голямата вода“ и „Малка вода“, които 

са с историческа стойност; 

- намиране на подходящ начин за използване на терените на бившите язовири, 

намиращи се на територията на селото с площ над 59 дка.; 

- реконструкция и модернизиране на съществуващата детска площадка, в т.ч. 

подмяна на ограда и съображение.  

За развитието на с. Кулина вода е необходимо извършването на 

инфраструктурни дейности-ремонт и възстановяване на: 

- подобряване на уличната мрежа; 

- рехабилитация на ВиК инфраструктурата на населеното място; 

- поставяне на ЛЕД енергоефективни / соларни лампи; 

- ремонтиране и изграждане на тротоарните настилки; 

- подобряване на състоянието и облагородяване на крайпътните алеи.  

- за подобряване развитието на селото и реализиране на социално-икономически 

ползи за жителите е възможно използването на сградата на местното училище 

за изграждане на старчески дом, шивашки цех и др.  

В село Кулина вода биха могли да се изградят проекти с туристическа 

насоченост: 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 84 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

- почистване на изворната чешма и ремонтиране на кът за отдих в местността 

„Дълга шума“ и оказване на маршрута за достигане до определения район; 

- изграждане на кът за отдих, почистване и обозначаване на веломаршрут 

„Лукач“, който попада в обхвата на маршрута „ЕвроВело 6 (път 52) – с. Кулина 

вода – местност “Лукач”; 

- покрай село Кулина вода се намира защитената местност „Киселец“, която е 

известна с популацията си от див червен божур в България. До тази местност 

може да се стигне по веломаршрут „Киселец“, част от „ЕвроВело 6 (52)“. 

Растението е под специален режим на опазване и попада под защитата на 

„Закона за лечебните растения“. То се използва за многоаспектно лечение и има 

сантиментална стойност за местното население; 

- обособяване на маршрут „Планината в равнината“, част от „ЕвроВело 6 (52)“; 

- за изграждане на посочените веломаршрути е необходимо почистване и 

облагородяване на територията, изграждането на кът за отдих и поставянето на 

обособяващи знаци; 

- развитие на културния туризъм в района; 

- реконструкция на изворните чешми в село Кулина вода. 
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Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и 

изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и 

осигуряване на информация и публичност.  

 

1. Анкетно проучване свързано със специфичните характеристики на 

община Белене 

 

Настоящата част определя възможните приоритетни цели за реализация на 

плана, като отразява потенциала за развитие и се съсредоточава върху възможностите 

за решаване на конкретни проблеми на община Белене. Тези цели се основават на 

изводите, базирани на проведено анкетно проучване, осъществено в партньорство с 

представители на администрацията на общината, през периода юли-август 2020 г. в 

рамките на извънредна епидемична обстановка в страната при спазването на 

необходимите противоепидемични мерки. То има за цел да даде представа за 

икономическото развитие, природния и инфраструктурен капацитет, проблемните и 

приоритетни области на община Белене. Въз основа на получените резултати и 

направените изводи могат да се формулират препоръки за покриване нуждите и 

потенциалите за развитие на общината и нейните жители. Така набраната информация 

би могла да бъде полезен източник за формулиране на по-нататъшни цели и 

приоритети на развитие на икономическото, социалното и екологичното състояние на 

района в съответствие с нагласите на живущите в общината и общинските планове за 

развитие. Събрана бе автентична информация посредством метода на прякото 

анкетиране, ориентирано към жителите на община Белене. Информацията бе 

обработена и анализирана, като се търсеше конкретизиране на индивидуалните 

виждания за текущото икономическо и социално развитие на общината, необходимите 

мерки за подобряване на състоянието и потенциалните решения за интегрирано 

развитие на общината.  

В анкетното проучване се открояват обективните виждания на жителите за 

положителните и отрицателни страни в общината и какво би могло да бъде 

приоритизирано с оглед на спецификите и, за да бъде полезно за нейното интегрирано 

развитие. Целта на получената информация е да насочи вниманието на общинското 

ръководство към приоритетното решаване на най-съществените за жителите в 

общината проблеми, свързани с качеството на живот и последващото развитие на 

община Белене 

Анкетната карта се състои от 20 въпроса, формулирани с цел да се получи 

обективна информация, базирана на преобладаващото мнение на живущите в 

общината. Синхронизирането на въпроси с „отворен“ характер и въпроси  от 
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„затворен“ тип с многовариантни отговори осигурява на респондентите, по-голяма 

свобода при изразяване на своето мнение, като то не бива ограничавано само в рамките 

на определени отговори. Важно е да се отбележи, че всеки от въпросите изпълнява 

конкретна задача, допринасяща за структурирането на анализ и определяне на 

проектните възможности, необходимите мерки за подобряване на състоянието и 

потенциалните решения в развитието на община Белене.  Въпросите са разпределени в 

три логически групи, както следва: 

I. Структура на участниците в анкетното проучване и демографски 

показатели; 

II. Оценка на състоянието, развитието и ресурсната обезпеченост на община 

Белене; 

III. Мерки и проектна насоченост за подобряване състоянието на община 

Белене. 

При обобщаването на отговорите е отчетено, че в някои анкетни карти 

респондентите са пропуснали част от въпросите, с което се обяснява разминаването 

между общия брой на попълнените анкети спрямо разликите в общия брой на 

отговорилите по конкретни въпроси. Въздействието на тази разлика е статистически 

снижена до минимум с цел обективизиране на отговорите.  

Настоящото изследване не може да претендира за представителност и 

изчерпателност, но би могло да даде ориентировъчна представа за икономическото 

състояние, социалното развитие, проблемите и потенциалните решения в развитието 

на община Белене.  

Въз основа на извършеното проучване сред жителите на община Белене, 

оценяващ ресурсната осигуреност, състоянието е тенденциите в местната икономика, 

са определени приоритетите, които следва да бъдат достигнати през периода 2021-2027 

г. Те обхващат, от една страна, представата за желанието на жителите на общината, а 

от друга, са съобразени максимално с възможностите, потенциала и специфичните 

особености на общината и нейната територия.   

   

   

2. Структура на участниците в анкетното проучване и демографски 

показатели 

 

В структурен състав респондентите на настоящото анкетно проучване видно от 

фиг. 3.1. са предимно жени - 67 %, 27% - мъже и 6,1% са посочили, че не желаят да 

отговорят на въпроса. Общият брой анкетни карти е 100, като организацията на 

проучването е онлайн и таргетно с респонденти от целеви групи. 
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Фиг. 3.1. Вашият пол е? 

 

По отношение на възрастовата структура на анкетираните преобладаващата част 

от участниците (50,88 %) са на възраст 30-49 год., което е важна предпоставка за 

обективността и достоверността на попълването на анкетното проучване. Видно от 

фиг. 3.2. е, че 28,95 % от анкетираните са на възраст 50-65 год., 13,16 % са до 29 

годишна възраст и 4,39 % са над 65 год., а 2,63% не желаят да отговорят на въпроса.  

 

 
Фиг. 3.2. Вашата възраст е? 

 

Съществено значение при изграждането на обективно и релевантно проучване е 

изразяването на мнение от страна на хора с различен и по-възможност висок 

образователен ценз. В конкретното проучване (фиг. 3.3.) 54,9% от анкетираните са с 

придобито висше образование, 33,6% притежават средно образование, 7,1% - 

полувисше. Сред анкетираните 2,7% не желаят да посочат своето образование, а 1,8% 

притежават основно образование. 
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Фиг. 3.3. Вашето най-високо придобито образование е: 

 

По отношение на социалният статус и професионална ангажираност на 

анкетираните преобладаващ е дела на служителите, упражняващи интелектуален труд 

(50,44%). В групата респонденти, видно от фигура 3.4. попадат още работници, 

упражняващи ръчен труд (14,16%), други (работещи в чужбина или такива които не 

попадат в другите групи) – 9,73%. Анкетирани са също безработни, обучаващи се, лица 

в пенсионна възраст, предприемачи, земеделски производители и домакини.  

 

 
Фиг. 3.4. Към коя от изброените групи се причислявате? 
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В териториалният обхват на проучването (фиг. 3.5.) е направено допитване до 

представители от възможно най-широк кръг. Най-голям дял имат живущите на 

територията на общинския център – гр. Белене – 82,86 %, село Кулина вода (4,76 %) и 

останалите села в общината – село Деков, село Бяла вода, село Петокладенци, село 

Татари. В обхвата на анкетираните попадат и хора живеещи към момента в други 

населени места – гр. София, гр. Елена и извън пределите на страната – Италия (Рим), 

но имащи поглед върху развитието на общината поради предходно пребиваване на 

нейната територия.  

 
Фиг. 3.5. На територията на кое селище живеете? 

  

 Най-голям дял от анкетираните не само, че живеят, но и учат или работят (фиг. 

3.6.) в общинския център – гр. Белене (70,53%). Значително по-малка част от 

попълнилите анкетната карта учат или работят в областния център гр. Плевен – 6,32%, 

гр. София – 5,26%, чужбина – 3,16%. В значително по-малък процент са 

работещите/учещите в селищата в общината, като в село Бяла вода (3,16%), село 

Кулина вода, село Петокладенци, село Татари, село Деков и околните градове в близост 

до общината – Левски, Ловеч, Елена.  
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Фиг. 3.6. На територията на кое селище учите или работите? 

 

  

3. Оценка на състоянието, развитието и ресурсната обезпеченост на 

община Белене 

 

Състоянието и развитието на община Белене е многоаспектна величина, 

зависеща от множество фактори. За да се откроят вижданията на живущите в общината 

в анкетната карта е зададен въпроса – „В каква насока се развива община Белене през 

последните 7 години?“ (фиг. 3.7.).  

 

 
Фиг. 3.7. В каква насока се развива община Белене през последните 7 години? 
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 Според отговорите на 45,38% през последните 7 години общината се развива 

„Към по-добро, но с по-бавни темпове“. Впечатление прави негативната тенденция на 

развитие, отчетена от анкетираните, а имено, че 24,37% смятат, че „Не се развива“, и 

също толкова считат, че общото състояние на общината се влошава. Само за 5,88% от 

анкетираните община Белене се развива „Стремглаво към по-добро“. В сравнителен 

аспект спрямо останалите общини (фиг. 3.8.) в страната половината от респондентите 

считат, че развитието на общината е „като повечето общини в страната“ (51,26%). 

Негативен е факта, че 38,66% смятат, че община Белене се развива „по-зле от повечето 

общини в страната“. Най-малък процентен дял от хората оценяват развитието на 

общината, като „по-добре спрямо повечето общини в страната“ 10,08%. 

 

 

 
Фиг. 3.8. В сравнителен аспект според Вас общината се развива? 

 

  

 

 Развитието на общината през периода 2014-2020 г. (фиг.3.9.), преобладаваща 

част от анкетираните жители – общо 54,62% оценяват по шестобалната система в 

рамките на добро и много добро. 13,45% от респондентите оценяват развитието на 

общината „Отлично“, а останалата част – между слабо и средно.  
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Фиг. 3.9. Как оценявате развитието на община Белене за периода 2014-2020 г.? 

  

 За да бъде придобита обективна представа относно мнението на поставената 

визия за развитие на общината в изтичащия „Общински план за развитие на община 

Белене за периода 2014-2020 г.“ е изготвен въпрос относно необходимостта от нова 

визия за развитие на общината. Настоящата визия за развитие на общината е под 

наслов: „Община Белене - община със стабилно развиваща се икономика, 

осигуряваща отлични условия за живот и запазваща природните и културно-

историческите дадености.“. За да бъдат конкретизирани недостатъците на визията и 

да се отчете мнението на гражданите е предоставена възможност в случай на отговор 

„Да“ да бъде формулирано индивидуално предложение за визия на общината или 

конкретни елементи, които биха могли да се вмъкнат в нея. В отговор на въпроса (фиг. 

3.10.) 38,8% от анкетираните считат, че е необходимо настоящата визия да бъде 

променена и по-добре формулира, неутрално е мнението на 32,8%, които не могат да 

преценят дали е необходимо изграждането на нова такава и 28,4% смятат, че визията 

не се нуждае от промяна.   

 
Фиг. 3.10. Настоящата визия за развитие на общината е „Община Белене - 

община със стабилно развиваща се икономика, осигуряваща отлични условия за 

живот и запазваща природните и културно-историческите дадености.“.  
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Фиг. 3.11. Кои са основните проблеми, които откривате във Вашата община в 

момента? 
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 В откритата писмена част на въпроса са представени предложения за допълнения 

на визията, в т. ч.: „Визия на зеленчукопроизводителен и животновъден център с 

формиране на стоков пазар и хладилна база.“, „Трябва да се наблегне на туризма: 

Природен, исторически, политически (лагера), културен (театър, фолклор, банатските 

българи)“, „Новата визия на общината би трябвало да е община, в която работят и 

живеят млади хора с висок ценз на образование, които да реализират своите идеи и 

възможности тук, на територията на град Белене.“, „Акцентиране върху развиване на 

природните дадености, както и в други сфери - икономика, благоустрояване, соц. 

дейности, здравеопазване, култура, спорт.“.    

 С огледа на систематизиране на максимално количество информация за 

проблемите и предизвикателствата в община Белене в анкетната карта е вмъкнат 

въпрос от затворен тип, фокусиран именно върху проблемните зони: „Кои са основните 

проблеми, които откривате във Вашата община в момента?“, като са предоставени 28 

варианта за отговор с възможност за посочване на до 5 отговора (фиг. 3.11.).13 

Преобладаващото мнение (76,52 %) на респондентите на анкетата е наличието на 

„Обезлюдяване на населените места - влошаваща се демографска ситуация“, следвана 

от „Влошена улична инфраструктура в населените места (улици, тротоари, алеи и др.)“ 

– 59,13%. Като основен проблем в общината се считат още и „Липса на стимули за 

създаване на нови предприятия“ – 56,52%, „Липса на промишлени производства“ – 

54,78%, „Ниска инвестиционна активност“ – 54,78%, „Високо ниво на безработицата“ 

– 44,35%. Добро впечатление прави липсата на посочване на отговорите „Високо ниво 

на престъпност и криминални прояви“ и „Слабо развити неправителствен сектор и 

граждански инициативи“.  

 

 Имайки предвид проблемните звена в община Белене, следващият въпрос 

поставя вниманието върху приоритетните направления за развитие в общината и 

извършване на оценка на тяхната значимост според анкетираните (фиг. 3.12.). Като 

най-важно приоритетно направление респондентите са посочили „Енергетиката“ – 

81,91%, следвано от „Обслужващи дейности с регионално значение (образование, 

здравеопазване, услуги)“ -72,34%. Направления с най-ниска степен на важност за 

развитието на общината е „Горско стопанство“ – 30,85%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
13 Заб.: Поради предоставената възможност за избор на до 5 отговора и не съобразяването на 

анкетираните с изискването сборът на % от отговорите надвишава 100 %.   
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Фиг. 3.12. Кои трябва да бъдат приоритетните направления за развитие в 

общината и каква е тяхната значимост според Вас? 

 

Много 

важно

61%

Важно

37%

Не е 

важно

0%

Нямам 

мнение

2%

Селско стопанство

Много 

важно

34%
Важно

55%

Не е 

важно

5%

Нямам 

мнение

6%

Горско стопанство

Много 

важно

55%

Важно

41%

Не е 

важно

2%

Нямам 

мнение

2%

Лека промишленост

Много 

важно

48%
Важно

33%

Не е 

важно

11%

Нямам 

мнение

8%

Високотехнологични 

производства

Много 

важно

75%

Важно

20%

Не е 

важно

3%
Нямам 

мнение

2%

Енергетика 

Много 

важно

60%

Важно

34%

Не е 

важно

4%

Нямам 

мнение

2%

Транспорт и логистика

Много 

важно

59%

Важно

33%

Не е 

важно

6%

Нямам 

мнение

2%

Туризъм

Много 

важно

72%

Важно

25%

Не е 

важно

2%

Нямам 

мнение

1%

Обслужващи дейности с 

регионално значение
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 Освен фокус върху проблемите и приоритетите в общината анкетното проучване 

акцентира и върху наличните ресурси, които трябва да бъдат съхранени и развити 

според респондентите на анкетното проучване (фиг. 3.13.).  

 Поставеният въпрос е от „отворен“ тип14 и предоставя възможност за свободен 

отговор и конкретизация на ресурсите. Направеното проучване извежда като най-ценни 

ресурси на общината наличието на природен парк „Персина“, считан за важен от 

57,65% от анкетираните, следвани от обобщаващият отговор, обхващащ всички 

природни, културни и исторически обекти (50,59%). Интерес представлява 

конкретизацията на близостта на общината до река Дунав и наличието на 

крейбрежна/плажна ивица, която е необходимо да се развива според 45,88% от 

анкетираните. Крепостта „Димум“ е оценена като важен ресурс от 25,88%, а наличието 

на минерална вода – 7,06%.  

 

 
Фиг. 3.13. Кои са най-ценните ресурси на общината които трябва да бъдат 

съхранени и развити? (забележителни местности, селища, природни и 

исторически обекти и др.)  

 

 

 

 

 

                                              
14 Заб.: Когато въпросът изисква мнение в свободен текст, рязко се намалява броят на отговорилите. 

Логично е, защото такъв отговор изисква задълбочаване в темата и генериране на собствени предложения, което 

респондентите прескачат поради липса на време или желание за размисъл. 

Минералната вода

АЕЦ "Белене"

Възможностите за развитие на туризъм

Живущите в общината

Крепост "Димум"

Река Дунав и крайбрежната/плажната 

ивица

Природни, културни и исторически обекти

ПП "Персина"

7.06%

8.24%

14.12%

22.35%

25.88%

45.88%

50.59%

57.65%
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4. Мерки и проектна насоченост за подобряване състоянието на 

община Белене 

 

 Имайки предвид структурата на участниците в анкетното проучване и 

демографските показатели, базирайки се на оценката на състоянието, развитието и 

ресурсната обезпеченост на община Белене е редно да се обособи най-важната 

територия за развитие върху която би могло да се фокусира проектната ангажираност. 

На така поставеният въпрос 50,91% от анкетираните считат, че най-важната територия 

за развитие на общината е самият общински център – гр. Белене, следвана от мнението 

за развитие на цялата община – 27,27%. С по-малка значимост се обособява бреговата 

ивица – 10,91% и по-малките насели места-10,91%. 

 

 
Фиг. 3.14. Коя е най-важната територия за развитие в общината – в общинския 

център или извън него? 

 

 Планирайки проектно предложение е добре да бъде обърнато внимание и на 

възможностите които предоставя местоположението на общината. Във връзка с това в 

анкетното проучване е поставен въпрос за: „Какъв/какви проект/и може да реализира 

Вашата община съвместно със съседните общини, който/които да 

допринесе/допринесат за развитието на целия район?“.  

 Въпросът е с „отворен“ характер, което поставя условия, че когато въпросът 

изисква мнение в свободен текст, рязко се намалява броят на отговорилите и поради 

предоставената възможност за свободен избор и изброяване на няколко варианта 

сборът на % от отговорите е възможно да надвишава 100 %.  В отговор на въпроса (фиг. 

3.15.) най-голям част от анкетираните (48,08%), смятат че най-удачно би било да бъде 

реализиран проект за развитие на туризма, а 34,62% конкретизират възобновяването на 

историческото наследство между Белене, Свищов и Никопол за приоритетно. 

Използването на минералния сондаж в общината като възможност за проект оценяват 

7,69%. С по-малко значение, но като възможност за развитие на целия район се 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Общинския 

център-Белене

Цялата 

община

Бреговата 

ивица

По-малките 

насеелени 

места

50.91%

27.27%

10.91%
10.91%
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посочват проекта АЕЦ „Белене“, реализирането на проекти съвместно с общ. Плевен, 

привличането на инвеститори с цел нови работни места, развитие на ХТК „Белене-

Чоара“ – Никопол – Турну Мъгуреле, проект за автомагистрала „Дунав-Егея“ и 

изграждане на депо за рециклиране на отпадъци.   

 

 
Фиг. 3.15. Какъв/какви проект/и може да реализира Вашата община съвместно 

със съседните общини, който/които да допринесе/допринесат за развитието на 

целия район? 

  

  

 С цел снижаване на кръга от необходимости за подобряване състоянието на 

общината и оценка на тяхната значимост според жителите и в анкетната карта е 

включен следният въпрос: „Кои са най-необходимите мерки за подобряване на 

състоянието на общината и каква е тяхната значимост според Вас?“ (таблица. 3.1.)15.  

 

 

 

 

 

 

                                              
15 Заб.: При отговаряне на въпроса се дава възможност за избор на няколко от представените отговори, 

поради което сборът на % от отговорите надвишава 100 %.   

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Изграждане на депо за рециклиране на 

отпадъците

Проекта за автомагистрала Дунав -Егея 

с участието на Гърция

ХТК "Белене-Чоара"– Никопол-Турну 

Мъгуреле

Привличане на инвеститори с цел нови 

работни места

Проекти съвместно с общ. Плевен

АЕЦ "Белене"

Използване на минералния сондаж

Възобновяване на историческото 

наследство между Белене, Свищов и …

Проект за развитие на туризма

1.92%

1.92%

3.85%

5.77%

5.77%

5.77%

7.69%

34.62%

48.08%
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Таблица. 3.1.  

Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието на общината и 

каква е тяхната значимост според Вас? 

МЯРКА 

ОЦЕНКА 

Много 

важна 
Важна 

Не е 

важна 

Нямам 

мнение 

Подобряване на достъпността 

между селищата в общината и 

туристическите 

забележителности 

53.00% 37.00% 8.00% 8.00% 

Подобряване на техническата 

инфраструктура в общината 

(ВиК, електропреносна мрежа и 

др.) 

64.00% 34.00% 3.00% 1.00% 

Намаляване нивата на 

замърсяване на въздуха 
32.00% 44.00% 9.00% 4.00% 

Стимулиране и подкрепа на 

бизнеса в различните сектори на 

местната икономика 

68.00% 38.00% 2.00% 1.00% 

Реконструкция/обновяване на 

промишлените територии 
45.00% 37.00% 5.00% 6.00% 

Развитие на културния туризма 

(поддържане на културните 

ценности, инвестиции във 

фестивали и др.) 

60.00% 33.00% 10.00% 1.00% 

Подобряване на енергийната 

ефективност на сградите  
49.00% 41.00% 6.00% 1.00% 

Подобряване на жилищния 

сектор 
33.00% 45.00% 8.00% 8.00% 

Запазване и създаване на нови 

зелени зони за спорт и отдих 
54.00% 34.00% 7.00% 2.00% 

Повишаване качеството на 

образованието 
54.00% 32.00% 5.00% 4.00% 

Подобряване качеството на 

предлаганите здравни и 

медицински услуги 

69.00% 26.00% 2.00% 0.00% 

Борба с безработицата и 

подобряване на пазара на труда 

(вкл. повишаване на 

квалификацията на хората) 

94.00% 13.00% 2.00% 0.00% 
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МЯРКА 

ОЦЕНКА 

Много 

важна 
Важна 

Не е 

важна 

Нямам 

мнение 

Борба с дискриминацията 

(социално включване и създаване 

на равни възможности) 

26.00% 40.00% 12.00% 10.00% 

Подобряване на управлението на 

общината   
48.00% 40.00% 2.00% 3.00% 

Подобряване на 

административните услуги за 

населението и бизнеса (вкл. 

интегриране на електронни 

услуги)  

47.00% 44.00% 3.00% 3.00% 

Засилване ролята на 

неправителствения сектор и 

стимулиране на гражданското 

участие в управлението 

33.00% 44.00% 11.00% 3.00% 

Подкрепа за развитие на научна и 

развойна дейност 
28.00% 39.00% 14.00% 7.00% 

Стимулиране на 

междуобщинското 

сътрудничество (в т.ч. 

международното) 

28.00% 48.00% 11.00% 4.00% 

Друго (Моля, напишете Вашия 

отговор): 
- - - - 

 

 В топ 5 с най-голяма важност 94% от анкетираните посочват „Борба с 

безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл. повишаване на квалификацията 

на хората)“, за 69% е необходимо “Подобряване качеството на предлаганите здравни и 

медицински услуги”, според 68% от съществено значение е необходимо „Стимулиране 

и подкрепа на бизнеса в различните сектори на местната икономика“, за 64% от 

значение е „Подобряване на техническата инфраструктура в общината (ВиК, 

електропреносна мрежа и др.)“, а 60% считат за важно „Развитие на културния туризма 

(поддържане на културните ценности, инвестиции във фестивали и др.)“ 

 С цел обективизъм и достигането на допирна точка с жителите на община Белене 

при реализирането на проект в анкетната карта е поставен въпрос от „отворен“ тип16 

„Кои са трите най-важни проекта, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г. за да 

се развива община Белене?“ (фиг. 3.16.). 

                                              
16 Заб.: Поставя се условието, че когато въпросът изисква мнение в свободен текст, рязко се намалява 

броят на отговорилите и поради предоставената възможност за свободен избор и изброяване на няколко варианта 

сборът на % от отговорите надвишава 100 %.  
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 Отговорите на анкетирани варират около формиране на проект базиран на 

наличните обекти в общината. За 40,8% от респондентите най-важен е проекта АЕЦ 

„Белене“. Според 28,2% от всички анкетирани лица най-важният проект, който трябва 

да бъде реализиран до 2027 г. за да се развива община Белене е „Подобряване и 

реконструкция на пътната инфраструктура“, следвано от реализиране на проект за 

„Развитие на човешките ресурси и намаляване на безработицата“– 19,7%. 

 

 
Фиг. 3.16. Кои са трите най-важни проекта, които трябва да бъдат реализирани 

до 2027 г. за да се развива община Белене? 

 

 С по-малка степен на важност, но считани за такива са: проекти с туристическа 

насоченост по поречието на река Дунав или свързан с историческите и културни 

дадености в общината; реализиране на ХТК "Белене-Чоара"– Никопол-Турну 

Мъгуреле; Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"; Проект 

"Енергийна ефективност"; Благоустройството и подобряване на местата за отдих и 

почивка в т.ч. детски площадки; Облагородяване на природен парк "Персина"; Проект 

"KAIROS"; Създаване на борса за плодове и зеленчуци; Реновиране на гарата; Проекта 

за автомагистрала Дунав-Егея 3. 

Проекта за автомагистрала Дунав-Егея 3

Реновиране на гарата

Създаване на борса за плодове и зеленчуци

Проект "KAIROS"

Облагородяване на природен парк "Персина"

Благоустройството и подобряване на местата 

за отдих и почивка в т.ч. детски площадки

Проект "Енергийна ефективност"

Проект "Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания"

ХТК "Белене-Чоара"– Никопол-Турну 

Мъгуреле

Проект с туристическа насоченост по 

поречието на река Дунав или свързан с …

Проект за развитие на човешките ресурси и 

намаляване на безработицата 

Проект за подобряване и реконструкция на 

пътната инфраструктура

АЕЦ "Белене"

1.4%

1.4%

2.8%

4.2%

4.2%

4.2%

5.6%

5.6%

5.6%

9.9%

19.7%

28.2%

40.8%
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 В по-конкретен аспект на въпроса „Кой е най-важният проект за Вашето 

конкретно населено място, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.?“ (фиг. 3.17.) 

34,72% от анкетираните считат асфалтиране на улиците за най-важен проект за 

конкретното общината, следвано от изграждането на АЕЦ “Белене“ (26,39%), развитие 

на нови производства и осигуряване на работни места (13,89%), използване на 

природните, културни и исторически дадености за развитие на туризъм (9,72%), 

подобряване чистотата и благоустройството на града (6,94%).  

 

 
Фиг. 3.17. Кой е най-важният проект за Вашето конкретно населено място, 

който трябва да бъде реализиран до 2027 г.? 

 

 

изграждане на старчески дом в с. Кулина 

вода

Каптиране на водоизточниците в с. Кулина 

вода

ХТК "Белене-Чоара"– Никопол-Турну 

Мъгуреле

Центъра

Построяване на детски площадки

Соцална помощ за възрастни 

хора/Патронажна грижа за възрастни хора …

Изграждане на ВиК мрежа

Подобряване чистотата и благоустройството 

на града 

Използване на природните, културни и 

исторически дадености за развитие на …

Развитие на нови производства и 

осигуряване на работни места

АЕЦ "Белене" 

Асфалтиране на улиците

1.39%

1.39%

1.39%

1.39%

4.17%

5.56%

5.56%

6.94%

9.72%

13.89%

26.39%

34.72%
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Фиг. 3.18. Ако имате роднини/приятели в чужбина, при какви условия смятате, 

че биха се върнали в община Белене? 

 

 Добрите условия за живеене и изграждането на нови работни места е 

преобладаващо условие (73,49%) в отговорите и на въпроса „Ако имате 

роднини/приятели в чужбина, при какви условия смятате, че биха се върнали в община 

Белене?“ (фиг. 3.18.). Въпросът е от „отворен“ тип със свободен вариант за отговор. 

Сред посочените отговори e конкретизирано, че „Не биха се върнали“ при никаква 

промяна на условията – 8,43%. В обхвата на отговорите попадат и по-доброто 

икономическо развитие, изравняването на стандарта за живот на общината с 

европейския и стартиране на АЕЦ „Белене“.  

 С цел подобряване обезпечаването на информираността на жителите на община 

Белене и предоставяне на възможност за допълнително обсъждане на мненията и 

вариантите за изграждане на проект е извършено допитване за вида на използваните 

информационни източници от страна на анкетираните (фиг. 3.19.). Очаквано  най-голям 

е дела на хората използващи съвременните дигитални източници, в т.ч. „Социални 

мрежи“ – 75,89%, „Интернет страницата на Общината“, като основен информационен 

източник, използван от 67,86%, следван от „Местни медии“ – 58,04% и в значително 

по-малка степен се използват „Организирани обществени обсъждания“. Много малък 

процентен дял от анкетираните се възползват от други източници, презентационни 

материали, не използват източници за информация.  
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8.43% 6.02% 4.82% 3.61%
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Фиг. 3.19. Какви информационни източници използвате за запознаване с 

развитието на общината? 

  

5. Обобщение на анкетното проучване и SWOT анализ на община 

Белене 

 В обобщение на анализа на резултатите от анкетното проучване, проведено сред 

жителите на община Белене биха могли да се направят следните по-важни изводи и 

заключения: 

 В структурен и демографски аспект в анкетното проучване с по-голяма масовост 

са участвали жители на възраст 30-49 г. (50,88%), като 67% са от женски пол. В 

образователен аспект 54,9% от анкетираните притежават висше образование, 

50,44% от тях се причисляват към служители, упражняващи интелектуален труд. 

Най-голям дял от респондентите са живущи на територията на гр. Белене – 

82,86%, като сред анкетираните има и от селата Кулина вода, Деков, Бяла вода, 

Петокладенци, Татари. Своето мнение поради социални и други фактори са 

изразили и живущи в други градове от България и от чужбина.   

 По отношение на оценката на състоянието, развитието и ресурсната 

обезпеченост на община Белене би могло да се изведете, че според анкетираните 

община Белене се развива към по-добро, но с по-бавни темпове от очакваните 

(45,38%), а в сравнителен аспект се развива като повечето общини в страната 

(51,26%).  

 Анкетираните оценяват развитието на община Белене през периода 2014 – 2020 

г. с оценка „Слабо“ (34%), като 38,8% смятат, че настоящата визия за развитие 

на общината под наслов „Община Белене - община със стабилно развиваща се 

икономика, осигуряваща отлични условия за живот и запазваща природните и 

културно-историческите дадености.“ е коректно и точно формулирана.  

Други

Не използвам източници на информация

Разпространени презентационни материали 

- от различни събития и кампании

Организирани обществени обсъждания -

кръгли маси, форуми и др.

Местни медии - вестници, радио, телевизия

Интернет страницата на Общината

Социалните мрежи

2.68%

4.46%

7.14%

12.50%

58.04%

67.86%

75.89%
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 Основен проблем в община Белене се откроява „Обезлюдяване на населените 

места - влошаваща се демографска ситуация“– 76,52 %.  

 Приоритетно направление за развитие в общината трябва да бъде с насоченост 

„Енергетиката“ – 81,91% 

 Като най-ценен ресурс на общината е природен парк „Персина“, считан за важен 

от 57,65%. 

 Най-важната територия за развитие в общината според 48, % от участниците в 

анкетното проучване е общинския център – гр. Белене.  

 Най-удачно би било според 48,08% да бъде реализиран проект за развитие на 

туризма в общината.  

 Сред най-необходимите мерки за подобряване на състоянието на общината е 

предприемането на действия за борба с безработицата и подобряване на пазара 

на труда (вкл. повишаване на квалификацията на хората) – 94%. 

 Най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани до 2027 г. за да се 

развива община Белене за 34,72% от анкетираните е асфалтиране на улиците, 

следвано от изграждането на АЕЦ “Белене“ (26,39%).  

 Условието при което роднини/приятели на анкетираните биха се върнали в 

общината е осигуряването на „Добри условия за живеене, работни места и 

висока заплата“ – 73,49%.  

 По отношение на използваните информационни източници за запознаване с 

развитието на общината с най-голямо значение са социалните мрежи – 75,89%, 

„Интернет страницата на общината“, като основен информационен източник, 

използван от 67,86%.  

 

 

Таблица 3.2. 

SWOT-анализ въз основа на резултатите от проведеното анкетно проучване 

 

Силни страни Слаби страни 

- Благоприятни условия за развитие 

на природен, културен и 

исторически туризъм 

- Наличие на природен парк 

„Персина“ и островна мрежа по р. 

Дунав 

- Близко разположение до река Дунав 

и наличието на крайбрежна/плажна 

ивица 

- Крепост „Димум“  

- Наличие на минерални извори 

- Липса на добре платени работни 

места и висока степен на 

безработица 

- Резерви в пътната 

инфраструктура и нарастваща 

потребност от подмяна на 

асфалтовото покритие на 

уличната мрежа 
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- Историческо наследство „Белене-

Свищов-Никопол“ 

- Ниско ниво на престъпност и 

криминални прояви 

- Развити неправителствен сектор и 

граждански инициативи 

- Добре развито селско стопанство 

- Налична инфраструктура на проект 

АЕЦ „Белене“ и държавен 

приоритет за реализация 

- Развита социална сфера и сектор на 

социалните услуги 

- Добро качеството на предлаганите 

здравни и медицински услуги 

- Добро ниво на взаимодействие 

между местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор 

- Наличие на военно поделение и 

звено към териториална служба на 

Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията”, осигуряващи заетост 

с гарантиран бюджетен ресурс. 

- Ниска степен на икономическо 

развитие и ниво на работни 

заплати 

- Липса на промишлено 

производство и стимули за 

създаване на нови предприятия 

- Влошаващи се демографски 

показатели 

- Периферно транспортно 

местоположение 

 

 

 

Възможности Заплахи 

- Осъществяване на проекти в 

партньорство с община Плевен и 

съседни общини 

- Възобновяване на историческото 

наследство „Белене-Свищов-Никопол“ 

- Подобряване на пътната 

инфраструктура и асфалтовото 

покритие на уличната мрежа 

- Обособяване на общинско депо за 

рециклиране на отпадъци 

- Осъществяване на културен и 

исторически туризъм 

- Привличане на инвеститори с цел нови 

работни места 

 

- Реализиране на ХТК "Белене-Чоара"– 

Никопол-Турну Мъгуреле 

- Забавяне на икономическото 

развитие на страната и в частност 

общината в резултат на COVID-19 

- Задълбочаване на неблагоприятните 

демографски тенденции и засилване 

на ефекта им върху пазара на труда 

- Възникване на недостиг от 

квалифициран персонал  

- Все още слаба популярност на 

общината като културен, 

туристически и исторически център 

- Недостатъчна финансова 

обезпеченост 

- Естествена отрицателна миграция 

на населението 
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- Социална помощ за възрастни хора и 

лица с увреждания 

- Създаване на борса за търговия с 

плодове и зеленчуци 

- Рестартиране на проект АЕЦ „Белене“ 

- Стартиране на проект за 

автомагистрала „Дунав-Егея“ 

- Изграждане на спортни/атракционни 

съоръжения по р. Дунав 

- Изграждане на Дунав мост 3 „Свищов 

– Зимнич“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на 

потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други 

общини - приоритетни зони за въздействие  

 На база проведеното анкетно проучване осигурило идентификация на 

нуждите на населението, проекта за Общ устройствен план (на етап одобрение към 
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2020 год.) и Интегрирания план за обновяване на населените места в община Белене 

(ИПОНМОП) се достига до идентификация на приоритетните зони за въздействие. 

Всички те са функция на териториалната дадености, степента на изграденост и 

функционалност на публичната техническа инфраструктура и пространствената 

обвързаност на общината със съседните общини и региона. 

 

1. Състояние и потенциал за развитие на техническата 

инфраструктура на община Белене 

 

Основен елемент на транспортната инфраструктура са общинските (местни) 

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

както автомагистрали и първокласни пътища от републиканската пътна мрежа.  

Значителна част от местната пътна мрежа се съставлява от бившите 

четвъртокласни пътищата от републиканската пътна мрежа. Съществен проблем е и 

поддържането на пътищата, тъй като с приемането на Закона за пътищата, 
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четвъртокласната пътна мрежа стана общинска собственост, а от там и грижите за 

поддръжката и експлоатацията й. 

 

Таблица 4.1. 

Списък на общинските пътища в община Белене 

№ Код 
Наименование на пътната отсечка 

Километрично 

положение 

Дължина 

(км.) 

1 РVN1001 
/ІІ-52,Ореш-Деков/ Татари -  

Петокладенци  /РVN2122/  
0+000 – 9+800 9,8 

2 РVN2002 
/ІІ-52,Деков-Бяла вода/ -  

Кулина вода 
0+000 – 5+800 5,8 

3 РVN2122 
/Дебово-Българене/- Санадиново - 

 Петокладенци - Стежерово 
8+000 - 14+300 6,3 

    21,9 

 

 

Таблица 4.2.  

Списък на местните пътища в община Белене 

№ Код 
Наименование на пътната отсечка 

Километрично 

положение 

Дължина 

(км.) 

1 РVN1003 /ІІІ-5202,Деков-Белене/ - ХТК Белене 0+000 - 11+260  11,26 

2 
РVN1004 

/РVN1005,Белене - АЕЦ Белене/-/ІІІ-

5202/ - ЗМК 0+000 - 2+940 2,94 

3 РVN1005 /ІІІ-5202,/-Белене-АЕЦ Белене 0+000 - 7+930 7,93 

    22,13 

 

Общинските пътища са в добро експлоатационно състояние, необходими са 

ремонт и поддръжка, в т.ч. и на съоръженията – мостове, канавки, пътни водостоци. 

Изградената транспортна мрежа в община Белене е с гъстота под средната за 

страната, но сравнима със съседните общини е над гъстотата на транспортната мрежа 

в общините Свищов и Никопол. Общинските и републикански пътища на територията 

на общината свързват пряко всички съставни населени места и общинския център, като 

осигуряват бърз излаз на основните пътища от РПМ. 

За поддръжка, ремонти на пътни участъци и съоръженията към тях за периода 

са необходими 11 040 хил.лв. 

 

Таблица 4.3. 
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 Гъстота на транспортната мрежа 

община Белене община Свищов община Никопол община Левски 

25,6 км / 100км2 24,8 км / 100км2 21,8 км / 100км2 35,0 км / 100км2 

 

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. 

До гр. Белене има изградена железопътна мрежа, която обслужва само товарни 

превози до площадката на АЕЦ-Белене. Пътническия превоз по отсечката Ореш – 

Белене е спрян поради нерентабилност. 

Местоположението на гр. Белене по второстепенния ръкав на р. Дунав и 

наличието на Беленския комплекс острови не позволяват изграждането на 

пристанищен терминал за речен превоз непосредствено до града. За тази цел би могло 

да се ползва пристанището, изградено на строителната площадка на АЕЦ „Белене”, 

както и пристанище „Свищов”, където е най-близкият гранично-пропускателен пункт 

с Република Румъния. Решаването съдбата на площадка „АЕЦ Белене” би стимулирало 

подобряването на местната транспортна инфраструктура.  

 През територията на Област Плевен преминава ОЕТК № 7 – р.Дунав с дължина  

на българската територия 470 км. Река Дунав е и единственият вътрешен воден път в 

страната. През територията на областта преминава и първокласен път Е-83 „София-

Плевен-Бяла-Русе”, който е от голямо значение за интегрирането на района в 

националната и европейска пътна мрежа. 

 Необходима е рехабилитация на участъка от републикански път ІІ-52 /Бяла – 

Никопол/ през територията на общините Белене и Никопол /област Плевен/. Такава 

вече е започната през териториите на области Русе и Велико Търново. Този път ще е 

основен и най-бърз излаз на жителите на общината в посока АМ „Хемус“ – пътен възел 

Плевен. От друга страна той е част от крайдунавския път на територията на страната и 

има пряка връзка с предвижданията за развитие на дунавски туризъм – приоритет 4. 

Изграждането на крайдунавския крайбрежен път от Видин до Силистра, ще спомогне 

за усвояване потенциала на периферните крайбрежни територии и балансиране на 

системата от населени места в област Плевен, както и за укрепване на селищата и 

интегрирането на общините по Дунавското крайбрежие. Изграждането на АМ “Хемус” 

и подобряването на транспортните връзки „Никопол-Плевен-Ловеч” и „Плевен-Кнежа-

Оряхово“ към Дунавските пристанища ще допринесе за по-ефективно използване на 

местните ресурси за развитие на областта. На територията на Област Плевен към 2020 

год. вече стартира изграждането на участъците от автомагистрала „Хемус“. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 111 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

 Необходимите средства за основен ремонт на пътя и съоръженията към него са 

в размер на 8 775 хил.лв. 

 

Източник: НСРР 2014-2022 г. 

 

 

  Общата дължина на републиканската пътна мрежа в Област Плевен е 791 км, 

като 96 км от тях са пътища І-ви клас, 205 км са пътища ІІ-ри клас, а останалите 490км 
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- пътища ІІІ-ти клас. Относителният дял на първокласните пътища в областта е 12,14 

%, което е незначително повече от средните стойности на областите в СЗР – 11,40% и 

по-нисък от стойността на този показател в страната – 15,22%. Най-голяма е дължината 

на републиканските пътища на територията на Община Плевен –154,87 км, 

съставляващи 19,58 % от пътната мрежа в областта и приблизително 4,57 % от пътната 

мрежа в СЗР. През територията на общините Кнежа, Долна Митрополия, Искър, 

Гулянци, Никопол и Белене не преминават пътища от I клас.  

 За тези общини определяща роля за транспортното обслужване и осигуряването 

на достъп до населените места имат пътищата втори и трети клас, което определя 

необходимостта от подобряване на експлоатационното им състояние. Относителният 

дял на второкласната пътна мрежа в област Плевен - 25,92% е по-висок от средната 

стойност за СЗР - 22,6 % и от средната за страната - 20,65%. Относителният дял на 

третокласната пътна мрежа - 61,95% е по-ниска от средната стойност за СЗР - 65,8% и 

гравитира около средната стойност за страната - 61,56%. Дължината на пътищата с 

лошо състояние на настилката са 191.37 км., по данни на АПИ, което е 24,19% от 

общата дължина на РПМ в областта. Преките трансгранични контакти за област Плевен 

се осъществяват посредством функциониращият ферибот Никопол / Турну Мъгуреле. 

 

 

 

Таблица 4.4. 

 Републиканска пътна мрежа в област Плевен според класа на пътя 
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 Км Отн. дял от общата дължина % 

България 19 512 458 2 970 4 030 12 054 2,34 15,22 20,65 61,56 

СЗР 3392 7 387 767 2231 0,2 11,4 22,6 65,8 

Област Плевен 791 - 96 205 490 - 12,14 25,92 61,95 

Община Плевен 154,87 - 27,65 44,53 82,69 - 17,85 28,75 53,39 

Община Долни Дъбник 66,56 - 17,73 10,03 38,80 - 26,64 15,07 58,29 

Община Червен бряг 77,55 - 16,68 - 60,88 - 21,51 - 78,50 

Община Кнежа 67,33 - - 17,87 49,46 - - 26,54 73,46 

Община Искър 40,18 - - 9,89 30,29 - - 24,61 75,39 

Община Долна 

Митрополия 
84,12 - - 16,90 67,22 - - 20,09 79,91 

Община Гулянци 52,48 - - 38,53 13,95 - - 73,42 26,58 
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Община Никопол 76,34 - - 52,89 23,45 - - 69,28 30,72 

Община Белене 23,64 - - 14,92 8,72 - - 63,11 36,89 

Община Левски 81,66 - 20,80 - 60,86 - 25,47 - 74,53 

Община Пордим 55,19 - 12,94 - 42,25 - 23,45 - 76,55 

Източник: АПИ 

 

 През територията на областта преминават следните важни пътища I-ви и II-ри 

клас: 

 Първокласният път I-3 Русе – Бяла – Плевен – София (Е-83), който е основна 

пътна артерия за Област Плевен. 

 Второкласният път II-52 Никопол-Белене-Свищов-Бяла /Русе-В.Търново/ 

обслужва северните, крайбрежни територии на Област Плевен и е част от 

Дунавския панорамен път.  На запад пътят продължава като път ІІ-11 Никопол-

Видин. 

 Второкласният път ІІ-34 Никопол-Плевен е връзката на областния град Плевен с 

пристанище Никопол, като е вторият основен път, обслужващ Област Плевен.  

 Второкласният път ІІ-35 Плевен –Ловеч свързва областния център гр. Плевен със 

съседния областен център гр. Ловеч 

 Второкласният път ІІ-13 Монтана -Д.Дъбник/ свързва областта със съседните 

области Враца и Монтана 
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Фиг. 4.1. Транспортна инфраструктура в област Плевен 

Източник: АПИ 

 Общата дължина на ж.п. линиите на територията на областта е 206 км, което 

съставлява 32.09 % от ж.п. мрежата на СЗР и 5,06 % от ж.п. мрежата на страната. 

Гъстотата на железопътната мрежа в областта е 44,28 %и е сред най-високите 

показатели за страната. От важно значение за областта е IІ главна линия София- 

Плевен-Г. Оряховица-Варна –основна за Област Плевен. С регионално значение за 

развитието на района имат ж.п. линиите от втора категория: “Червен бряг – Златна 

Панега”, “Троян – Левски – Свищов” и “Ореш – Белене”. Липсва жп връзка с жп 

мрежата на Румъния, трансгранични контакти с жп транспорт не се осъществяват. 

 Българският участък на р. Дунав, който се намира в долното течение на реката, 

е единствения корабоплавателен вътрешен воден път на страната. Транспортната 

функция на р. Дунав е много важна и е от определящо значение за прилежащите на 

реката територии. Важно значение за корабоплаването по р. Дунав имат нейните 

технически параметри, които се променят в различните участъци от течението. 

Водният транспорт по транспортен коридор № 7 се обслужва от пристанищата в гр. 

Никопол, с. Сомовит, с. Загражден и с. Байкал, но значението им за икономиката в 

областта не е голямо. Въпреки това, пристанище “Сомовит” е с национално значение и 
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се използва за обработка на генерални и насипни товари. Пристанищата са в лошо 

техническо състояние и с влошени експлоатационни възможности, като повечето от 

тях имат локално значение и се използват за риболов и отдих. Важен инструмент за 

подобряване тяхното състояние е реализирането на проекти в изпълнение на 

Дунавската стратегия на ЕС. 

 

 

2. Техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация в 

община Белене  

 

 Водоснабдителна мрежа 

Водоснабдяването има изключително важно значение не само за 

благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на 

населените места. Качеството на услугата, която се предоставя, чрез него в голяма 

степен определя облика на едно населено място и неговите възможности за привличане 

на инвестиции за развитие на индустрията и туризма. Макар да има някои положителни 

резултати, водоснабдяването в общината не е в добро състояние. Все още не са 

окончателно решени основни проблеми, свързани със собствеността на активите на 

инфраструктурата, моделите за управлението на услугите и пътищата за развитие на 

сектора. Въпреки многобройните дискусии по тези проблеми, все още няма ясно 

формулирана политика за развитието и управлението на сектора, както и необходимата 

нормативна рамка, определяща основните правила и принципи на това развитие. 

Необходимо е да  се анализира съществуващото състояние на сектора и се определят 

основните насоки за развитието му. 

Гъстотата на речната мрежа в общината е под 0.2 км/ кв. км, общата твърдост 

на водата е висока- 3 до 11 мг/ equ. 

Качеството на водите на река Дунав е контролирано в 5 пункта от 

международната мониторингова мрежа и 5 пункта от националната мрежа. По 

програмата на Националната система за мониторинг на околната среда се контролират 

около 28 показателя, а по Програма за опазване на околната среда в басейна на река 

Дунав, се контролират около 48 показателя. Основен проблем за нашия учстък са 

високите концентрации на азот и фосфор и в по-малка степен на цинк, мед и олово, 

вероятно дължащи се на естествен произход и трансграничен пренос. Може да се каже, 

че през последната година качеството на водите на р. Дунав не се променя в значими 

граници и остава сравнително стабилно. 

Територията на населените места в община Белене е 100% водоснабдена. 

Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и в 50% се нуждае от подмяна. 
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Затруднения с водоснабдяването се наблюдават единствено през летните месеци в с. 

Кулина вода. 

 

Таблица 4.5. 

 Обитавани жилища по източник на водоснабдяване и местонамиране 
(Брой) 

 Общо В Белене В селата 

Община  Белене 3793 2896 897 

Обществено водоснабдяване  3688 2840 848 

Собствен водоизточник  8 3 5 

Обществено водоснабдяване и собствен 

водоизточник  78 41 37 

Няма източник на вода  19 12 7 

Източник: НСИ. 
 

Водоизточниците за гр. Белене се намират на водната тераса на р. Дунав. За 

селата Кулина вода, Петокладенци, Татари и Бяла вода водоизточникът е от района на 

селото. Водоснабдяването на с. Деков се осигурява чрез водохващане от местността 

"Дълга шума". 

Територията на общината се отводнява чрез дерета в Татари, Петокладенци, 

Деков и Кулина вода и чрез отводнителните канали в Беленската низина. 

Необходимо е редовното почистване на каналната система в гр. Белене, за да 

не се допуска покачване на подпочвените води и заблатяването на ниските 

обработваеми терени и пасища. 

В землището на град Белене съществува неразработен топъл минерален извор 

с температура на водата 47°С. 

 

 Канализационна мрежа 

По данни на паспортизацията на канализационната мрежа 70% от населението в 

гр. Белене е включено в канализация. Тя е смесена – за битови и промишлени отпадни 

води и се зауства чрез пречиствателна станция в река Дунав. Общата дължина на 

изградените канализационни колектори е 7635 м. И петте села в общината са без 

канализация. 

 

 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 117 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

Таблица 4.6.  

Обитавани жилища по наличие на канализация и местонамиране 

(Брой) 

  
Общо 

В 

градовете 
В селата 

Община Белене 3793 2896 897 

Свързана с обществена канализация  2263 2256 7 

Свързана с изгребна яма 65 56 9 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоръжение 254 216 38 

Свързана с попивна яма  1115 310 805 

Няма канализация 96 58 38 

Източник: НСИ. 

 

След изпълнен проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ 

и рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа град Белене”, финансиран 

по ОПОС на обща стойност 42 392 916 лв., се приключени следните дейности:  

 Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Белене за 11460 

е.ж.; изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 19963 м; 

 Изграден е заустващ канализационен колектор с обща дължина 326 м; 

 Рехабилитирана е водопроводна мрежа по трасетата на изгражданата 

канализация с обща дължина 18445 м; 

 Изграден е нов захранващ водопровод до ПСОВ с дължина 1157 м. 

 

 Улично осветление 

 Уличното и парковото осветление на територията на Община Белене e изцяло 

подменено с енергоефективни осветителни тела (с енергоспестяващи натриеви лампи 

с високо налягане). Надграждането в ефективността на уличното осветление е в посока 

монтаж на соларни системи и LED. 

 

 

 Енергийни мрежи и енергийна ефективност 

 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 
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осигурява захранването на всички населени места. Дължината на електропроводната 

мрежа през последните години отчита нарастване с устойчив темп. Енергийната 

ефективност е важен момент в политиката на устойчиво развитие на общините и 

районите в България.   е: 

 Гарантирано снабдяване на потребителите с енергия при минимални разходи 

след прилагане на различни енергоспестяващи мероприятия; 

 Рационално и ефективно използване на горивата и енергията в цикъла 

“производство – крайно потребление”; 

 Намаляване разходите за енергия в общинския бюджет; 

 Подобряване качеството на живот на ползвателите; 

 Намаляване на топлинните загуби в сградите чрез подобряване на енергийните 

им характеристики (саниране – пълно или частично); 

 Замяна на нискоефективните горива с такива с по-висока ефективност 

(газификация); 

 Възможности за регулация и управление на потреблението на енергия и 

оптимизиране на енергопотреблението; 

 Подобряване качеството на уличното осветление; 

 Подобряване опазване на околната среда с намаляване на вредните емисии на 

газове в атмосферата; 

 Нови пазарни възможности за производители и фирми за монтаж и обслужване 

на енергоефективни съоръжения, системи, изделия и технологии. Тази цел ще 

се постигне чрез система от конкретни мерки за повишаване на ефективността 

на потреблението на енергия в общинските обекти. 

 Общинската политика за енергийна ефективност трябва да бъде насочена не 

само към намаляване на разходите за енергия на общинските обекти, а и да съдейства 

за намаляване на разходите за енергия на крайните потребители - обществените сгради, 

домакинствата, предприятията, транспорта, селското стопанство и др. Мерките 

предприети от Община Белене са насочени към: 

 Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление; 

 Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните 

им характеристики (саниране – пълно или частично); 

 Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока 

(газификация); 

 Осигуряване на отоплителни системи с висока ефективност, включващи и 

възможности за регулиране а потреблението; 

 Реконструкция и модернизация на уличното осветление; 

 Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на 

договорирането за енергоспестяване в общинския сектор; 

 Намаляване емисиите на парниковите газове. 
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 Слънчева енергия 

 Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на 

редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на 

слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености 

на територията; ограничения пристроителството и експлоатацията на слънчевите 

системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др. 

 Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на 

слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на 

слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична 

топлинна енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се 

използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени. 

 Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено 

от качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната 

слънчева инсталация за получаване на топла вода. 

  

 По данни на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяемите енергийни източници 2005-2015г., развитието на слънчева енергия в 

България ще е: 

 Фотоволтаични инсталации - очаква се произвеждане на електрическа енергия в 

размер на 4 ktoe /год., водеща до намаляване на емисиите на ПГ с около 39 kt 

CO2 еквивалент. 

 Слънчеви термични панели – очаква се произвеждане на топлинна енергия 239 

GWh/год. Реализирането на този потенциал ще доведе до намаляване на 

емисиите с около 72 kt CO2 еквивалент. 

 След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев 

потенциал. България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на 

слънчевото греене. Община Белене попада в така обособен „Североизточен регион”. 

Той обхваща 50% от територията на страната, предимно селски райони, 

индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 

kWh/m2 годишно. 

 

 

 

 

 Енергия от биомаса 

 Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и 

предпазлив подход тъй като става дума за ресурси които имат ограничен прираст и 

много други ценни приложения, включително осигуряване прехраната на хората и 

кислорода за атмосферата. Затова подходът е да се включват в потенциала само 
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отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, 

която не намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се използва, 

енергийни култури отглеждани на пустеещи земи и т.н.  От всички ВЕИ, биомасата 

(дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на страната.  По данни на 

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите 

енергийни източници 2005-2015г., използването на биомаса за енергия ще доведе до: 

 Използване на биомаса за производство на електроенергия – очаквано 

производство в размер на 73 ktoe/год. и очаквано спестяване на емисии на ПГ в 

размер на 705 kt CO2 еквивалент/год. 

 Използване на биомаса за производство топлоенергия - очаквано производство в 

размер на 14 233 GWh/год. и очаквано спестяване на емисии на ПГ в размер на 

4 270 kt CO2 еквивалент/год. 

 

 Вятърна енергия 

 Вятърната енергетика, в България, има незначителен принос в брутното 

производство на електроенергия в страната. През 2001 г. от вятърна енергия са 

произведени 35 MWhе (3 toe), през 2003 г. - 63 MWh (5.4 toe), а през 2004 г. - 707 MWh 

(60.8 ktoe). Това показва, че развитието на вятърната енергетика в България се 

ускорява. Възможността за усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия 

зависи от икономическите оценки на инвестициите и експлоатационните разходи по 

поддръжка на технологиите за трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната 

енергетика в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще 

зависи и от прилагането на нови технически решения. 

 Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на 

вятърната енергия, отчетени при височина 10 m 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”. В тази зона се включват 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 ∑ τ 5-25 m/s в тази 

зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината 

(8 760 h). 

 В „Зона на малък ветрови потенциал” могат да бъдат инсталирани вятърни 

генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. Възможно еевентуално 

включване на самостоятелни многолопаткови генератори за трансформиране   на  

вятърна енергия и на PV-хибридни  (фотоволтаични) системи за водни помпи, мелници 
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и т. н. Разположението на тези съоръжения е най-подходящо в зона с малък ветрови 

потенциал на онези места, където плътността на енергийния поток е над 100 W/m2 . 

 

 Хидроенергия 

 Към момента няма данни за използване на хидро инсталации за производство на 

електроенергия на територията на община Белене. Съществуват обаче планове за 

Хидротехнически комплекс (ХТК) “Никопол - Турну Мъгуреле” (Белене - Чоара), по 

утвърден през 1974 г. българо-румънски проект. Напоследък има научни разработки за 

възможността да се експлоатира ефективно хидроенергията на бавно течащи реки, 

което може да предизвика нов инвестиционен интерес към добива на хидроенергия от 

река Дунав. 

 

 Комуникационни мрежи 

 Изградените телекомуникационни проводи покриват 85% на територията на 

общината. Стремежът е да се обхване и останалата част. „Български пощи“ ЕАД 

извършва вътрешни и международни пощенски услуги, 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). 

  

 Предизвикателства пред развитието на техническата инфраструктура 

 Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа и състоянието на 

уличната мрежа 

 Подобряване състоянието на водопроводната мрежа, намаляване загубите на 

вода, както и възможностите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води 

 Развитие на газоснабдяването 

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

 Използване на ВЕИ 

 

 

3. Зони за въздействие, пространствена структура и селищна мрежа в 

Община Белене 

 

 Съгласно Чл. 7. от Закона за устройство на територията териториите в Република 

България, според основното им предназначение, определено с устройствените схеми и 

планове, биват: 
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1. урбанизирани територии (населени места и селищни образувания); 

2. земеделски територии; 

3. горски територии; 

4. защитени територии; 

5. нарушени територии за възстановяване. 

 Земеделските територии са с най-голяма заемана площ – 20 045,30ха. Горските 

територии заемат 796,27ха Водните течения и водни площи са 529,52ха. и площите за 

транспорт и инфраструктура – 631,56ха.  

 Съгласно чл. 37. ЗУТ, ал. 1 сградите на основното застрояване се изграждат 

съобразно предназначението на урегулираните поземлени имоти, определено в 

подробен устройствен план. Според ал. 2 сградите на основното застрояване по 

предназначение са жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-

обслужващи и други, както и сгради със смесено предназначение. 

 В демографски план е важна проявилата се и задълбочаваща се тенденция към 

отрицателен прираст на населението след 1998 г. Тази тенденция се отнася както за 

естествения, така и за механичния прираст. Това влияе на пазара на жилища не само 

върху търсенето, но и върху структурата на жилищния фонд. 

 Не на последно място е влиянието на измененията в Наредба 5, регламентираща 

правилата и нормите за териториално и селищно устройство. То е насочено главно към 

етажността, плътността и интензивността на застрояване, свободните площи и 

озеленяването на жилищните територии. Не трябва да се забравя и откриващият се 

резерв от отпадането на редица обекти на социалната инфраструктура като 

териториална потребност. 

 При анализа на сградния фонд в Община Белене трябва да се имат предвид 

влошаващите се демографски характеристики и негативните тенденции на намаляване 

на населението на града в последните години. Тези тенденции саустановени в анализа 

на демографското развитие на общината през  последните години. Негативни са 

тенденциите, както по отношение на естествения прираст на населението в общината, 

така и по отношение на механичния прираст. Ясно се наблюдава зависимостта между 

намаляването на населението най-вече в трудоспособна възраст и темповете на 

увеличение на отрицателния механичен прираст. Увеличената безработица, 

икономическата криза и редица социално икономически процеси, свързани с 

изместването на центровете на развитие на страната към по-големите градове и техните 

агломерации и най-вече гр.Плевен и гр.София принуждават много хора в тази възраст 

да напуснат общината и да търсят реализация именно в тези центрове. От друга страна 

този отрицателен механичен прираст, предизвикан от напускането на хора в 

трудоспособна възраст предизвиква ефект върху естествения прираст на населението. 

Ефектът от него се изразява в следното: Значително се увеличава се делът на хора в 

надтрудоспособна възраст, което е основа до известна степен за повишената смъртност 

и логично води до увеличение на темпа на отрицателния естествен прираст. Тези 
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неблагоприятни тенденции влияят върху пазара на жилища, не само върху търсенето, 

а и върху структурата на жилищния фонд. 

 

 

3.1. Пространствена координация на община Белене в Област Плевен. 

 

 Община Белене е интегрална териториална част от област Плевен. Площта 

на област Плевен е диференцирана по видове територии от гледна точка на 

функционалното им предназначение – земеделски, горски, населени места и 

урбанизирани територии и др. 

 
Фиг. 4.2. Схема на земното покритие в област Плевен 

 

 Балансът на територията по видове показва, че от общата площ на областта – 4653,3 

хил. дка,  основните  видове територии са със следната площ: 

 Земеделски територии  - 3791,8 хил. дка; 

 Горски територии  - 434,3  хил. дка; 

 Урбанизирани територии – 219,5,0 хил. дка; 

 Водни течения и водни площи - 153,5 хил. дка  и др.  

 

 Особеностите на релефа дават отражение върху значителния размер на 

земеделските територии – те заемат  81,5% от общата площ на областта. На второ място 

– с 9,3% са горските територии, а на трето – териториите заети от фонд “Населени 

места”и урбанизираните територии – 4,7%. Териториалното разпределение на площта 

на областта по видове територии и по общини до голяма степен е повлияно от характера 
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на релефа в отделните териториални единици.  Земеделските земи са с висок 

относителен дял в северните, равнинни части на областта. Те преобладават в общините 

северно от Предбалкана. С над 85% дял на земеделските земи от общия размер на 

територията са общини Кнежа (90,7%), Искър (87,3%), Пордим (87,3%), Долна 

Митрополия (86,8%) и др. С по-висок от средния за областта относителен дял на 

горските територии (9,3%) са общините, попадащи в най-северните склонове на 

Предбалкана и край р. Дунав – Никопол (15,4%), Белене (14,1%),  Червен бряг (15,7%). 

За територията на област Плевен се наблюдава характерната за Дунавската равнина 

балансирана структура от средно големи и големи села и малки градове, които са и 

основни опорни и обслужващи центрове за преобладаващо селскостопанския 

хинтерланд на областта. Селищната структура на областта включва и много селища от 

категорията на малките и средните села и един голям град (Плевен). 

 

Таблица 4.7. 

Териториалната структура и селищната мрежа е област Плевен, 

балансиращата територия и за България 

ОБЩИНИ 

Територия - км2 Населени места – бр. Гъстоти 

общо 
Урбани-

зирана 
общо градове села 

Н.м./ 

100 км2 

Жит./ 

км2 

Жит./км² 

урб. тер. 

Белене 285.05 5.03% 6 1 5 2.10 35.79 711 

Никопол 416.58 4.30% 14 1 13 3.36 22.10 511 

Гулянци 459.20 5.12% 12 1 11 2.61 26.71 516 

Долна Митрополия 674.81 4.95% 16 2 14 2.37 29.23 591 

Долни Дъбник 307.57 5.30% 7 1 6 2.28 37.15 700 

Искър 243.90 4.18% 4 1 3 1.64 27.73 663 

Кнежа 317.83 5.63% 4 1 3 1.26 42.75 759 

Левски 414.69 6.71% 13 1 12 3.13 47.25 704 

Плевен 812.10 8.28% 25 1 24 3.08 160.30 1929 

Пордим 238.13 7.51% 8 1 7 3.36 26.40 352 

Червен бряг 485.78 5.93% 14 2 12 2.88 56.56 954 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 4655.64 5.91% 123 13 110 2.64 57.17 967 

ОБЩО ЗА 

БЪЛГАРИЯ 

111001 

(100%) 

4603 

(4.1%) 
5302 255 5047 4.78 66.40 1618 

 

 Основните градивни елементи на макро-пространствената структура са 

полюсите на растеж - урбанистичните центрове от различен ранг в полицентричната 

урбанистична мрежа на страната. Между тях се развиват линейните връзки, 

представени чрез транспортните и инфраструктурните коридори, културните 

коридори, био-коридорите и "сините" коридори по поречията на големите реки, важни 

за опазване на биологичното разнообразие. 

 В анализната част на НКПР, са определени 7 категории, по които са 

класифицирани центрове в България по вид и значимост: административно-

обслужващи, центрове на медицинското обслужване, образователни, културни, 
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транспортни, икономически и туристически центрове. Системата от полюси на растежа 

в област Плевен се представя от следните йерархични нива: 

 Второ ниво – центрове с национално значение: Второто ниво от центрове с 

национално значение на територията на областта е гр. Плевен; 

 Четвърто ниво – с микрорегионално значение – в територията на групи 

общини: За област Плевен това са Белене, Кнежа, Левски, Червен бряг и Никопол. 

Тези градове са с относително стабилно развитие и имат важни обслужващи 

функции за съседните малки общини; 

 Пето ниво – много малки градове и села, центрове на общини. На територията 

на област Плевен това са Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър. Тези 

селища са административни, стопански и обслужващи центрове за населението на 

местно ниво. 

 Съобразявайки се с НСРР 2012-2022 г. и НКПР , основните и второстепенните 

оси на развитие на територията на областта се формират по транспортните направления 

на коридорите от транс европейската транспортна мрежа и на други транспортни 

мрежи от национално значение. Те осигуряват връзките между урбанистичните 

центрове в националната територия, както и връзките им с другите европейски 

центрове. Осите, заложени в НКПР, които имат отношение към урбанистичното 

развитие на областта, са: 

 Северна основна паралелна ос – София – Плевен – Русе и отклонението София–

Ловеч–Велико Търново–Шумен–Варна (АМ „Хемус“), които свързват столицата с 

градовете от северна България и през Русе със столицата на Румъния – Букурещ. 

 Крайдунавска паралелна ос, която свързва селищата по Дунавското крайбрежие. 

Тази важна ос е формулирана като второстепенна, но с възможност в бъдеще да 

прерасне в главна ос. 

 Второстепенна ос на развитие свързваща селищата Никопол-Плевен–Ловеч–Троян. 

  

 Сделките с недвижими имоти в общината са малко, като търсенето е слабо. 

Средните цени на имоти в гр.Белене се движат приблизително между около 20-30 

евро/кв.м. за терени и падат значително в селата в Общината. Като цяло цените на 

жилищата в общината са по-ниски от средните за страната – около 150 евро/кв.м. 

 Важно е при планирането на развитието на Община Белене да се имат предвид 

негативните демографски и икономически тенденции. Намаляването на населението, 

вследствие на високите темпове на отрицателен естествен и механичен прираст е важен 

фактор, който трябва да аргументира планирането и реконструкцията на сграден фонд 

в посока подобряване състоянието на съществуващи жилищни зони в града. 

Необходимо е да се създадат условия за задържане на хората в трудоспособна възраст 

в града, чрез създаване на заетост и благоприятна среда за живот. Чисто житейски може 
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да се предположи, че тези които се заселват първоначално в града вследствие на 

осигурената им заетост ще го направят в съществуващи благоустроени части,  а няма 

веднага да инвестират в построяване или придобиване на ново жилище в други, още 

повече във време на икономическа криза. 

 

Фигура 4.3. Центрова структура на територията на областта и оси на развитие 

Източник: НКПР 

  

3.2. Определяне зоните за въздействие в плана за интегрирано развитие на 

община Белене 

 

 Съгласно Методическите указания на МРРБ Зоните за прилагане на интегриран 

подход (Зона за въздействие) е пространствено обособена територия с определена 

характеристика и състояние на физическата среда, социална и/или етническа структура 

на населението и характер и структура на основните фондове. Зоните за въздействие се 

определят в границите на структурно обособени части от общинските територии. 

Зоната за въздействие, които имат сходни характеристики могат да обхващат няколко 

териториално и функционално-свързани „структурни единици“ – земеделски 

територии, територията на населените места, обособени територии в общинския 

център и др. 

 Съгласно йерархичната система от градове-центрове, простиращи влиянието си 

върху различни по площ териториални ареали общинския център гр. Белене попада в 

5-то ниво („много малки градове и села, центрове с общинско значение за територията 

на съответните общини“) и подлежи на изключване от определянето на „градски зони 
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за въздействие“. Ето защо за община Белене се предлага структуриране на три типа 

зони: 

 Първи тип ЗВ: Зони с преобладаващ социален характер - територии с 

преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално-икономически 

проблеми и лошо състояние на техническата и социална инфраструктура, сградния 

фонд и жилищната среда като цяло; 

 Втори тип ЗВ: Зони с потенциал за икономическо развитие територии с 

преобладаващо предназначение за производствени и земеделски дейности с 

незадоволителни функционални характеристики и влошено състояние на техническата 

инфраструктура. 

 Трети тип ЗВ: Зони на публични функции с висока обществена значимост - 

централна част на град Белене, други зони с налична или възможна концентрация на 

функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ 

брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради -

недвижими културни ценности. Признакът на интегрираност при този вид зони е 

обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни 

характеристики на публичната среда и тяхното отстраняване. 

 На тази база в конкретика се извеждат шест зони за въздействие в община 

Белене: 

 

3.2.1. Зона за въздействие 1. „Зона за социално-жилищно развитие“,  

 Зоната включва жилищните части на населените места в община Белене. В 

нейния обхват попадат домовия фонд за обитание на населението на Общината, като 

не би могло да се изключат населени места, тъй като нито едно от тях не се отличава с 

специфични демографски процеси, които да му дават определено предимство или 

значително изоставане от развитието на останалите населени места. Населените 

територии са със сходни социални и битови проблеми на населението. Сходно е 

състоянието на техническата инфраструктура, като инвестициите в тези зони ще са 

основно публични и ще са свързани с подобряване на техническа инфраструктура, като 

това следва да доведе до подобрена жизнена среда и условия за живот. В тази зона биха 

могли да се реализира проекти, свързани с подобряване състоянието на уличната 

мрежа, ново улично и алейно осветление, реализация на мерки, свързани с борбата с 

битовата престъпност, подобряване на зоните за отдих и почивка. В тези зони се 

открива потенциал за реализация на публично-частни партньорства, тъй като 

съществуващите земеделски кооперации, освен като силни стопански единици имат и 

множество социални функции спрямо населението на съответното населено място. 

 

3.2.2. Зона за въздействие 2. „Зона за икономическо развитие“,  

 Зоната включва всички земеделски земи на територията на Общината и 

промишлената част от територията на гр. Белене. Оценява се, че цялостното 
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развитие на Община Белене е неразривно свързано с традиционните земеделски 

дейности. Именно по тази причина е избрана цялата територия със земеделски земи. 

По този начин ще се даде възможност на основните икономически единици, а именно 

производители на земеделска продукция да реализират своите проекти. Те биха могли 

да са свързани с разнообразяване на земеделска продукция, изrраждане и 

възстановяване на напоителни системи, подобряване на земеделските пътища, 

закупуване на земеделска техника и др. Северната част на гр. Белене е включена в 

зоната, тъй като там има концентрация на икономически дейности, свързани с 

преработка на земеделска продукция, доставка и ремонт на техника и д. Тази част е 

включена, тъй като в нея се намира железопътната гара на града, около която е 

възможно  а, се концентрират производства, с оглед интереса на потенциалните 

инвеститори за използване на железопътен транспорт. Наличието на железопътна 

линия дава добри логистични възможности на производителите и инвеститорите в тази 

част от зоната, която при съответен рестарт на стратегическия проект АЕЦ „Белене“ 

ще бъде подновена нейната експлоатация. Наличието на съществуващи свободни 

сгради и терени би могло да предизвика инвестиционен интерес. Община Белене може, 

чрез определени лостове да повиши този интерес, като един от тях е подобряването на 

техническата инфраструктура в тази част. 

 

3.2.3. Зона за въздействие 3. „Зона за публични функции с висока обществена 

значимост“ 

 Зоната обхваща територията на гр. Белене с наситеност на сграден фонд с 

административни, обществени функции и отбранителни функции. 

 При избора на зоната за въздействие са взети предвид разнообразни по своя 

характер критерии за оценка, което доведе до обособяването на зона, включваща в себе 

си административния център на общината. Трябва да се има предвид, че в тази зона се 

концентрират административните сгради и сградите с обществено значение. Като се 

има предвид сравнителната близост на населените места до Общинския център, чрез 

инвестиции в общинската пътна мрежа би могло да се създаде възможност за бърз 

достъп на населението до административни, социални, здравни и други обществени 

услуги. В града се намират почти всички институции, обслужващи населението. Тук са 

концентрирани и културни и образователни институции със значение за цялата 

община.  

 

3.2.4. Зона за въздействие 4. „Зона за транспортна свързаност и туризъм“ 

 Тази зона се явява надграждаща преходните три зони и се включва на 

всички налични трасета за тежък, автомобилен, железопътен и речен транспорт, 

вкл. и трасета за велопреходи и пешеходен туризъм ведно с необходимите паркинг 

и къмпинг зони към тях.  
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 Целта на обособяването на зоната е да се обхванат всички обекти с потенциал за 

развитие на туризма на територията на общината, които са оценени и анализирани в 

ПИРО, в част I, т. 3.3. 

 

3.2.5. Зона за въздействие 5. „Зона за спорт и отдих “ 

 Тази зона включва стадиони, паркове, градини, спортни и детски площадки 

и др. 

 Целта на обособяването на зоната е да се обхванат обектите, които изискват 

идентичен подход за проектна интервенция, вкл. са адресирани към идентични 

източници на финансиране и ОП. 

 

 

3.2.6. Зона за въздействие 6. „Зона за развитие на стратегически национален 

обект „АЕЦ-Белене". 

 Тази зона обхваща площадката на атомната централа и необходимите 

транспортни и енергопреносни мрежи с високо напрежение и трасета.  

 Целта на обособяването на зоната е отчитане на постигнатия национален 

консенсус, инвестиционен интерес и регулаторни изисквания на ЕК за 

нисковъглеродна икономика и енергетика. Реализацията на проекта ще доведе до 

значителна промяна в структурата на заетостта и равнището на работни заплати средно 

за общината и конкретно за свързаните с проекта. 

 

 Проектно обезпечаване на програмата за развитие на зоните за въздействие е 

представено в Приложение 2.  

 

 

3.3. Прогнози за урбанистичното развитие на община Белене 

 

 Съгласно разработения ОУП на Община Белене към 2020 год. следва да се 

приложат следните прогнози по методика на НСИ за урбанистичното развитие. 

 I вариант (при хипотеза за конвергентност) - реалистичен: Този вариант се 

определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския 

съюз за демографското и социално- икономическото развитие на страните членки. 

 II вариант (относително ускоряване) - оптимистичен: При този вариант се 

предполага, че демографското развитие ще протича при благоприятни социално-

икономически процеси в страната. 

 III вариант (относително забавяне) - песимистичен: При този вариант 

развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-

икономически процеси в страната. 
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 Прогнозите по трите сценария на НСИ и при трите сценария сочат тенденция 

на спад на населението, която е сходна, както с тази за страната, така и с тази за 

областта. Отрицателният прираст се доближава приблизително до отрицателния 

прираст на населението, който сочат историческите данни. Няколко ключови фактори 

биха могли да намалят интензивността на негативните демографски тенденции в 

община Белене и до актуализация на прогнози, които да са с по позитивен характер. 

Планираната реализация на мащабни проекти от национално значение биха могли да 

доведат до по-сериозен инвестиционен интерес в областта на изграждането на 

производствени и логистични центрове на територията на общината, респективно 

създаване на работни места и заселване на хора в трудоспособна възраст.  

 

3.3. Пространствено развитие, съгласно Общия устройствен план на Белене 

Местоположението и връзките, съобразени в решението за ОУП на Белене се 

базират върху следните допускания: 

 определящо е местоположението на общината в Дунавската равнина, което 

формират и благоприятния за обитаване микроклимат на територията. 

 основен достъп и връзки с гр.Плевен и столицата София; 

 близки транспортни връзки между населените места в общината; 

Природни определители, пряко влияещи на проектното решение на ОУПО са: 

 теренни дадености свързани с равнинно-хълмист релеф. 

 преобладаващо добро изложение на отделните територии, климатични 

дадености, ветрове и др. 

 наличие на горски територии и режимни зони - предпоставка за развитие на 

спортен и ловен туризъм. 

 наличие на реките р. Дунав и островите на реката с възможности за 

развитие на риболовен спорт, воден спорт и развлекателен туризъм. 

 наличието на историческо минало с възможност за развитие на културно-

исторически туризъм; 

 др., свързани с близките дестинации. 

Общи определители на ОУП от антропогенното влияние са: 

 наличие на селскостопански земи, предимно обработваеми, но необвързани 

в действаща система за поливност с активна пътно-комуникационна връзка между 

гр.Плевен и Община Белене, активна пътно-комуникационна връзка между селищата в 

общината. 

 изградена система за водоснабдяване, но с амортизирани участъци. 

 изградена водонапоителна, но недействаща система от канали. 

 електроснабдителни мрежи и съоръжения със захранване. 

 наличието на исторически паметници включително църкви и др. 

 др., свързани с близките дестинации 
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3.4. Баланс на територията в селищната мрежа на Община Белене 

 Изхождайки от целите на плана, устройствената концепция и възприетите 

решения в ОУП са обосновани нуждите от поземлени ресурси за развитие на общината 

в неговите землищни граници. Те са отразени във функционалните зони на плана. 

Техните абсолютни и относителни размери, отнесени към общата площ на общината с 

неговото землище формират т.н. “Баланс на територията”. В ПИРО не се предлага 

промяна на землищните граници на общината.  

По-значими съществуващи обекти с територии, процедирани или с 

декларирани инвестиционни намерения съобразени в ОУП: 

 Строеж на автомагистрала "Хемус" с достъп на 50 км. при п.в. Плевен-

Ловеч. 

 Подобряване на цялостната пътна и улична мрежа на територията на 

общината. 

 Извършване на мелиоративни мероприятия и въвеждане на различни 

системи за напояване. 

 Предварителни проучвания за газифициране на общината и др. 

 

Структурирането на територията в ОУП се основава на следната обща 

концепция на устройственото предложение: 

 максимално запазване на екологичното равновесие 

 съобразяване с природните дадености на р. Дунав с прилежащите им 

територии, горският фонд като цяло, които формират основната част на зелената 

система на общината 

 съобразяване с установените селищни територии като отделни 

урбанизирани територии с възможностите за допълващо застрояване 

 доразвиване на техническата инфраструктура с пътни комуникации се 

определят от възможните зони за развитие и влиянието на близките и по-далечни 

дестинации, а вътрешните за общината пътища се предвиждат да се организират в ясна 

транспортна схема и връзка между отделните територии 

 водоснабдяване, съобразено с изградените ВиК мрежи, включително с 

използване на утвърдените им сервитути и възможното им развитие по 

съществуващите и проектни пътни трасета. 

 канализационна колекторна мрежа, съобразно проектното потребление и 

теренните дадености за оптимални трасета. 

 Ел.мрежата и предвидените съоръжения с оразмеряване спрямо очакваното 

потребление и предвидени трасета с възможности за резервно захранване в случай на 

аварии. 

 Газоснабдяването на общината е предмет на бъдещи специализирани 
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разработки, като алтернатива на традиционните твърди и течни горива, носители на 

замърсяване. 

 

Основните устройствени елементи и територии в частта транспортни 

комуникации и съоръжения, маршрути включват: 

 транспортното обслужване да се осъществява предимно с лек автомобилен 

транспорт, масов междуселищен транспорт и бъдещо рестартиране на ЖП линията 

Белене – Ореш (с връзка към Свищов – Левски – Троян). 

 вътрешни основни пътни трасета - те са предимно проектни и са съобразени 

с концепцията за урбанизиране на част от извън селищните територии. Трасетата им са 

основно съобразени с пътищата от действащия план за земеразделяне. 

 в плана са предвидени зони за спорт. Зоните са извън обхвата на буферната 

зона по Натура 2000, която не се засяга с бъдещи устройствени мероприятия. 

 

 Урбанизирани територии се планират да имат следното развитие: 

 Жилищни територии 

 гр.Белене 

В жилищните територии отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен 

план за нежилищни обслужващи обекти, както следва: 

 сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни 

и религиозни дейности; 

 магазини и заведения за хранене 

 сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  

 обществени озеленени площи 

 Освен обектите посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в жилищните 

територии в съответствие със заявено искане на собствениците им могат да се 

изграждат: 

 административни и делови сгради 

 занаятчийски работилници 

 сгради за безвредни производствени дейности 

 

 Територии за рекреация: Териториите с рекреационни функции с допускат 

изграждане на: курортни обекти за настаняване, сгради за общественообслужващи 

дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други 

озеленени площи за широко обществено ползване, обекти на транспорта и движението, 

обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване. 

 

 Натоварване на рекреационните територии: В границите на курортите и 

курортните територии в населени места, се отреждат терени и се урегулират имоти, в 

които могат да се изграждат: 
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 сгради за обществено обслужващи дейности: обекти за хранене, обекти за 

търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и др. 

 спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, 

клубове по интереси и др. 

 обекти на транспорта и движението: автогари, жп гара, пешеходни алеи и 

площи и др. 

 обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: 

складове, ремонтни работилници, автобази, мрежи на техническата инфраструктура, 

електроподстанции, трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни 

станции и др. 

 

 Територии с допустима промяна на предназначението, вкл. в условията на ЗУТ 

в землищата извън границите на населените места позволяват да се изграждат: 

 селскостопански обекти 

 горскостопански обекти 

 промишлени и складови обекти 

 транспортни обекти и съоръжения 

 обекти и съоръжения на техническата инфраструктура 

 рекреационни и туристически обекти 

 спортни обекти и съоръжения 

 търговски и обслужващи обекти 

 здравни обекти 

 обекти със специално предназначение 

 историко-мемориални обекти 

 

В земеделски територии за изграждането на горепосочените обекти е 

необходима промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди 

по реда на Закона за опазване на земеделските земи на основание предвиждане на 

устройствен план. Без промяна на предназначението на земеделската земя могат да се 

изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите. 

 

 Горско стопанство: Горските територии се запазват като малка промяна в 

площите се наблюдава поради преобладаващото предназначение (горски земи и др). 

Устройството и застрояването се извършва по реда на закона за горите. Допуска се 

изграждането на проводи и съоръжения на инженерната инфраструктура при спазване 

изискванията на ЗГ. 

 Територии за производство и обслужване: Производствените и складови 

територии позволяват превръщането на стопанските дворове в складови и 

производствени територии. Обслужващи сгради и съоръжения са здравни пунктове, 

магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, 
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административни сгради и научно- експериментални бази към предприятията, гаражи 

и паркинги, както и жилища за охраната. 

 

Зелената система включва единното и свързано третиране на: 

 териториите около реките 

 териториите около напоителните канали и водоеми 

 предвижда разширяване на съществуващия гробищен парк 

 съществуващото озеленяване в  Община Белене, включително и 

териториите за спорт са съчетани с проектното и заложено в устройствените 

показатели вътрешно селищно озеленяване с едроразмерна растителност. По 

този начин с урбанизираните територии се създава предпоставка за развита 

зелена система и устойчиви еко показатели. 

 

 Комуникации и транспорт: В следствие на гореизложеното се планира за нови 

трасета на проектните връзки да се използват съществуващи горски и земеделски 

пътища. 

 Водоснабдяване и канализация: Схемите за водоснабдяване и канализация към 

Общия устройствен план на Белене са изготвени съгласно изискванията на: 

 Наредба № 2 за проектиране, строителство и експлоатация на 

водоснабдителни системи на населените места 

 Нормите за проектиране на канализационни системи 

 Противопожарните строително-технически норми 

         Проектът разглежда възможностите за питейно-битово водоснабдяване на 

населените места в общината и бъдещите устройствени зони, предвидени с Общия 

устройствен проект и отвеждането и пречистването на отпадъчните води от тях. 

 

 Съществуващо водоснабдяване: Изградеността на водоснабдителна мрежа, в 

осемте селища на Община Белене, е 100%. Голям процент от уличните водопроводи  са 

изградени от етернитови тръби. Макар и по-евтини и предпочитани при строителството 

в миналото, те са показали и отрицателните си качества, крехки са, дебелостенни и 

имат ненадеждни връзки, през които вероятно има голяма загуба на вода. 

 Оценка: Капацитетът на водоизточниците, от които се водоснабдяват населените 

места в Община Белене е достатъчен за задоволяване питейно-битовите нужди на 

населението в момента. Новото развитие на общината определя по-високи нива на 

водопотребление, за обезпечаването на които следва да се преразгледа 

разпределението на наличните водни количества и да се намери баланс със 

водопотреблението на останалите селища. Очевидно е, че за постигане на устойчиво 

водоподаване за всички селища от групата, ще бъде необходимо включване на 

допълнителни водни количества. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 138 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

 Перспективно развитие: Необходимите нови водни количества за осигуряване 

водопотреблението при бъдещото развитие на общината следва да се определят в 

съответствие с очаквания брой на ползувателите. 

 Електроснабдяване: В Общия устройствен план са предвидени няколко зони: 

 За рекреационни зони за курорт и допълващи дейности 

 За предимно производствени устройствени зони 

 За смесени устройствени зони 

 За земеделски територии с допустима промяна на 

предназначението 

 За рекреационни устройствени зони за вилен отдих 

 

 

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания 

подход за развитие 

 ПИРО представляват стратегически документи относно политиката за 

постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината и града, докато програмата 

за тяхната реализация има оперативен характер и конкретизира начина, практическите 

мерки, инвестиционните дейности и проектните идеи за постигане целите на 

развитието. Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и 

приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и 

външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на 

плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и 

техническа помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на 

програмата са мерките и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. 

В тях са включени дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви 

признак, с общо финансово управление и предвиден синергичен ефект. Всяка 

предвидена интервенция може да обхваща комплекс от дейности, подлежащи на 

финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни партньорства, 

средства от различни оперативни програми или от други източници. Възможно е да 

бъдат идентифицирани мерки, за чието изпълнение не винаги е необходим финансов 

ресурс – например разработването на общински наредби. 

 Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, следва да 

бъде разработена на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на 

интегриран подход на развитие на общинската територия следва да бъде 

идентифицирана най-подходящата комбинация от ресурси и мерки (проекти, 

инвестиции, политики), които да бъдат използвани целенасочено за осъществяване на 

конкретна цел или приоритет. Това се осъществява чрез програмата за реализация, в 

която се определя пакетът от мерки и проектни идеи за реализация на целите и 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 139 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

приоритетите за развитие на общината през периода 2021-2027 г., съответните 

финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и 

оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – 

и на ПИРО. За общините от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно Националната 

концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 в програмата за реализация 

задължително се идентифицират мерките, които ще доведат до изпълнение на 

приоритетите, насочени към градските територии. Програмата за реализация на ПИРО 

има многогодишен характер (7-годишен период на действие) и може да бъде 

актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на 

плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и 

постигане целите и приоритетите за развитие. 

 Основни компоненти на програмата за реализация са: 

 Първо. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки 

и дейности за реализация на плана. Комбинирането на отделните елементи на 

секторните политики на местно ниво води до постигане на целите, определени в част 

ІІ от ПИРО. Подходът за интегрирани действия е приложим както по отношение на 

територията на цялата община, така и по отношение на всяка от приоритетните зони за 

въздействие в общината. Прилагането на интегрираните мерки за развитие в 

приоритетните зони за въздействие извън тях е фактор за развитието на цялата 

общинска територия. На тази база идентифицираните мерки са със съществен принос 

за решаването на основните проблеми и оползотворяване на местния потенциал, които 

се идентифицираха в аналитичната част на документа и анкетното проучване. 

Интегрираният подход в максимална степен отразява логиката на интервенциите – 

политически, институционални, организационни, информационно - комуникационни, 

финансови и контролни, за постигане на конкретни резултати и въздействие от 

изпълнението на ПИРО. С идентифицирането в гр. Белене  на потенциал за развитие на 

туризма, като икономическа дейност (с оглед на р. Дунав и културно-историческото 

наследство), то мерките за реализация на този потенциал логично водят до инвестиции 

в подходящата техническа инфраструктура, вкл. меки мерки за обучение на 

необходимите кадри чрез партньорство със средни училища и СА „Д. А. Ценов“, 

където се обучават специалисти с профил „Икономика на туризма“.  

 Описанието на интегрирания подход е върху основата на интегрирания 

характер на тези мерки и по образец на Приложение №1 към Методическите указания 

са изброени конкретните мерки за реализацията на приоритетите на плана, отделните 

дейности към всяка мярка (доколкото ако мярката е по-обща и следва да се изпълни с 

повече от една дейност), административните структури, отговорни за управление 

изпълнението на мерките/дейностите, източниците на финансиране и сроковете за 

изпълнение. Приложение №1 е изготвено в отделни работни листове за приоритетите 

на общинско ниво. Мерките са приложими, постижими и реалистични, с конкретни 
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измерими резултати и с реални източници на финансиране. Спазено е изискването, че 

включените в програмата за реализация мерки не трябва да бъдат „пожелателни“ или 

„потенциални“ (в случай че бъде осигурено финансиране в неопределен бъдещ 

момент), а да представляват реално планирани дейности и поети ангажименти от 

страна на общината или партньорите. Оформянето на мерките е тясно обвързано с 

провеждането на предвидената комуникационна стратегия с прочуване на 

обществените нагласи и очаквания за идентифициране на проектни идеи съгласно част 

III на документа. Мерките не се ограничават само до проекти или проектни идеи, а 

представляват и включват различни дейности (включително и политики) за реализация 

на приоритетите на плана. 

 Второ. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще 

се разработват и изпълняват в рамките на програмата. Индикативният списък на 

важни за общината проекти се изготвя по образец Методическите указания на МРРБ 

(Приложение № 1А). Списъкът с проекти, които са от по-голяма важност за развитието 

на общината и за постигане целите на плана е неразделна част от програмата за 

реализация. Тъй като проектите по своята същност могат да представляват мерки или 

част от мерки за реализация на отделните приоритети, включените в Приложение №1А 

проекти по съответните мерки могат да фигурират и в Приложение №1. Условието за 

включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А е 

общината съвместно с партньорите да са преценили, че (1) съответният проект е от 

особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно 

и (2) съответният проект да има известна степен на проектна готовност. В тази връзка 

на етапа на изготвяне на ПИРО общината запазва отворен характер на списъка съгласно 

Приложение №1А, като той подлежи на обогатяване на по-късен етап, при 

актуализация на програмата за реализация на плана. Включените в списъка проекти са 

тясно обвързани с ключовите приоритети за развитие, като програмата за реализация 

обоснова приноса им към тях. Списъкът с проекти се актуализира с нови проекти при 

спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната 

стратегия, описани в част ІІІ от плана. Индикативният списък е разработен аналитично 

под формата на проектни фишове и е представен в Приложение  към настоящия 

документ. 

 Трето. Индикативна финансова таблица. Индикативната финансова 

таблица (Приложение № 2 към Методическите указания на МРРБ) представлява обща 

оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за 

реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на 

идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този смисъл 

индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на 
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финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, 

средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 

публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на 

общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с 

приоритетите и целите на ПИРО. Следва да се има предвид, че общата сума на 

посочените финансови ресурси, включително по отделните приоритети, е индикативна 

и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на 

изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, необходимостта от 

гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение 

между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените 

мерки и проекти. Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на 

периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или 

източници на финансиране. 

 Индикативната финансова таблица е представена в Приложение към ПИРО. 

 

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от 

бедствия  

 

 Съгласно Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и 

План за действие до 2030 г. е определено прилагане на следната блок-схема за анализ 

и оценка до достигане на План за действие:  

 

 

1. Мониторинг на състоянието на атмосферния въздух и мерки за 

превенция 

 

Новата Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и качеството на въздуха в 

градовете е ключов елемент от стратегията на ЕС за подобряване качеството на въздуха 
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като цяло. Спектърът от глобални проблеми е широк: изчерпването на озоновия слой, 

киселинните дъждове, нивата на озона и другите замърсители в приземните слоеве, 

промените в климата.   

Метеорологичните характеристики въздействат пряко върху разпространението на 

замърсители в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както 

от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на 

разсейването им в атмосферата. 

 

1.1. Качество на атмосферния въздух  

Природните фактори, географските и метеорологични условия са основна 

предпоставка, която гарантира добро качество на въздуха в общината. Замърсяването на 

въздуха се причинява от работещите предприятия и тяхното реално производствено 

натоварване. Фактор на замърсяването е също интензивността на автомобилния 

транспорт и изгарянето на селскостопанските отпадъци. През летните месеци, 

засушаването и ветровете са предпоставка за високата запрашеност на въздуха. 

Промишлеността в община Белене е слабо развита, което не оказва съществено 

влияние върху вачеството на въздуха. Замърсяването на атмосферния въздух от 

транспорта зависи от състоянието на моторните превозни средства, качеството на 

използваните горива, организацията на движението, състоянието на улиците и пътищата 

и др. Този вид замърсяване на въздуха заема относително голямо място в общото 

замърсяване, поради увеличението на броя на автомобилите, високата им 

експлоатационна възраст, лошата материално-техническа база, не доброто състояние на 

пътната инфраструктура и т.н. 

Замърсяването на въздуха от строителни дейности е свързано главно с образувания 

прах и твърди частици, но поради ниското ниво на строителни дейности в общината, 

секторът практически не оказва съществено влияние за състоянието на атмосферния 

въздух. 

Комунално-битовите дейности са едни от основните дейности, оказващи влияние 

върху замърсяването на въздуха в общината. Повишени нива на замърсяване се отчитат 

през отоплителния сезон, поради използването на нискокачествени твърди и течни горива 

– мазут, нафта, въглища, брикети. Други установени причини за замърсяването са 

емисиите от транспорта, лошото поддържане и почистване на уличната мрежа. 

Допълнителен утежняващ фактор за Дунавската равнина е и високият регионален фон. 

Основното позитивно качество, следващо слабата урбанизация на община Белене е 

сравнително добре запазената околна среда. 

Съгласно Заповед № РД–1046 от 03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и 

водите, Община Белене е част от Северен/Дунавски РОУКАВ. За района, в рамките на 

Област Плевен, нормите за КАВ (пределно допустимите концентрации) за периода 2011 

– 2013 г. са превишени единствено на територията на гр. Плевен и гр. Никопол, и то само 

по един основен показател за КАВ - съдържанието на фини прахови частици (ФПЧ10).  
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 РИОСВ – Плевен измерва следните основни показатели за КАВ: фини прахови 

частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), 

въглероден оксид (СО), озон. Данните от наблюденията са публично достъпни като част 

от Тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда, на интернет страницата на 

РИОСВ – Плевен http://riew-pleven.eu/finprah.html 

Община Белене изпълнява проект „Мониторинг на качеството на факторите на 

околната среда в трансграничната област Олт-Белене” с реф. № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC 

Code 359, в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 

2007-2013 г. 

След проведена обществена поръчка и избран изпълнител, на територията на град 

Белене е монтирана и инсталирана станция за измерване качеството на въздуха, която е 

основен елемент на проекта изпълняван от Община Белене съвместно с водещия партньор 

- Асоциация за общностно развитие на комуналните услуги в областта на 

водоснабдяването и канализацията “Олтул” (Румъния). Станцията заедно със 

съпътстващото хардуерно и софтуерно оборудване е на стойност 365 880,00 лв. с ДДС. 

Параметрите, които станцията измерва, отчита и архивира са: 

• Фини прахови частици ФПЧ; 

• Серен диоксид; 

• Азотни оксиди; 

• Въглероден оксид; 

• Озон; 

• Общи въглеводороди – метан, бензен и неметанови; 

• Амбиентен дозов еквивалент (Н*10) за радиационния гама-фон. 

Метеорологичните измервани параметри са: 

• посока и скорост на вятъра; 

• температура на въздуха; 

• относителна влажност; 

• количество валежи; 

• налягане; 

• слънчева радиация. 

 

Съпътстващото оборудване, включва преносим компютър с инсталиран софтуерен 

продукт за обработка на данните от станцията, цветен лазерен принтер, както и монитор 

за визуализиране на измерените данни, намиращ се в сградата на Община Белене. 

 

1.2. Микроклиматични условия. 

 Климатът на територията на община Белене е умерено-континентален. 

Преобладават ветровете с направление югозапад - 28%, североизток - 23% и запад - 

20%. Количеството на дните без вятър съставлява 45%. Средната абсолютна влажност 

на въздуха е 18.1%, а годишната относителна влажност на въздуха е 73%. Зимните 

http://riew-pleven.eu/finprah.html
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валежи са от сняг. Районът попада в централната част на Средния климатичен район 

на Дунавската хълмиста равнина, в умерено-континенталната климатична подобласт 

от Европейско-континенталната климатична област. Зимата тук е една от най-

студените за условията на България, а лятото е горещо. Пролетта започва рязко 

изведнъж, с високи понякога температури от средата на месец март и към месец май 

се установява типично лятно време. През различните години лятото върви от дъждовно 

начало, влажно и променливо време по средата и сухо, горещо и ветровито време към 

края (август и септември). Тенденцията е редуване на сухи и дъждовни години. 

Хладното есенно време започва към средата на октомври, като се наблюдава 

удължаване на есента до средата на месец декември. Мъгли започват да се появяват 

още в края на септември, а първите есенни слани се образуват в началото на м. 

ноември. Типични  зимни снеговалежите започват много късно, най-рано в края на 

декември или дори чак през януари. Истинските зимни студове са от порядъка на 

минус 10 ºС, минус 14 – 15 ºС, в изключително студени зими (като например през 2012 

г.) до минус 25 - 26 ºС. В течение на една година има около 100 ясни и толкова облачни 

дни. Останалото време е с променлива облачност. Най-многобройни ясни дни се 

наблюдават в м. август (17 дни). Режимът на мъглите се характеризира с наличие на 

гъсти и продължителни мъгли през зимните месеци. През годината се случват средно 

около 25 дни с бури. Най-много те се случват през юни (6,9 дни). За 20-годишен период 

са наблюдавани и отбелязани 68 случая с виелици през зимния период. Обледенявания 

се появяват по електропреносните мрежи. Градоносни валежи са характерни през 

летния сезон. Честотата им е сравнително малка. Няма статистика за градоносни 

валежи в общината. Средната годишна температура на почвата на дълбочина от 2 до 

125 cm се движи в пределите 12,9 до 13,4ºС, като нормативната дълбочина на 

замръзване на почвата е равна на 70 cm. Съществена особеност за целия климатичен 

район е значителният брой дни с тихо време. Атмосферното налягане има максимални 

значения през зимата и минимални през лятото. Атмосферното налягане 

(барометрично) за гр. Белене с надморска височина 28 - 30 m, е 997 mbar и стандартно 

отклонение ± 25 mbar, в зависимост от другите параметри на атмосферата 

(температура, влажност, вятър и други). В годишен размер максималната сумарна 

слънчева радиация се наблюдава в юни - юли (506 cal/cm²). Най-малък поток сумарна 

радиация е отбелязана в декември - януари (88 - 84 cal/cm²). Годишната сумарна 

радиация съставлява  3 649 cal/cm². Абсолютната минимална температура за станция 

Свищов (79 м) е -28,0°С (през януари), за станция Сомовит (28 м) -29,0°С (през 

февруари). Средната юлска температура е около 23,5°C. Абсолютните максимални 

температури са през август: 43,0°C (Свищов), 40,4°C (Сомовит). Снежната покривка е 

стабилна и е за около 100 дни в годината. Средните стойности за климатичните 

индикатори на община Белене са предоставени на таблица 6.1. 

Таблица 6.1. 

Месеци І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
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Температура,°С -2.2 0.6 5.4 12.2 17 20.6 23 22.7 18.5 12.6 6.8 0.8 

Макс. 

Температура,°С 
1.4 5.1 10.9 18.4 23.2 26.7 29.4 29.6 25.6 19.0 11.3 4.4 

Мин. 

Температура,°С 
-6.1 -3.6 0.2 6.0 10,8 14.2 16.1 15.5 11.7 7.0 2.8 -2.6 

Влажност, % 85 81 75 70 70 66 62 61 65 74 83 86 

Средногодишна 

стойност на 

обща облачност, 

Брой дни 

 

 

7.2 

 

 

6.6 

 

 

6.3 

 

 

5.5 

 

 

5.4 

 

 

4.6 

 

 

3.7 

 

 

3.1 

 

 

3.3 

 

 

4.7 

 

 

6.9 

 

 

7.2 

Скорост на 

вятъра, m/s 
1.6 2.0 2.4 2.2 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 

Източник: Доклад от предпроектно проучване за закриване на съществуващи 

общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Община Белене. 

 Съгласно записите на метеорологична станция Свищов, югозападните ветрове 

доминират в продължение на 8 месеца в годината, а североизточните са преобладаващи 

в месеците март, април, септември и октомври. Силните ветрове със скорост със 

скорост ≥14 m/s духат около 10 дни в годината. В около 43% от случаите на силни 

ветрове, те са с посока юг-запад. Тихото време (безветрие) е със средна годишна 

стойност от около 43%, най-тихият месец е октомври (в 54% от случаите). Данните за 

средната годишна роза на ветровете за метеорологична станция Свищов са 

представени на таблица 6.2. 

Таблица 6.2. 

Роза на ветровете при станция Свищов 

Посока Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад 

Скорост, 

m/s 

3,3 4,1 3,1 2,6 3,7 4,9 4 2,7 

Честота, 

% 

2 23,1 19,2 2,3 1,5 28,8 18,3 4,9 

Източник: Доклад от предпроектно проучване за закриване на съществуващи 

общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Община Белене. 

 Розата на ветровете за метеорологична станция Свищов е показана на фигура 

6.1. 
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Фигура 6.1. Средна годишна роза на ветровете за Свищов 

 

Източник: Доклад от предпроектно проучване за закриване на съществуващи 

общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Община Белене. 

 

За метеорологична станция Сомовит през цялата година преобладават източните 

ветрове. Силни ветрове със скорост ≥ 14 m/s духат около 24 дни в годината, март е най 

ветровитият месец-със силни ветрове около 5 дни в годината. В около 50% от случаите 

силните ветрове са с посока от запад. Тихото време (безветрие) е със средна годишна 

стойност от около 53%, най-тихият месец е декември (в 59 % от случаите). Данните за 

средната годишна роза на ветровете за метеорологична станция Сомовит са 

представени на таблица 6.3. 

Таблица 6.3.  

Роза на ветровете при станция Сомовит. 

Посока Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад 

Скорост, 

m/s 

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

Честота, 

% 

2,7 10,1 33,8 4,7 16,5 8,1 20,8 3,2 

Източник: Доклад от предпроектно проучване за закриване на съществуващи 

общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Община Белене. 

 

Розата на ветровете за метеорологична станция Сомовит е представена на фигура 6.2. 
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Фигура 6.2. Средна годишна роза на ветровете за Сомовит 

Източник: Доклад от предпроектно проучване за закриване на съществуващи 

общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Община Белене. 

 

 Районът се характеризира като един от сухите за страната.  Средногодишният 

валеж е 528 mm срещу 650 mm за страната. Режимът на валежите е изразено 

континентален с максимум през септември — 611 mm и минимум през януари — 29 

mm. По време на зимния сезон се наблюдават 19% от валежите, през пролетта - 27%, а 

по време на летния сезон - 33%, а останалите двайсет и един процента по време на 

есенния сезон. Максималното средно месечно количество на валежите е през юни (91 

mm). Основната характеристика на валежите в района е представена на таблица 6.4. 

 

Таблица 6.4.  

Валежи в община Белене 

Параметър 

Средно месечно и 

годишно количество 

на валежите, mm 

Средно месечен и годишен 

дневен максимум на валежите, 

мм 

І 40 15 

ІІ 32 10 

ІІІ 35 12 

ІV 55 17 

V 75 21 
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VІ 91 30 

VІІ 62 25 

VІІІ 51 25 

ІХ 35 15 

Х 46 19 

ХІ 44 15 

ХІІ 45 13 

Зима 117 - 

Пролет 165 - 

Лято 204 - 

Есен 125 - 

Годишно 611 47 

Източник: Доклад от предпроектно проучване за закриване на съществуващи 

общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания, Община Белене. 

 

Устойчива снежна покривка не се образува всяка зима. Тя е със средна 

продължителност около 15 дни. Средната дебелина на покривката е около 15 cm. 

Начална дата на образуване на снежна покривка е около 20 декември, а на разтопяване 

- 13 март. Максималното количество валежи е през май-юни а минималното е през 

февруари. Годишните валежи са 543 mm (Свищов), 507 мм (Сомовит) и 611 mm 

(Павликени). Средната годишна, относителна влажност на въздуха е 73%. В течение на 

година количеството дни с мъгли съставлява средно 39 дни и максимално 65 дни 

 

Изводи за качеството на атмосферния въздух и микроклиматичните 

условия:  

1. Качеството на атмосферния въздух в общината е добро. Липсват на 

основни промишлени замърсители;  

2. Автомобилният поток на територията на общината не е голям. 

Автомобилният парк е със срок от въвеждане в експлоатация от над 10 години средно; 

3. Многобройни са източниците на замърсяване от битово отопление с 

твърдо гориво през зимния сезон, съвпадащо и с периоди на мъгла от р. Дунав; 

4. В общината няма стационарни пунктове от националната система за 

мониторинг на качеството на въздуха. 

 5. При неблагоприятна метеорологична обстановка през студеното полугодие 

съществува риск от надхвърляне на допустимите средно дневни концентрации на 

замърсители във въздуха. 
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2. Хидрография на община Белене 

 

2.1. Хидроложки условия в община Белене 

 Опорната хидрометрична мрежа на поречието на р. Осъм се състои от 7 

хидрометрични станции (ХМС), от които 5 ХМС са по главната река, а останалите са 

на притоците. Разположението на ХМС е показано на карта в М 1:350 000. От общия 

брой 2 ХМС са съоръжени с дневни лимниграфи с графичен аналогов режим 

(непрекъснат) запис на водните стоежи на лимниграма (хартиен носител) с ежедневна 

смяна в 8 ч. сутрин, когато се отчита и водния стоеж на водомерната рейка. На 

останалите станции водните стоежи се отчитат срочно в 8 и 20 ч. от хидронаблюдател. 

В последствие ХМС № 65 е закрита и поради подприщване на водните стоежи - ХМС 

№ 22 850 (66). Измерванията на водните количества се правят нормално всеки месец 

един до два пъти, което е необходимо за правилното построяване на ключовите криви 

Q = f (H). Повечето станции са съоръжени с леки измервателни мостове (стоящи или 

висящи). Лимниграфите са монтирани в успокоителни шахти, предвидени за 

почистване на дънни утайки и лимниграфни будки за измерителната апаратура, 

инструменти и станоци за филтриране на пробите за мътност и др. помощни 

инструменти. Измервателната апаратура и съоръженията са доста амортизирани и 

почти напълно  износени. През последното десетилетие се правят ремонти само в краен 

случай, и то частични. Гъстотата и разположението на опорната мрежа от ХМ станции 

е достатъчна за изследване на естествения режим на оттока. Гъстотата на речната 

мрежа не е достатъчна за мониторинг на количеството и качеството на речните води 

при сегашното силно нарушение на естествените условия за формиране на оттока. 

Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е приет 

Черни Осъм. Той събира водите си от връх Левски и м. Венците. Координатите на 

извора са 42° 43' 10" с. ш. и 24° 47' 00" и.д. при кота 1821 м н. в. В горното си течение 

Осъм има северна посока, от гр. Ловеч завива на североизток, като запазва тази си 

посока до гр. Левски и  оттам, като прави отново остър завой, взема северозападна 

посока, която посока запазва до вливането си в Дунав – 5 км източно от гр. Никопол. 
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Координатите при устието са 43° 12' 10" северна ширина и 24° 51 '40" източна дължина. 

Дължината на реката е 314 км с водосборна област 2824 км2. Средният наклон на 

реката е 5, 7 ‰. Гъстотата на речната мрежа е едва 0,4 км/км2. Причините за тази малка 

гъстота, изтъкнати при поречието на Вит, важат с още по-голяма сила и тук. Най-

малката гъстота на речната 

мрежа е при р. Мечка – 0,15 

км/км2, и от десетината притоци 

само три имат гъстота на 

речната мрежа над единица, 

като с най-голяма гъстота – 1,6 

км/км2, е Команската река. Река 

Осъм в средното си и долно 

течение силно лъкатуши и прави 

големи завои и осморки, 

откъдето е получила и своето 

име. Това се отразява на нейния 

коефициент на извитост, който 

има значителна стойност – 3,1, и 

рязко се отличава от 

коефициентите на извитост на 

притоците, които имат стойност 

от 1,04 за р. Мечка до 1,6 за р. 

Суха. Нарастването на площта 

на водосборната област и 

нейното разпределение са 

представени на фигура 6.2. 

 

Фиг. 6.2. Хидроложка карта на региона 

 

 На територията на региона на който попада общината са разпространени порови, 

карстови, карстово-пукнатинни и пукнатинни водоносни формации.  

  Порови води. Поровите подземни води са развити в несвързаните и слабо 

свързаните отложения на неогена и кватернера. Тези води имат значително 

разпространение и практическо значение в поречието на р. Дунав и р.Осъм. 

Алувиалните отложения са изградени от двупластов комплекс с обща дебелина от 3-20 

m, но преобладаващата дебелина е между 15-20 m. Долният пласт на алувия е изграден 

от чакълесто-песъклив материал с добри филтрационни свойства. Дебелината на 

чакълестия пласт е 3 до 15 m. Горният глинесто-песъклив пласт е изграден освен от 

песъчливи глини и глини и от блатни глини. Дебелината му е от 3 до 14 - 15 m. 

Водопроводимостта на чакълесто-песъкливия пласт е от 250 до 2300 m2/d. В чакълесто-
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песъкливия пласт се формира  порна  вода  с  ненапорен  характер.  Нивото  на  

подземната  вода  е  в   песъкливо-глинестия пласт, а посоката на формирания подземен 

поток е насочен към р. Дунав. Тя оказва пряко въздействие върху нивото на подземната 

вода, тъй като чакълесто-песъкливия пласт е в пряка хидравлична връзка с речното 

корито. 

 Алувиалният водоносен хоризонт се подхранва от инфилтрация на валежни води 

от южния скат и от р. Дунав при високи водни стоежи. Подземната вода се дренира от 

р. Дунав и отводнителните канали. Количеството на статичните запаси на водоносния 

хоризонт са около 417 млн. м3. Динамичните ресурси се оценяват на 740 л/сек. 

Подземните води имат обща минерализация от 0.38 до 1.25 г/л. Според 

преобладаващите йони, химичният състав на подземните води се дефинира като 

хидрокарбонатен, калциево-магнезиев или магнезиево-калциев. Констатирано е 

повишено съдържание на желязо и манган. 

 Води в алувиалните отложения на р. Осъм. Алувиалните отложения на р. 

Осъм представляват практически интерес като водоносен хоризонт, още от пределите 

на Предбалкана. Алувиалните отложения са представени с два литоложки пласта. 

Долният е изграден от чакълесто-песъчливи материали. Зърнометричният състав се 

изменя както във вертикална, така и в хоризонтална посока. Така в основата на разреза 

преобладават по-грубозърнести чакъли и пясъци, а към горнището идват пясъци и най-

отгоре глинесто-песъчлива и глинеста покривка. Наред с това по-грубозърнестите 

материали преобладават на юг, където са налице изключително чакъли с пясъчен 

запълнител. С постоянен преход на север в разреза се налагат пясъците. Горният 

литоложки пласт е представен от песъчливи глини и глини.Дебелината му се увелича 

в долното течение на реката. Общата дебелина на алувиалните отложения на р. Осъм е 

в границите от 4 до 13 m. Така от гр. Ловеч докъм с. Крушуна тя е от 4 до 7 m; от 

Крушуна докъм Българене - от 6 до 12 m и надолу от Българене достига до 13 m. 

Чакълесто песъчливият пласт има дебелина 3 до 4 m при гр. Левски, откъдето надолу 

достига до 7 m. 

 Подхранването на водоносния хоризонт в алувия на р. Осъм се осигурява на 

първо място от инфилтрация на валежни води, паднали върху площта на терасата, 

чиято площ общо е 186 km2. След подхранването от валежите идва това от подземните 

води на скалите от подложката, което не позволява натрупване на по-големи 

количества вода в тях; на трето място идва минималното временно подхранване, което 

водоносният хоризонт получава от реката при пълноводие. Статичните запаси на 

алувиалния водонос са 161 млн. м3, а динамичните ресурси са оценени на 940 л/сек. 

Общата минерализация на водата е от 0.55 до 1.28 г/л, а общата твърдост от 6.67 до 

11.78 мг.екв/л. По химичен състав водите са обикновено хидрокарбонатни, калциево- 

магнезиеви. 

  Карстови води в, Ловешко-Търновски карстов басейн. Фациеса на ургона в 

южната ивица на Предбалкана е представен от карбонатно-теригенен и теригенен 
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фациес (Смочанска теригенна свита - sсK1ap, Стратешка варовикова свита - srK1ap, 

Българенска теригенна свита - bnK1b-ap), който е слабо или почти без окарстяване 

(района южно от гр. Ловеч и север- северозападно от р. Осъм по линията Ловеч - 

Дойренци - Летница) - варовиците изклиняват като преминават във варовити глини до 

глинести мергели на Тръмбешката свита - tK1ap. По тези причини те не се явяват места 

за практическо натрупване на карстова вода. На север и изток ургонските варовици 

имат голяма дебелина - около 200 m. Залягат върху теригенните скали на Смочанската 

свита, а за покривка служат мергелите на Тръмбешката свита. 

 Интензивно са напукани и окарстени и в тях е формиран самостоятелен обособен 

басейн с карстова вода - Ловешко-Търновски басейн. На повърхността се срещат голям 

брой карстови форми - фунии, въртопи, валози. Подобно е положението с подземните 

карстови форми - канали, ходове, пещери. Това създава условия за формиране на зона 

на насищане в долната част на карбонатния комплекс под и над нивото на ерозионния 

базис. Карстовите полета имат добра водоприемна способност, което осигурява 

интензивно подхранване на дебит средно 25 dm3/s; изворът “Водопада” при с. Крушуна 

- средно 10 dm3/s; изворът “Марата” с дебит 36 – 23 dm3/s. Интензивната циркулация 

на подземна вода води до формиране и на променливи динамични запаси. Това основно 

се проявява на повърхността, където на север и запад басейна се подпира от 

слабопропускливите отложения на апта. Водоносните отложения се подхранват с вода 

изключително за сметка на инфилтриралите се валежи. Карстовата вода се дренира 

чрез оттичане към долините на хидрографската мрежа  на р. Осъм. Ургонският 

водоносен хоризонт поддържа минималния отток и на по-малките реки. 

  Никополско-Плевенски карстов басейн. В региона попада Никополската част на 

горнокредния карстов басейн. Във варовиците на Мездренската и Кайлъшка свити се е 

формирала безнапорна водоносна формация  с голямо площно разпространение. 

Подхранването на карстовия басейн се извършва чрез инфилтрация на атмосферни 

води, а там където е покрит от терциерни седименти - от подземни пукнатинно - 

карстови води. Водоносът се дренира от съвременната хидрографска мрежа, по чиито 

долини се формират множество низходящи извори с голям дебит. Карстовите води са 

пресни с минерализация до 1 г/л и обща твърдост от 4.5 до 10.5 мг.екв/л. По химичен 

състав подземните води са хидрокарбонатни, калциево-магнезиеви. 

 

2.2. Питейни води и източници на замърсяване на водите на територията 

на община Белене 

Водните ресурси в общината са представени от водонапорните подпочвени води 

и повърхностните води на река Дунав. Реката дава реални възможности за превръщане 

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

железопътен транспорт. Водите се използват и за напояване на селскостопанските 

култури. На територията на общината съществува неразработен топъл (47ºС) 

минерален извор. Гъстотата на речната мрежа е под 0,2 км/км² Преобладават 
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подпочвените води. Общата твърдост на водата е висока — от 3 до 11 mg/equ. Главно 

значение в практическо отношение имат грунтово-поровите води в алувиалните 

отложения на реката. Алувиалните отложения представляват двупластов комплекс с 

дебелина, изменяща се от юг на север от 3,8 до 20 м. Горният глинесто-песъчлив 

комплекс е с дебелина около 9 м. Долният пласт на алувия (с дебелина 8 - 9 см) е 

изграден от чакълесто-песъчлив материал. Запълнителят е предимно от едрозърнест 

пясък и дребен чакъл. Чакълите са сравнително чисти, но в тях има малко фино- и 

дребнозърнести примеси. Дебелината на льосовия комплекс се изменя, като в северна 

посока достига 30 - 50 м, докато в южна посока изтънява до 12 - 15 м. Подземните води 

са ненапорни. 

В общината е изградена ПСОВ, финансирана от ОПОС по проект „Частично 

изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата 

водоснабдителна мрежа на град Белене“. Чрез проекта е осигурено адекватно 

водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, което да доведе до 

подобряване на условията за живот на населението. Реализацията на проекта допринася 

за изпълнението на ангажиментите в сферата на околната среда, поети от България като 

страна – членка на Европейския съюз. Образуваните количества утайки се 

транспортират за последващо третиране на регионалната система за управление на 

отпадъците. 

В селата се прилага директното заустване на отпадни води, строителни и битови 

отпадъци в коритата на преминаващите през населените места малки реки и дерета. 

Пречистването им се осъществява, чрез септични ями и филтрационни полета, които 

за момента работят добре.  

 

 

2.3. Превенция срещу наводнения в община Белене 

 

Ефектите от влиянието на изменението на климата, които се изразяват в покачване 

на температурите, намаляване на валежите, промяна в оттока на реките и в 

екосистемите и засушаване, но и в проблеми, свързани с внезапни наводнения е вече 

факт в определени райони на България. Рискът от такъв тип бедствия е реален за 

землищата и урбанизираните зони на Община Белене. 

Рискове, свързани с наличието на водоеми и захранващите ги реки и дерета: 

 Разрушаване на инфраструктура поради наводнения и свличания.  

 Рискове от наводнения при нарушения в отвеждане на „висока вълна“. 

 

Мерки и приоритети: 

Приоритет 1: Опазване на човешкия живот и общественото здраве.  

Приоритет 2: Защита на елементите на инфраструктурата. 
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Основна мярка е поддържането но проводимостта на реките и деретата. Коритата 

на преминаващите през урбанизираните територии малки реки не са почистени, което 

предпоставя опасност от разлив при интензивни валежи. Не са ревизирани и 

поддържани зоните около съоръженията – мостове, водостоци и др. Необходим е 

мониторинг на състоянието на съоръженията на изкуствените водоеми и прилагане на 

мерки за поддържането им в режим на работа съгласно нормативите.  

 
Фигура 6.3. Ефективност на мерките срещу риск от наводнения 

 

Източник: План за управление на риска от наводнения в дунавски район 2016 – 

2021г. (с. 82) 

 

Спазването на мерките и приоритетите ще позволи активна превенция срещу 

заливане на територии в хипотеза на „високи води“, както от р. Дунав, така и при 

абнормални валежи. 

http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/PURN_Final_12.2016/FRMP_DRBU_obedinen_version_14122016_R1.pdf
http://www.bd-dunav.org/uploads/content/files/upravlenie-na-vodite/upravlenie_na_riska_navodneniya/PURN_Final_12.2016/FRMP_DRBU_obedinen_version_14122016_R1.pdf
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Изводи за хидрографията на община Белене: 

1. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да 

се явяват големи консуматори и замърсители на повърхностни води; 

2. Липсата на канализационна мрежа в малките населени места на общината има 

отрицателно въздействие върху подпочвените води. 

3. В следствие на амортизация на водопроводната мрежа се получават загуби на 

питейна вода; 

4. Необходима е подмяна на част от водопроводната мрежа. 

5. Добро качество на питейната вода; 

5. Годните за ползване напоителни системи работят с малка част от капацитета си; 

 

 

3. Управление на отпадъците в община Белене 

 

  Пет общини – Свищов, Левски, Никопол, Павликени и  Белене, са 

включени в проект за изграждане на Регионална система за управление на 

отпадъците в регион Левски /Никопол/. Проектът е финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда” 2007 – 2013г.  

Регионалната система за управление на отпадъците е изграждена на 

площадка „Санадиново“, в землището на с. Санадиново, община Никопол. 

Площадката е разположена на 2.6 км югоизточно от с. Санадиново, в горната 

част на суходолие, насочено към р. Осъм, протичаща на около 1.3 км западно 

от площадката. В рамките на регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Левски (Никопол) се изграждат следните компоненти: 

 Депо за неопасни отпадъци – 1-ва клетка; 

 Комбинирана инсталация за сепариране; 

 Съоръжения за компостиране; 

 Изграждане на ПСОВ; 

 Сгради (за персонала, поддръжката и ежедневните дейности); 

 •Вътрешно-експлоатационни пътища; 

 Зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото разширяване на 

площадката; 

 Зелени площи; 

 Довеждаща техническа инфраструктура до площадката на РСУО площадка 

„Санадиново” - ВиК, електроснабдяване, довеждащ път; 

 Претоварна станция Павликени - площадка за предварителна обработка на 

отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния; 
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 Довеждаща техническа инфраструктура до площадка за предварителна 

обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги 

разстояния – ел.преносна мрежа. 

На територията на общината се формират различни по характер и вид 

отпадъци. Видът и генерираните количества зависят от няколко фактора, като 

разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване, 

брой на населението в тях, дейността на населението като източник на 

образуването, икономическото положение, промишленост, благосъстояние и 

др. Събирането, извозването и депонирането на отпадъци в община Белене се 

извършва от звено към общинската администрация. Населението на община 

Белене е обхванато на 100% от услугата сметосъбиране, като във всички 

населени места от общината е въведено организирано сметосъбиране. 

Системата е ориентирана само за битови отпадъци, като всички предприятия 

(за месопреработване, стъклопоставяне, шивашки и др.), в това число и 

площадката на АЕЦ „Белене”, се обслужват на 100 % чрез предоставените 

съдове за смет от общината.  

Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци на 

територията на община Белене се осъществява от звено „Екология, 

озеленяване и чистота” към общинската администрация. Услугата се 

предоставя на територията на цялата община. 

Наличните съдове в общината, използвани за събиране и транспортиране 

на смесените битови отпадъци са представени на следващата таблица. 

 

 

Таблица 6.5. 

Наличните съдове в община Белене, използвани за събиране и 

транспортиране на смесените битови отпадъци. 

 

 

Населено място Брой и вид на осигурените 

съдове за събиране на БО 

% население, обхванато в 

организирана система за 

събиране и транспортиране 

гр. Белене 2 130 бр. еднофамилни кофи, 

 с обем 0,11 м3  

232 бр. контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1,1 м3 

100 

с. Деков 289 бр. еднофамилни 

кофи, с обем 0,11 м3 

7 бр. контейнери тип 

100 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 158 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

„Бобър”, с обем 1,1 м3 

с. Кулина вода 33 бр. контейнери тип 

„Бобър”,с обем 1,1 м3 

100 

с. Бяла вода 17 бр. еднофамилни кофи,  

с обем 0,11 м3  

31 бр. контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1,1 м3 

100 

с. Татари 31 бр. контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1,1 м3 

100 

с. Петокладенци 30 бр. контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1,1 м3 

100 

ОБЩО: 2 436 бр. еднофамилни кофи, с 

обем 0,11 м3  

364 бр. контейнери тип „Бобър”, 

с обем 1,1 м3 

100 

 

За изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на 

образуваните битови отпадъци, общината използва машини: 

• Исузу - 9 тона бруто, което ежедневно извършва до 2 курса до депото за 

битови отпадъци; 

• Рено – 22 тона бруто, което извършва ежедневно до 2 курса до депото за 

битови отпадъци. 

 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки се извърша от фирма 

„Булекопак“ АД, след сключен договор с община Белене. Системата се състои 

от два специализирани пластмасови контейнера за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки: жълт тип „Бобър” с обем 1 100 л – за събиране на 

хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки и зелени тип „Иглу“ с 

обем 1 180 л – за събиране на отпадъци от стъклени опаковки. Контейнерите 

се поставят на определени места, където по предварително проведени 

проучвания е установено, че се генерират най-голямо количество отпадъци от 

опаковки: централна градска част, главни улици, търговски обекти, учебни 

заведения и др. Предварително определените места подлежат на промяна и 

актуализация при установяване на недостатъчно количества, разделно събрани 

отпадъци. Всяка промяна в разположението на контейнерите се съгласува с 

общината. Дейностите по транспортирането на разделно събраните отпадъци 

от опаковки до площадка за предварително третиране, както и тяхното 
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последващо третиране се осъществява от „Еко Феникс” ЕООД, подизпълнител 

на „Булекопак“  АД. 

 

4. Шумово замърсяване в община Белене 

 

Опазването на околната среда от шум има за цел да не се допуска излъчване и 

разпространяване на шум над определените стойности. Законът за защита на шума в 

околната среда предвижда тези цели да се постигат чрез разработване и прилагане на 

мерки за избягване, предотвратяване или намаляване на шума. Контролът, 

организацията на измерването, оценката и управлението на шума излъчван в околната 

среда от промишлени инсталации и съоръжения се осъществява от РИОСВ – Плевен. 

На територията на община Белене не се извършва мониторинг на акустичното 

състояние. Шумовата характеристика на общината се определя от транспортен шум и 

производствен шум. Най – значителен източник на транспортен шум е автомобилния 

транспорт.  

На територията на общината няма големи тържища и търговски обекти, които да 

създават сериозни акустични проблеми.  

Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на 

радиационно замърсяване не са установени. 

 

Изводи: 

1. На територията на Общината няма източници на силен шум и обекти с издадени 

комплексни разрешителни, както и промишлени източници с дейности, създаващи 

риск от наднормени нива на шум в околната среда; 

2. Липса на данни, отнасящи се до шумовото натоварване на околната среда.  

3. Подценяване на вредното въздействие на шума върху околната среда. 

4. На територията на община Белене основен причинител на шум е транспортът. 

 

 

5. Оценка на почвените ресурси в община Белене 

  

 Община Белене е разположена в Северно- Българската лесо-степна почвена зона, 

в Централната Крайдунавска почвена провинция - най-богатата на черноземи 

провинция в страната. По дунавските острови и заливната тераса на низината се срещат 

алувиални, алувиално-ливадни, ливадно-блатни и други типове почви. Доминират 

черноземите (карбонатни/кестеняви – calcaric/kastanik, CHk; обикновени – haplic, CHh; 

глееви-gleyic CHg; лесивирани-luvic,CHI). Специфични са по-обширните площи на 

фаоземите обикновени (haplic, PHh); лувикови (luvic, PHI); пясъчните (Arenosols); 

засолените (Solnochaks). По дунавските острови и заливната тераса на низината се 

срещат алувиални, алувиално-ливадни и блатни почви. Бреговата ивица на р. Дунав 
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страда от агресивна ерозия и отмиване при високи води и изисква постоянен 

мониторинг. 

 Почвената покривка в региона е доста разнообразна, представена от черноземни 

почви, излужени черноземи, карбонатни, типични и лесивирани (деградирани) 

черноземи и алувиални почви. Увеличават се общите засети площи с традиционните 

култури – зърнено-житните видове и слънчоглед. Наблюдава се тенденция към 

стабилизиране спада в площите с пшеница и към увеличаване на засетите със 

слънчоглед и рапица земи. По-слабо са застъпени останалите култури в сравнение със 

зърнените. Сравнително добро е положението при винените лозя. Голяма част от 

масивите са запазени и има тенденции към увеличаване на площите. Причините са 

главно в добрите природни дадености, ценовата политика, подготвените специалисти 

и традиции в тази култура. Балансът на земеделските земи на община Белене има 

следната характеристика: от общо 213 308 дка селскостопански фонд 157 347 дка ниви, 

1 091 дка ливади, 24 981 дка мери и пасища и 8 476 трайни насаждения. 89.96% от 

земеделските земи са обработваеми площи. 34 599 дка е горският фонд на ареала. 

Зеленчукопроизводството също е слабо развито, основно поради липса на пазари, 

ниски изкупни цени, висока себестойност, малотрайност на продукцията, лошо 

експлоатационно състояние на напоителната система, трудоемкост на производството, 

липса на заготвителни пунктове и др. Големият брой частни имоти, пръснати в масиви, 

е пречка за създаване на семепроизводни посеви. 

   

 Изводи:    

1. Преобладаващи почвени типове са алувиални, алувиално-ливадни, ливадно-

блатни; 

2. В последните години значително е намаляло използването на минерални 

торове и препарати за растителна защита, което е повлияло положително за 

естественото възстановяване на почвите; 

3. Липсват ерозионни процеси на територията на Общината с изключение на 

участъци от бреговата ивица на р. Дунав; 

4. Няма замърсени територии с тежки метали. 

 

 

6. Защитени територии, гори и биоразнообразие в община Белене 

 

6.1. Защитени зони – Натура 2000  

 

Натура 2000 е Общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии, 

целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най – ценните и застрашени видове и 

местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в 

областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.  
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Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две 

основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 

92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна / 

наричана накратко Директива за хабитатите / и Директива 79/409/ЕЕС за съхранение 

на дивите птици 8наричана накратко Директива за птиците/. 

В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето на 

защитените зони съгласно двете различни Директиви на Европейския съюз, процеса бе 

разделен на две:  

- Защитени зони по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР /Натура 2000 в частта и за опазване 

местообитанията на птиците от директива 79/409/ЕЕС; 

- Защитени зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР /Натура 2000 в частта и за опазване 

на природните местообитания на видовете от директива 92/43/ЕЕС. 

По данни от Информационната система за защитени зони от екологична мрежа 

„Натура 2000” на територията на община Белене има следните защитени зони: 

 

 
Фигура 6.4. Защитени зони на територията на община Белене 

 

Поддържан резерват „Персински блата”.  Обявен е със Заповед № 1106/ 

02.12.1981 г. на КОПС с цел запазване на типични дунавски блата и характерна блатна 

растителност, заедно с населяващите ги колонии от рибарки, чайки, корморани, чапли, 

диви патици и гъски. Общата му площ е 385,2 ха и включва следните територии: 

„Писченско блато”, „Мъртвото блато”, „Старото блато” и „Дульова бара”. 

Защитена местност „Персин – изток”. Обявена със Заповед № 1106/02.12.1981 

г. на КОПС с площ 718,9 ха. Това са най- източните девствени места на о. Персин, 

представляващи непроходими мочурища и стари върбово-тополови гори. 

Резерват „Китка” на о. Китка. Обявен е със Заповед № 1106/02.12.1981 г. с площ 

25,4 ха. Обявен е с цел запазване на първичната характерна растителност и като 

местообитание на морския орел Halliaeetus albicilla. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 162 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД 

 

Резерват „Милка”, намира се на о. Милка. Обявен е с ПМС № 849/28.03.1948 г., 

Заповед №2245 от 30.12.1956 г. Площта му е 30 ха. Обявен е с цел запазване на 

първичната характерна растителност и като местообитание на морския орел Halliaeetus 

albicilla. 

 Защитена местност „Киселец”. Находище на червен божур в землището на с. 

Кулина вода. Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976 г. на МТОПС, 

прекатегоризирана със Заповед № РД  705/10.  06. 2003 г. на МОСВ и е с площ 10 ха. 

Защитените Зони: Комплекс Беленски острови - Защитена зона по директивата 

за птиците; Никополско плато – Защитена зона по директива за птиците и Защитена 

зона по директива за местообитанията; Персина – Защитена зона по директива за 

местообитанията; Свищовско – Беленска низина – Защитена зона по директива за 

птиците са представени на фигури №17 и №18. 

 

6.2. Защитени територии  

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното 

разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на 

характерни или забележителни обекти на неживата природа. Съществуват няколко 

категории защитени територии, по смисъла на Закон за защита на териториите, като в 

община Белене са разположени: 

Защитените територии имат ясно определена площ и специфична научна, 

социална, естетическа и културна стойност. Управляват се с цел опазване на 

биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в 

тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата 

природа и ландшафти. Съхраняването на природата в защитените територии 

има предимство пред другите дейности. На територията на общината са обявена за 

защитена територията на Природен парк „Персина”. 

Община Белене е една от трите общини, заедно с община Никопол и община 

Свищов, на чиято територия се простира ПП „Персина”. Дирекцията на парка се 

намира в град Белене. Площта на парка е 21 762 ха. Той е обявен със Заповед № РД–

684  от  04.12.2000 г. на Министъра на околната среда и водите и е един от най-младите 

природни паркове в България. Обявяването му цели съхранението и възстановяването 

на крайдунавски влажни зони. Тук се намира и най-големият български дунавски 

остров – Персин или още остров Белене. Неговата дължина е 15 км, а на ширина 

достига 6 км. Уникалността на комплекса Беленски острови е причина да бъде обявен 

за Рамсарско място, което е най-голямото по площ в България (6 898 ха). За опазването 

на заливните крайдунавски гори и вътрешни блата са обявени редица други защитени 

територии, влизащи в границите на парка. 
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Фигура 6.5. Защитени територии на територията на община Белене 

 

 

Защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, и 

защитените зони, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по 

Закона за биологичното разнообразие са представени на фигура 6.5 и таблица 6.6.  

 

Таблица 6.6. 

Защитените територии в община Белене 

Защитена 

територия 

Наименова 

ние 

Населено 

място 

Площ Година на 

обявяване 

Забележка 

Природен парк Персина Землище: 

гр.Белене 

гр.Никопол, 

гр. Свищов, с. 

Ореш, с. 
Драгаш 

21 762,2 ha Заповед №РД- 

684 04.12.2000 

Да – Защитена 

зона, „Персина” 

BG0000396 за 

хабитатите 

Защитена зона Никополско 

плато 

Землища, общ. 

Белене и общ. 

Никопол 

223 ha Заповед 

№841/17.11.200 

8 г. 

Да, BG0002074 

за опазване на 

дивите птици 
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Защитена зона Комплекс 

„Беленски 

острови” 

Землище гр. 

Белене 

689 ha ЗАПОВЕД 

№РД-82 от 12 

февруари 2008 

г. 

Да – BG0002017 

за опазване на 

дивите птици 

Защитена зона Свищовско- 

Беленска 

низина 

Землища гр. 

Белене и гр. 

Свищов 

544 ha ЗАПОВЕД № 

РД-768 от 28 

октомври 

2008 г. 

Да - BG000208 за 

опазване на 

дивите птици 

Защитена 

местност 

Киселец Землище с. 

Кулина вода 

10 ha Заповед 

1187/19.04.1976 

г. 

Да – съдържа се 

изцяло в Натура 

2000 зоната 

BG0000247 

Никополско 
плато 

Защитена 

местност 

„Персин- 

Изток” 

Землище гр. 

Белене 

718 ha Заповед 

№1106/02.12.19 

8 1 г. на КОПС 

Да – съдържа се 

изцяло в Натура 

2000 зоната 

BG0002017 

Комплекс 
„Беленски 

Поддържан 

резерват 

Персински 

блата 

Землище гр. 

Белене 

385 ha Заповед 

№1106/02.12.19 

81 г. на КОПС 

Да – съдържа се 

изцяло в Натура 

2000 зоната 

BG0002017 

Комплекс 

Резерват Китка Землище гр. 

Белене 

25 ha Заповед 

№1106/02.12.19 

81 г 

Да – съдържа се 

изцяло в Натура 

2000 зоната 

BG0002017 

Комплекс 

Резерват Милка Землище гр. 

Белене 

30 ha Заповед 2245 от 

30.12.1956г. 

Да – съдържа се 

изцяло в Натура 

2000 зоната 

BG0002017 

Комплекс 

 

 

6.3. Горски територии 

Горите играят роля за формирането на местния климат, предпазват почвите от 

ерозия, регулират водния режим на реките, намаляват силата на вятъра, имат голяма 

естетическа стойност и важно значение за рекреация. За подобряване на санитарно - 

хигиенните условия и подобряване на микроклимата на Общината е необходимо да се 

проведат значителни залесителни мероприятия.  
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6.4. Растителен и животински свят 

Община Белене спада към лесостепния район на Средноевропейската 

ботаникогеографска област.  

Таблица 6.6. 

Вековни дървета на територията на община Белене 

Вид Месторастене 
Обиколка 

м 

Височина 

м 

Възраст 

години 

Заповед 

за обявяване 

     № 

Бяла топола о. Персин 6. 2 26 200 715/12.03.1975г. 

Бяла топола о. Персин 5.4 23 180 715/12.03.1975г. 

Бяла върба о. Персин 5 10 125 715/12.03.1975г. 

Група от 15 

тополови 

дървета 

 
о. Персин 

 
до 6.5 

 
25 – 30 

 
150 – 200 

 
715/12.03.1975г. 

Бяла топола 
с. Петокладенци, 

м. „Елията” 
- - - 

441/07.08.1978 

г. 

Дива круша 
с. Петокладенци, 

м. „Елията” 
- - - 

441/07.08.1978 

г. 

Дива круша 
с. Петокладенци, 

м. „Елията” 
- - - 

441/07.08.1978 

г. 

 

 

Животинският свят е представен от : 

 Бозайници: Обикновена полевка, Полска мишка, Лалугер, Заек, Къртица, 

Катерица, Сърна, Дива свиня,  Лисица и др. 

 Птици: Чучулиги, Каменарчета, Лястовици, Сива яребица, Пъдпъдък, Фазан,  

Сойка, Кос, Гургулица, Обикновен мишелов, Гугутка, Бял щъркел, Домашно 

врабче и др. 

 Влечуги:- Зелен гущер, Кримски гущер, Смок мишкар и др. 

 Безгръбначни: Зелен скакалец, Майски бръмбър, Градински охлюв, Бяла 

овощна пеперуда и др.  

От дивечовите запаси се наблюдават известни тенденции на намаление: дива 

свиня, сърна, див заек, лисица, фазани и яребици като брой са намалели. Намаляването 

на горските запаси или като цяло урбанизацията както навсякъде, така и тук, 

значително влияят върху популациите на дивеча, земноводни, насекоми, птици и 

редките видове лечебни растения.  
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7. Лечебни растения в община Белене 

 

Информация за лечебните растения е събрана и обработена в рамките на 

Предварителен проект на ресурсите и възможностите за ползване на Лечебни растения 

от територията на гр. Белене. Естествената растителност на общината е била предимно 

блатна и крайводна, днес запазена предимно на островите (блата, заливни върбово-

тополови гори) и по-малко край каналите и остатъчните блата в низината. Тревната 

растителност е запазена по стръмните склонове на височините. Там са съсредоточени 

естествените гори (предимно от липа) и салкьмовите култури. Най- значителни са 

западно от село Бяла вода - м. “Кованлъка”. Местообитанията на растенията 

определени като “лечебни” според приложението към “Закона за лечебните растения” 

обн. В ДВ бр.29 от 23.02.2000г. Могат да бъдат разделени в следните шест групи: 

1) Блата, мочури, разливи, подходящи за водни и влаголюбиви лечебни 

растения.  В миналото това е била най-голямата група, но поради 

пресушаването е намаляла няколкократно.  

2) Естествени заливни гори и тополови култури, подходящи за сенколюбиви 

и влаголюбиви лечебни растения. 

3) Умерено влажни ливади, подходящи за тревни умерено влаголюбиви 

лечебни растения, разпространени в доловете край баричките, стичащи се 

от склоновете и по ливадите на о-в Персина. 

4) Сухи ливади, пасища, мери, подходящи за сухолюбиви лечебни растения, 

главно тревисти, разпространени по склоновете на височините. 

5) Естествени, предимно липови гори и изкуствени салкьмови култури, 

подходящи за сенколюбиви дървесни, храстови и тревни видове лечебни 

растения. Разпространени са главно по склоновете на височините.  

6) Обработваеми площи и селища, подходящи за лечебни растения, спадащи 

към групата на плевелите и рудералите. 

 Територията на общината е подходяща за лечебни растения, спадащи към 

групите 1, 2  и 6, по-малко за групи 4 и 5 и най-малко за група 3. Унищожаването на 

естествени блата и разливите се е компенсирало частично от системата отводнителни 

канали, рибарници, микроязовири. 

 

 

8. Екологосъобразна жизнена среда в Община Белене 

        

Жителите и гостите на Община Белене искат да живеят в привлекателна и 

модерна община - богата и чиста с обновена инфраструктура, възстановени гори, 

съхранено биоразнообразие, чисти водни обекти. На основата на визията на общината 

и на базата на изводите от анализа на средата и SWOT анализа са определени 

стратегическите цели на програмата за бъдещото развитие на общината в областта на 
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околната среда. Взети са предвид силните страни, които трябва да бъдат запазени, 

основните проблеми /слабите страни/, които следва да бъдат разрешавани в следващите 

години. Отчетени са заплахите в областта на околната среда, за решаването на които са 

избрани подходи, които максимално да позволяват възползването от постигнатите 

успехи и възможности. В настоящия ПИРО се поставя за цел подобряване качеството 

на живот  на населението на община Белене, чрез осигуряване на чиста околна 

среда, която не допуска рискове за човешкото здраве. 

 

8.1. План за чиста околна среда в община Белене  

Като изходна точка за формулиране на целите и задачите на Програмата за 

опазване на околната среда на община Белене е формулирана визия на Общината. 

Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 5 години. Тя дава 

общата представа за характеристиките на общината в контекста на концепцията за 

устойчиво развитие. Крайният резултат и изводите, направени от анализите за визия са 

ориентирани към различните сфери на развитие на местно ниво. 

Общото виждане и очакване за развитие на община Белене в рамките на 

следващите 5 години може да се формулира като: 

• Запазване нивата на качеството на атмосферния въздух; 

o Предприемане на мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух чрез допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества от 

автомобилния транспорт и битовия сектор; 

o Усъвършенстване на системата за мониторинг качеството на атмосферния 

въздух; 

o Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни 

източници на енергия; 

o Информираност на населението, повишаване на екологичната култура; 

• Подобряване на системата за управление на отпадъците; 

o Увеличаване дела на отделените за рециклиране и оползотворяване 

смесени битови отпадъци; 

o Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци; 

o Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, 

събиране и транспортиране на отпадъците; 

o Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

o Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване 

прилагането на законодателството и политиката в областта; 

o Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците; 

o Въвеждане на информационни системи за събиране на информация за 

отпадъци; 

o Укрепване на административния капацитет за управлението на 

отпадъците; 
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o Увеличаване на инвестициите в сектора и

 прилагане на принципите 

“отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”; 

o Увеличаване на дела на участието на обществеността в прилагане 

политиките по управление на отпадъците; 

  

o Управление на специфичните отпадъчни потоци;С 

• Съвременен стандарт на живот чрез подобряване на ВиК 

инфраструктурата; 

o Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за всички населени 

места на територията на общината; 

o Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; 

o Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните 

води; 

• Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на 

стопанските отрасли на местно ниво; 

o Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване 

/ОВОС, ЕО, Разрешителни режими и др./; 

o Развитие на екологично чисти земеделие и животновъдство; 

o Запазване на околната среда в туристическите райони; 

• Намаляване шумовото замърсяване; 

o Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански 

обекти; 

o Намаляване шумовото замърсяване, предизвикано от транспорта; 

• Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие; 

o Съхраняване и опазване на защитените територии и зони; 

o Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси; 

• Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната 

среда; 

o Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда; 

o Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения и 

съставяне на екологична политика; 

• Повишаване на екологичната информираност и образование на 

населението; 

o Създаване на условия за включване на населението в инициативи по 

опазване на околната реда; 

o Запознаване на населението с най-актуалните насоки в сферата на 

опазването на околната среда; 
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o Провеждане на информационни кампании и обучения на подрастващото 

поколение за опазване на околната среда и прилагане на интегриран подход. 

Съобразно принципите и политиките на община Белене, плана за действие 

може да бъде допълнен и/или променен от органът, който го приема при смяна на 

възгледите и приоритетните цели за изграждане на политиката за опазване на околната 

среда в общината..  

 

8.2. Мерки за осигуряване на жителите на община Белене с необходимото 

количество и качество вода за питейни, битови и стопански нужди 

  

 Планът за действие включва основните мерки и дейности, предвидени за 

изпълнение. Структурата на Плана за действие е съобразена с целите и 

приоритетите на програмата и отговаря на изискванията и целите на действащото 

към момента законодателство. С приемането и прилагането на плана се цели да 

бъде постигнат оптимален баланс между различните законодателни, 

институционални, икономически и технически мерки и практическото 

реализиране на интегриран подход за опазване на околната среда и компонентите 

й на територията на общината. 

 Мерките са посочени в раздел VII.2 на Програма за опазване на околната 

среда на обшина Белене за периода 2015-2020 г. и последващите й актуализации. 
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Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО  

 За целите на наблюдението и оценката в ПИРО се изгражда система, която 

включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за 

наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и 

оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

Описанието на тази система и на действията, които ще осигурят нейното ефективно 

функциониране, са част от структурата на ПИРО. Чрез системата за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО се цели осигуряването на ефективно изпълнение на 

плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и 

ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. 

 Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и 

приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на 

определените индикатори за наблюдение и оценка. Селектираните индикатори за 

наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г. са базирани 

на препоръчаните в Методическите указания на МРРБ.  

 С оглед осигуряване на необходимата информация за процеса на наблюдение 

за всеки индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците 

на информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за 

отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се 

очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. За определени 

индикатори, позволяващи набиране на достатъчно информация и данни на периодична 

база са определени и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети. 

 При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение 

и оценка на изпълнението на ПИРО се имат предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на 

ЕС през периода 2021-2027 г. Списъкът на общите индикатори, съгласно проектите на 

Регламенти на ЕС за периода 2021-2027 г., е неразделна част от Методическите 

указания (Вж. Приложение № 3а). 

 Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана, въз основа 

на събраната обективна информация и данни, осигурява отчитане на напредъка и 

степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически 

и финансови характеристики. Индикаторите за наблюдение обхващат физическите 

характеристики (параметри) по отношение реализацията на поставените цели и 

приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или 
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относителни. За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за 

продукт и индикатори за резултат17. 

 Чрез индикаторите за продукт се постига измерване на напредъка по 

отношение на приоритетите и мерките, а чрез индикаторите за резултат – по отношение 

на целите. За приоритетите и мерките, свързани с определените в плана приоритетни 

зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) са определени отделни 

самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени приносът на интервенциите както 

към развитието на конкретната територия в рамките на зоната, така и към развитието 

на цялата община.  

Оценката на изпълнението на ПИРО в Община Белене става на базата на 

качествени критерии и количествени индикатори, които следва да са определени по 

такъв начин, че да оценяват различните аспекти на плана. Съдържанието на 

структурата за управление реализацията на ПИРО за периода 2021-2027 г. се 

рамкира от дейностите, заложени в Програмата за реализация на плана по зони за 

резултат, включена в него, чиито основни елементи са: 

 Страни по реализацията на Интегрирания план; 

 Управленска структура, осъществяваща дейността по цялостното 

управление на реализацията на Интегрирания план – организационни, 

координационни и контролни функции; 

 Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнение на Интегрирания 

план на Община Белене; 

 Управление и контрол 

Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнение на ПИРО на Община 

Белене са съществен момент при реализацията му. Разработването на индикатори за 

наблюдение е задължителен елемент от Програмата за реализация. Индикаторите 

могат да бъдат твърде разнообразни в зависимост от естеството на наблюдаваните 

обекти, както и от нивото (степента на обобщаване) – за даден обект, за цялата зона, за 

цялата община и т.н. 

                                              
 17 Заб. Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите те могат да се отнасят 

за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината. 

Дефинираните индикатори са количествено измерими осигуряват обективност по отношение на оценките и 

изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в 

съответната област. Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение 

за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно 

развитие за съответния период. Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 

индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото 

и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона. 
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Реализацията на ПИРО се осъществява чрез изпълнението на комплекс от 

проекти, които са елемент на одобрения ПИРО, независимо дали се финансират със 

средства на СФ, КФ или други източници. 

Управление на изпълнението и мониторинга върху изпълнението на ПИРО 

се осъществява от: 

 Екип за управление на ПИРО; 

 Работна комисия за изпълнение на ПИРО (РКИ на ПИРО) 

 Кмет; 

 Общински съвет; 

Екипът за управление се състои от експерти, работещи в структурата на 

Община Белене. Те ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на проектите по 

зони. Екипът за изпълнение на ПИРО се ръководи от Ръководител. Текущото 

управление на всеки един проект, в зависимост от правилата на съответната 

финансираща институция, може да бъде  възлагано по правилата на ЗОП на външни 

консултантска помощ, която да оказва подкрепа на Екипа за управление. 

За по добро и безпристрастно контролиране на ПИРО предлагаме 

съставянето на РКИ. РКИ на ПИРО играе ролята на публично звено за управление, 

което включва представители на социално-икономическите партньори на 

територията. РКИ има и контролни функции, затова е важно процедурите по 

създаване на работната комисия да гарантират правилния подбор на нейните 

членове. Тази комисия е гарант за пряката комуникация с гражданското общество, 

бизнес организациите и заинтересованите страни за постигане на максимална 

ефективност на ПИРО. Работната комисия се създава със заповед на кмета на 

общината. В състава на РКИ на ПИРО задължително се включват: главния архитект 

и представители на всички дирекции и отдели, чиито функции са пряко свързани с 

целите и мерките на ПИРО. В РКИ се включват и основните представители на 

всички отдели, чиито функции са пряко свързани с целите и мерките на ПИРО. В 

РКИ се включват и основните представители на заинтересованите страни, 

идентифицирани в плана. РКИ е основно местно звено, което подпомага 

изпълнението на ПИРО и осъществява контролни функции върху дейността на 

Екипа за изпълнение. Заинтересованите страни могат да бъдат: кметствата в 

общината, предприемачи, представители на НПО, читалища, директори на училища, 

лекари, представители на фирмите поддържащи техническата инфраструктура и др. 

В заповедта на кмета за създаване на РКИ на ПИРО се определят: нейните членове, 

секретаря на групата, който ще ръководи нейната текуща работа, контролните 

функции на РКИ над членовете на Екипа по изпълнение и отчетността им пред кмета 

на Общината и Общинския съвет. 
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РКИ  на  ПИРО: 

 Координира изпълнението на проектните идеи, залегнали в ПИРО; 

 Работи съвместно с екипа по изпълнение на ПИРО и външните 

консултантски фирми, осигуряващи техническа помощ; 

 Периодично извършва преглед на постигнатия напредък при 

изпълнение на ПИРО 

 РКИ на ПИРО разглежда резултатите от текущата и междинната 

оценка и прави предложения за корекции и преразпределяне на средствата, както и 

корекции на сроковете; 

 При постъпили предложения за промяна, РКИ ги разглежда на свое 

заседание и прави мотивирано предложение пред Общинския съвет за приемане или 

отхвърляне. 

Работата на РКИ на ПИРО се наблюдава текущо от кмета на Общината и от 

Общинския съвет. 

Кметът на Община Белене: 

 Контролира процеса на управление и реализация на ПИРО, чрез 

текущо наблюдение изпълнението на проектите, постъпилите сигнали и 

предложения от граждани, направени одити, годишни отчети, междинната и 

последващата оценка на реализацията на ПИРО; 

 Осъществява текущите промени в състава на екипа за изпълнение на 

ПИРО и РКИ на ПИРО; 

 Нарежда събирането на допълнителна информация за изпълнението 

на конкретен проект или мярка и текущо изисква доклади за възникнали проблеми; 

 Получава регулярно приетите от РКИ на ПИРО годишни отчети; 

 Контролира качеството и изпълнението на конкретните проекти и 

дейности; 

 По негова преценка той присъства на работните срещи на РКИ на ПИРО; 

Общинският съвет има следните контролни функции: 

 Запознава се с годишните доклади за изпълнение на ПИРО, в началото 

на всяка следваща година и ги приема; 

 Запознава се с докладите от междинната и последваща оценка на 

ПИРО и ги приема; 

 Одобрява или отхвърля всетите решения за корекция и/или 
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преразпределение на средства в ПИРО; 

Всички доклади от междинната и последващата оценка се представят на 

сесия на Общинския съвет, за да се запознаят общинските съветници с цялостния 

процес на изпълнение на ПИРО. При направени предложения за промяна в ПИРО, 

същите се внасят за гласуване от Общинския съвет. 

Основна предпоставка за доброто управление на ПИРО са оценките на 

неговото изпълнение, които биват: текущи, междинни и финални. Различните 

оценки се базират на разработените в плана индикатори, измерващи ефекта от 

прилагането на ПИРО и програмите за реализация. 

Наблюдението и реализацията на ПИРО включва: 

 Разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 

 Периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; 

 Разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента 

на постигане на стратегията на плана, в т.ч. и по отношение на хоризонталните 

политики; 

 Установяване и очертаване на тенденции, проблеми от особена 

важност, ограничители и перспективи за развитие; 

 Разглеждане на резултатите от междинната оценка 

 Разглеждане на предложения за преразпределение на средства по 

проектите; 

 Финансов одит; 

ПИРО се подлага на текуща(ежегодна), междинна и последваща оценка. 

Текущата оценка се извършва като самооценка от членовете на екипа и РКИ на 

ПИРО. Нейният период на изготвяне е всяка календарна година. 

Междинната оценка се извършва след третата година и включва: 

 Оценка на постигнатите резултати на база на заложените индикатори 

за оценка на ПИРО 

 Оценка на степента на постигнатите цели и мерки; 

 Оценка на използването на финансовите ресурси и процедури за 

управление и наблюдение 

 Оценка на ПЧП; 

Въз основа на изводите от направените текуща и междинна оценка, могат 

да бъдат направени корекции и да се преразпределят средства, залегнали в ПИРО. 
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Последващата оценка се извършва в края на периода на действие на ПИРО 

и включва: 

 Изпълнението на приоритетите, целите и мерките; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 

изпълнение на ПИРО; 

 Оценка на общото резултат върху общинската среда; 

 Анализ на положителните и отрицателните фактори при 

изпълнението на ПИРО; Оценка на степента на реализиране на 

планираните проекти и на устойчивостта на резултатите; 

 Изводите и препоръките, относно прилагането на политиката за 

общинско развитие; 

Резултатите от последващата оценка се използват при разработването на 

новия ПИРО за следващия период на планиране. 

И междинната и последващата оценка се основават на индикаторите за 

изпълнение и заложените дългосрочни и средносрочни резултати в ПИРО. 

В зависимост от наблюдаваните и оценявани сфери за интегриране - 

предмет на проектите и дейностите, включени в ПИРО, са обособени три групи 

индикатори, както следва: 

• Индикатори за постигнати резултати от прилагане на плана. 

• Индикатори за използвани ресурси. 

• Индикатори за резултат върху развитието на съответната територия. 

 

Най-общо  можем  да  определим   следните   индикаторите в посочените 

групи (в зависимост от социалния, икономическия, техническия и др. характер): 

Индикатори в сферата на икономиката 

• Увеличен брой на икономически субекти; 

• Повишен инвестиционен интерес, респ. повишаване пазарната 

цена на недвижимата собственост; 

• Повишен брой заети лица в съществуващи и в нововъзникнали 

стопански субекти и социални дейности. 

 

 

 

Тук намират приложение няколко широко приложими групи индикатори: 
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 Индикатори за ресурси: 

• Брой на заетите, пряко ангажирани с реализацията на проектите, 

включени в Интегрирания план на Община Белене. 

• Размер на вложените нови инвестиции (хил. лв.) за реализиране на 

проектите, включени в Интегрирания план.  

• Площ (дк) на новоусвоените терени в реновирани производствени зони 

и новоусвоени територии за зони за растеж или за други публични функции. 

• Брой новоразкрити работни места в съществуващи (обновени) 

производствени територии и територии за други бизнес дейности и в новосъздадени 

зони за икономически растеж. 

 

 Индикатори за резултатите от прилагане на плана за сектор образование 

• Нарастващ брой и капацитет (площ, бр. места и др.) на ремонтирани, 

реконструирани и оборудвани помещения (учебни стаи, зали, кабинети, спортни 

зали, плувни басейни, тоалетни и др.) на детски заведения и училища. 

• Нарастващ брой и увеличен капацитет (бр. конфигурации) в 

новосъздадени компютърни кабинети в училищата. 

• Относителен дял (%) на деца и ученици (от общия брой на учениците), 

облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура. 

• Относителен дял (%) на деца и ученици от ромски произход (от общия 

брой ромски деца), включени в интегрирани паралелки в училищата. 

 

 Индикатори за Здравни и социални дейности 

• Брой на ремонтираните и реконструирани лечебни здравни заведения 

(вкл. обособяване на части от тях за рехабилитационни цели и за долекуване). 

• Брой на ремонтираните и реконструирани обекти на социалните и 

културните дейности. 

 

 Индикатори за инфраструктурата 

• Относителен дял на територията (% от общата), превантивно 

предпазена от предвидими природни бедствия – наводнения, свлачища и срутища, 

ерозия (водна, вятърна и в резултат на човешка дейност), снегонавявания и поледици 

и др. 

• Дължина (км.) на изградените дребномащабни инфраструктурни 

съоръжения за предпазване от наводнения (диги, подпорни стени по речните 

участъци, залесени площи и др.). 

 

 Индикатори за Управление на отпадъците 
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• Нарастване на интензивността на обслужване на населението и 

фирмите, чрез организираните системи за събиране на битовите отпадъци – резултат 

от реализацията на плана. 

• Енергийна ефективност. 

• Количество на икономисана топлинна и електроенергия (МWh) от 

прилагането на мерки за енергийна ефективност за обектите на публичния сервиз и 

жилищните сгради. 

• Комплексна организация на строителството. 

• Реализиран ефект от изпълнението на паралелни действия, резултат от 

цялостния план за организация на строителството, използване на споделени трудови 

и други ресурси и икономии на време 

• Обезвредено количество пестициди с изтекъл срок на годност. 

• Интервенции по култивиране и перманентни мерки по облагородяване 

територията на закритото общинско сметище с политики за борба срещу 

нерегламентирани сметища. 

 

Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на 

информация, необходима за управлението и вземането на решения в процеса на 

работата по изпълнение на ПИРО. По този начин може да се сравни реалният 

напредък по изпълнението на плана с предварително планираните дейности. 

Мониторингът е част от регулярното управление на прилагането на плана и 

изпълнява основна функция: обратна връзка и предотвратяване на рисковете пред 

изпълнението на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата цел 

и приоритетите. 

Ако трябва да се направи ясно разграничение между мониторинг и оценка, 

може да се каже, че “оценката започва там, където свършва мониторингът”, че 

оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и изпълнението, докато 

мониторингът е насочен главно към ресурсите, дейностите, продуктите и отчасти - 

резултатите, както и че мониторингът трябва да се схваща по-скоро като  текуща,  

постоянна дейност, докато оценяването е предимно, но не постоянна дейност. 

Мониторингът преди всичко  дава  информация,  докато оценката “преценява” тази 

информация. 

В Приложение 3 е представена пълна система от индикатори за наблюдение 

и оценка на ПИРО.  
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Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР. 

 Съгласно методическите указания при разработването на ПИРО, може да се 

извърши предварителна оценка на плана съгласно чл. 32 от ЗРР. Подобна оценка се 

осъществява успоредно с разработването на ПИРО и съдържа оценка за социално-

икономическото въздействие на плана върху развитие на общината и евентуално 

екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Поради 

изискването инвестиционните проекти за проектните идеи и проектите, включени в 

ПИРО да имат нормативно установените екологични оценки (доколкото такива за 

естеството на съответния проект се изискват), респ. ОВОС, за всеки проект поотделно 

в ПИРО е приложен ex post подход. 

 На тази основа, при спазване на изискванията на ЗОП, ЗООС и ЗБР и съгласно 

описаното в Методическите указния на МРРБ извършването на екологична оценка 

(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) ще се осъществява за всеки проект поотделно 

доколкото и където е законово изискуемо. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Картографски материал и аеорофотозаснемане на гр. 

Белене и община Белене с обозначаване на землища и урбанизирана 

територия, относими към Зоните за въздействие 

 
Източник: Общинска служба по земеделие – община Белене 
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Приложение 2. Програма за реализация на ПИРО на община БЕЛЕНЕ за периода 2021-2027 г.: описание на 

предвидените мерки и дейности 

 

Приоритет Мярка 

Дейност/ 

проектна  

идея* 

Кратко описание 

Територия/ 

зона за  

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)** 

Индика- 

тивен  

бюджет 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката  

Приоритет 1. 

Социално 

развитие чрез 

ЗВ 1 

Мярка 1.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в гр. 

Белене 

Дейност 

1.1.1. 

Реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителната мрежа 
ЗВ 1 2000000 

Програми за 

околна среда 

на 

ЕС/Общински 

бюджет 

2021-2027 
Об. Адм. / ВиК - 

Плевен 

Дейност 

1.1.2. 

Реконструкция и рехабилитация 

на канализационна мрежа 
ЗВ 1 1000000 

Програми за 

околна среда 

на 

ЕС/Общински 

бюджет 

2021-2027 
Об. Адм. / ВиК - 

Плевен 

Мярка 1.2. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в 

населените места в 

общ. Белене 

Дейност 

1.2.1 

Реконструкция и рехабилитация 

на водоснабдителната мрежа в 

населените места 

ЗВ 1 5000000 

Програми за 

околна среда 

на 

ЕС/Общински 

бюджет 

2021-2027 
Об. Адм. / ВиК - 

Плевен 
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Мяркя 1.3. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на общинската 

среда в гр. Белене 

и населените 

места 

 

Дейност 

1.3.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

съществуващите улици, 

поетапна модернизация на 

улично осветление, 

включително тротоари, 

бордюри, джобове за 

контейнери за смет и 

осигуряване на достъпна 

архитектурна среда в гр. 

Белене 

 

ЗВ 1 10000000 ОбС/РБ/ОП 2021-2027 ОбАдм. 

Дейност 

1.3.2. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

съществуващите улици, 

поетапна модернизация на 

улично осветление, 

включително тротоари, 

бордюри, джобове за 

контейнери за смет и 

осигуряване на достъпна 

архитектурна среда в 

населените места в общ. 

Белене 

 

ЗВ 1 5000000 ОбС/РБ/ОП 2021-2027 ОбАдм. 

Мярка 1.4. 

Превенция на 

риска чрез 

корекция на 

коритата на 

реките, попадащи 

в зоната със 

преобладаващ 

социален 

характер  

 

Дейност 

1.4.1. 

Поддържане на диги и 

брегоукрепване по р. Дунав  

 

ЗВ 1 5000000 РБ/ОП 2021-2027 

ОбАдм. / 

Басейнова 

дирекция - 

Плевен 

Дейност 

1.4.2. 

Почистване и брегоукрепване на 

речни корита и облагородяване 

на прилежащи пространства в 

населените места в общ. Белене 

ЗВ 1 1000000 РБ/ОП 2021-2027 

ОбАдм. / 

Басейнова 

дирекция - 

Плевен 
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Мярка 1.5.  

Реконструкция и 

ремонт на 

мостовите 

съоръжения над 

речните корита 

попадащи в 

зоната  

с преобладаващ 

социален 

характер в 

Община Белене 

 

Дейност 

1.5.1 

Реконструкция и ремонт на 

мостови конструкции  

 

ЗВ 1 2000000 РБ/ОП 2021-2027 ОбАдм. / АПИ 

Мярка 1.6. 

Подобряване на 

материалната база 

в училищата в 

община Белене 

Дейност 

1.6.1 

Основен ремонт на сгради и 

благоустрояване на 

прилежащите терени в 

училищата в общината 

 

ЗВ 1 2000000 РБ/ОП 2021-2027 
ОбАдм. / МОН / 

РУО 

Дейност 

1.6.2. 

Оборудване и обзавеждане на 

кабинетите по професионална 

подготовка и СТЕМ 

 

ЗВ 1 1000000 РБ/ОП 2021-2027 
ОбАдм. / МОН / 

РУО 

Мярка 1.7. 

Реновиране на 

сграден фонд на 

ОДЗ и ЦДГ в 

община Белене 

Дейност 

1.7.1. 

Основен ремонт, внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност и достъпна 

архитектурна среда на ЦДГ и 

ОДЗ в обина Белене 

ЗВ 1 2000000 РБ/ОП 2021-2027 ОбАдм.  

Мярка 1.8. Ремонт, 

внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност и 

достъпна 

архитектурна среда 

на читалищата в 

община Белене 

Дейност 

1.8.1. 

Ремонт, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и 

достъпна архитектурна среда 

на културната инфраструктура 

на читалищата в община 

Белене  

 

ЗВ 1 5000000 РБ/ОП 2021-2027 ОбАдм.  
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Мярка 1.9. 

Ремонт и 

реставрация на 

църкви и 

храмове, 

намиращи се в 

Община Белене 

 

Дейност 

1.9.1. 

Ремонт и реставрация на църкви 

и храмове в гр. Белене и 

населените места в общ. 

Белене., 

ЗВ 1 4000000 РБ/ОП/Други 2021-2027 
Църковни 

настоятелства 

Мярка 1.10. Меки 

мерки в ЗВ 1 

Дейност 

1.10.1. 

Дейности по обучение и 

партньорство в НПО в ЗВ 1 
ЗВ 1 100000 

ОбБ/РБ/ 

ОП/Донори 
2021-2027 ОбАдм./НПО 

Мярка 1.11. 

Извършване на 

междинна и 

последваща 

оценка на 

изпълнението на 

проекти в 

социалната зона 

Дейност 

1.11.1. 

Извършване на междинна и 

последваща оценка на 

изпълнението на проекти в 

социалната зона  

 

ЗВ 1 7000 ОбБ 2021-2027 ОбАдм. 

Приоритет 2. 

Икономическо 

развитие чрез 

ЗВ 2 

… 

Мярка 2.1. 

Доизграждане, 

реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежата 

Дейност 

2.1.1 

Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната мрежа 

ЗВ 2 1000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

2.1.1 

Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на 

канализационна мрежа и 

отводнителната мрежа з 

дъждовни води 

ЗВ 2 500000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 2.2. 

Подобряване 

инфраструктурата 

на общинската 

среда в 

Дейност 

2.2.1 

Реконструкция и рехабилитация 

на съществуващи улици, 

модернизация на улично 

осветление, включително 

тротоари, бордюри, джобове за 

контейнери за смет и 

ЗВ 2 2000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 
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икономическата 

зона 

осигуряване на достъпна 

архитектурна среда 

Дейност 

2.2.2 

Изграждане на кабелни 

колектори 
ЗВ 2 500000 ОбБ/ЧИ 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 2.3. 

Развитие на 

земеделското 

производство 

 

Дейност 

2.3.1. 

Създаване на зеленчукови 

градини с възможност за 

директна продажба на 

продукцията на населението 

чрез общински пазари 

ЗВ 2 500000 ОбБ/ЧИ 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

2.3.2. 

Създаване на масиви от трайни 

насаждения – овощни градини и 

лозови масиви 

ЗВ 2 500000 ОбБ/ЧИ 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 2.4. 

Технологично 

обновяване на 

земеделските 

стопанства чрез 

изграждане на 

мелиоративно 

напояване 

 

Дейност 

2.4.1. 

Технологично обновяване на 

земеделските стопанства чрез 

изграждане на мелиоративно 

напояване  

 

ЗВ 2 2500000 ОбБ/ЧИ 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 2.5. 

Извършване на 

междинна и 

последваща 

оценка на 

изпълнението на 

проекти в 

икономическата 

зона 

Дейност 

2.5.1. 

Извършване на междинна и 

последваща оценка на 

изпълнението на проекти в 

икономическата зона  

 

ЗВ 1 7000 ОбБ 2021-2027 ОбАдм. 
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Приоритет 3. 

Икономическо 

развитие чрез 

ЗВ 3 „Зона за 

публични 

функции с 

висока 

обществена 

значимост“ 

Мярка 3.1. 

Доизграждане, 

реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежата 

Дейност 

3.1.1 

Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната мрежа 

ЗВ 3 5000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

3.1.2 

Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на 

канализационна мрежа и 

дъждовно отводнителни 

съоръжения 

ЗВ 3 1000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 3.2. 

Подобряване 

инфраструктурата 

на общинската 

среда в зоната с 

публични функции 

Дейност 

3.2.1 

Реконструкция и рехабилитация 

на съществуващи улици, 

включително тротоари, 

модернизация на улично 

осветление, бордюри, джобове 

за контейнери за смет и 

осигуряване на достъпна 

архитектурна среда 

ЗВ 3 5000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 3.3. 

Обновяване на 

сградния фонд в 

зоната с публични 

функции 

Дейност 

3.2.1. 

Общинска програма за 

обновяване и модернизиране на 

сградния фонд в зоната с 

публични функции 

ЗВ 3 4000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

 

Мярка 3.3. 

Извършване на 

междинна и 

последваща 

оценка на 

изпълнението на 

проекти в зоната 

за публични 

функции с висока 

обществена 

значимост 

Дейност 

3.3.1. 

Извършване на междинна и 

последваща оценка на 

изпълнението на проекти в 

зоната за публични функции с 

висока обществена значимост  

ЗВ 1 7000 ОбБ 2021-2027 ОбАдм. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 186 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД  

Приоритет 4. 

Общинско 

развитие чрез 

транспортна 

свързаност и 

програма за 

туризъм 

Мярка 4.1. 

Общинска 

програма за 

развитие на 

туризма 

Дейност 

4.1.1 

Организиране на събития и 

мероприятия с местно и 

национално значение, 

допринасящи за развитието на 

туризма в Белене … 

ЗВ 4 26000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

4.1.2 

Туристическа информация за 

Белене  
ЗВ 4 27000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

4.1.3 

Туристическа инфраструктура 

за Белене 
ЗВ 4 253000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

4.1.4 

Промотиране на регионален 

туристически маршрут 
ЗВ 4 31000  ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Марка 4.2. 

Общинска 

програма за 

транспортна 

свързаност 

Дейност 

4.2.1 

Рехабилитация на общинска 

пътна мрежа 
ЗВ 4 11400000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я / АПИ 

Приоритет 5. 

Общинско 

развитие чрез 

ЗВ 5 „Спорт и 

отдих“ 

Мярка 5.1. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на спортни 

съоръжения - 

стадиони 

Дейност 

5.1.1. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на градски стадион 

– гр. Белене и осигуряване 

тренировъчния процес за всички 

футболни формации и възрасти 

ЗВ 5 2000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

5.1.2. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на стадиони в 

населените места 

ЗВ 5 2000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 5.2. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на спортни 

Дейност 

5.2.1. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на спортни 

площадки и игрища – гр. Белене 

ЗВ 5 2000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 
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съоръжения – 

площадки и 

игрища за 

колективни 

спортове 

(баскетбол, 

волейбол, хандбал 

и др.) 

Дейност 

5.2.2. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на спортни 

площадки и игрища в 

населените места 

ЗВ 5 1000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 5.3. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на паркове и 

градинки  

Дейност 

5.3.1. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на спортни 

площадки и игрища – гр. Белене 

ЗВ 5 2000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

5.3.2. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на паркове и 

градинки в населените места 

ЗВ 5 1000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 5.4. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на детски 

площадки 

Дейност 

5.4.1. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на детски площадки 

за игра и отдих– гр. Белене 

ЗВ 5 2000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

5.4.2. 

Интегрирана общинска 

програма за реконструкция и 

обновяване на паркове и 

градинки в населените места 

ЗВ 5 1000000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Мярка 5.5. „Меки 

мерки“ за 

реализация на 

приоритета 

Дейност 

5.5.1. 

Интегрирана общинска 

програма за обучение на кадри и 

обществено възпитание по 

опазване на инфраструктурата 

по приоритета 

ЗВ 5 140000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

5.5.2. 

Интегрирана общинска 

програма за партньорство с 

бизнеса, образованието и 

академичните среди за 

рационално използване на 

инфраструктурата по 

приоритета 

ЗВ 5 50000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 
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Приоритет 6. 

Общинско 

развитие чрез 

ЗВ 6 „АЕЦ – 

Белене“ 

Мярка 6.1. 

Логистична, 

инфраструктурна и 

инженерна 

подкрепа за проект 

АЕЦ  „Белене“ 

Дейност 

6.1.1 

Интегрирана общинска 

програма за партньорство с НЕК 

по реализация на проект АЕЦ 

„Белене“ 

ЗВ 6 500000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

Дейност 

6.1.2. 

Осигуряване на  

административен капацитет за 

логистична, инфраструктурна и 

инженерна подкрепа за проект 

АЕЦ  „Белене“  

ЗВ 6  500000 ОбБ/РБ/ОП 2021-2027 Об.адм-я 

    ОБЩО в лв. 93548000    
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Приложение 3. Индикатори за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие на община Белене 

 

Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
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Инженерна   

инфрастр 

уктура 

Построени или 

подобрени пътища в 

икономическата 

зона 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Км. 60 

 

Специфична цел 1.1 

Създаване на благоприятна 

бизнес среда за 

привличане на инвестиции, 

развитие на 

предприемачеството; 

 
Построяване или 

подобряване на 

състоянието на ВиК 

инфраструктурата 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м' 8 000 

Намаляване на 

загубите по мрежата 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 50 

 

Специфична цел 1.2 

 
Построяване на 

електрозахранващи 

И комуникационни 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м' 7 000 

 Осигуряване на заетост  мрежи     
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

и намаляване на нивата 

на безработица най-

малко с 50%; 

 

Специфична цел 1.3 

Изграждане, 

преоборудване, повишаване 

на капацитета и 

модернизация на бизнес 

структурите; 

 

Специфична цел 1.4 

Укрепване на общинската 

икономика, чрез 

стимулиране създаването 

на нови малки и средни 

производствени структури 

с акцент върху 

внедряването на иновации 

в традиционните за 

региона производства и 

Брой предприятия, 

присъединени към 

съответните мрежи 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 12 

Намалени 

производствени 

разходи на 

предприятията в 

зоната 

Индикатор 

за резултат 

Годишно Бр. 12 

Увеличен брой 

подадени 

инвестиционни 

намерения 

Индикатор 

за резултат 

Годишно Бр. 7 

Подобряване на 

общинската среда 

на   

икономическата 

зона 

Изградени или 

реабилитирани 

зелени площи и 

елементи на 

градската среда 

между 

пространствата с 

производствено 

предназначение в 

икономическата 

зона 

Индикатор 

за продукт 

Годишно дка 200 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

подкрепа за 

вече съществуващите 

земеделски производители и 

малки и средни 

предприятия; 

 

Специфична цел 1.5 

Увеличаване на енергийната 

ефективност на сградите и 

инсталациите и 

производствата с 20%. 

Енергията получавана от 

възобновяеми енергийни 

източници да бъде най-

малко 20% ; 

 

 

Специфична цел 1.6 

Използване на всички 

възможности за 

публично- частно 

партньорство; 

 

Сгради и 

производствени 

инсталации с 

подобрена 

енергийна 

ефективност 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 20 

Енергия използвана 

от възобновяеми 

енергийни 

източници 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 20 

Изградени или 

рехабилитирани 

съоръжения, 

предмет на 

мелиоративни 

мероприятия 

Индикатор 

за продукт 

Годишно М' 12 000 

Земеделски земи в 

икономическата 

Индикатор 

за резултат 

Годишно дка 5 000 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Специфична цел 1.7 

Подобряване на околната 

среда в общината 

 Целта може да се 

постигне чрез: 

 зона със сменен 

продуктов профил 

    

Земеделие и 

животновъдство 

Новосъздадени 

зеленчукови и 

овощни масиви 

Индикатор 

за продукт 

Годишно дка 5 000 

Произведена 

продукция в резултат 

на развитие на 

зеленчукопроизводс 

тво 

Индикатор 

за продукт 

Годишно тона n/a 

Модернизирана 

земеделска техника 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 160 

Земеделски площи, с 

възможност за 

напояване 

Индикатор 

за резултат 

Годишно дка 5 000 

Предприятия за 

преработка на 

земеделска 

продукция 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 8 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

   Работни места, 

създадени 

вследствие на 

реализацията на 

проекти в сектор 

земеделие 

Индикатор 

за резултат 

Годишно Бр. 280 

Новосъздадени 

ферми за 

отглеждане на 

животни 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 16 

Брой 

новосъздадени 

малки и средни 

предприятия в 

областта на 

земеделието 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Брой 25 

Брой реализирани 

инвестиционни 

проекти 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Брой 25 

   

 

Управление на 

Намалено 

количество на 

генерираните 

отпадъци 

Индикатор за 

продукт 

Годишно тона 7 000 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

отпадъците Обслужени 

предприятия по 

събирането на 

отпадъци 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 80 

 

 

Меки мерки 

Изготвена междинна 

и последваща оценка 

на изпълнението на 

проекти в 

икономическата 

зона 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 2 

 Брой проекти, 

реализирани под 

формата на 

публично-частни 

партньорства 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 8 

Рехабилитирани 

площи-дка и % от 

Индикатор 

за продукт 

Годишно % 25 

   подлежащата на 

рехабилитация 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Стопански 

предприятия, 

обслужвани от 

новите системи за 

отвеждане на 

отпадни води 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 80 

Фирми износители 
Индикатор 

за резултат 

Годишно Бр. 25 

Намаляване нивата 

на безработица 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 50 

ЗОНИ ЗА РЕЗУЛТАТ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР 
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Специфична цел 2.1 

Подобряване състоянието на 

водоснабдителната и канали-

зационна мрежа чрез рекон-

струкция и рехабилитация 

 

 

Специфична цел 2.2 

Инженер на   

инфраструктура 

Построена или 

подобрена ВиК 

инфраструктура 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м' 1000 

 

Домакинства, 

обслужвани от 

новите системи за 

отвеждане на 

отпадни води 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 15 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Подобряване състоянието на 

уличната мрежа и улично 

осветление чрез 

реконструкция и 

рехабилитация. 

Подобряване състоянието на 

общинската пътна мрежа. 

Специфична цел 2.3 

Подобряване на 

транспорта и 

транспортните мрежи 

Създадени работни 

места в резултат на 

отпуснатата помощ 

за екологични 

проекти 

Индикатор 

за резултат 

Годишно Бр. 35 

Намаляване на 

загубите по мрежата 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 50 

Увеличение на 

подадената вода 

чрез новите 

/подобрени/ мрежи 

след 1 година 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 40 

 Специфична цел 2.4 

Подобряване състоянието 

на зелените системи 

 

Специфична цел 2.5 

Повишаване 

енергийната 

      

Задоволеност на 

потребителите от 

водоснабдяването 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 90 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

ефективност на  

обществените сгради 

 

Специфична цел 2.6 

Повишаване качеството на 

образованието и 

адаптирането му към 

новите потребности на 

местната икономика 

 

Специфична цел 2.7 

Подобряване на 

възможностите за спорт 

и 

развитие на местните 

Подобряване на 

общинската среда 

в социалната зона 

Дължина на 

рехабилитираната 

улична мрежа в 

населените места 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Км 30 

 

Дължина на 

рехабилитираната 

общинска пътна 

мрежа 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Км 20 

 

Степен на 

изграждане на 

Общинската пътна 

мрежа 

Индикатор 

за продукт 

Годишно % 10 

 

 клубове и бази       
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Намаление на 

времетраенето на 

пътуванията, 

достъпността станала 

възможна 

благодарение на 

новата транспортна 

инфраструктура 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 30 

Работни места , 

създадени, или 

запазени в резултат 

на проекта в 

транспорта 

Индикатор 

за резултат 

Годишно бр 250 

Брой сменени 

осветителни 

елементи на 

територията на 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 100 

 

   населените места в 

общината 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Степен на 

сметосъбирането на 

територията на 

общината 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 95 

Степен на 

достъпност до 

обществени сгради и 

публични 

пространства на хора 

в неравностойно 

положение 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 80 

Почистени и 

укрепени речни 

корита 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м'         

2000 

 

Брой новосъздадени 

транспортни линии 

на територията на 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 4 

   общината     
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Удовлетвореност на 

населението от 

развитието на 

транспортната 

мрежа 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 90 

Реконструирани 

спирки на 

общинския 

транспорт 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 3 

 

 

Културна сфера 

Ремонтирани 

читалища 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 1 

 

Ремонтирани 

читалища 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 1 

 

 

Градска среда 

Възстановени и 

дендрологично 

обновени зелени 

зони 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 15 

Население с достъп за 

отдих и почивка 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 90 

   до зелени зони     
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Територии с 

възстановени зелени 

зони на територията 

на зоната със 

социален 

характер 

Индикатор 

за продукт 

Годишно дка 60 

Работни места , 

създадени, или 

запазени в резултат на 

изпълнението на 

дейности по 

възстановяване на 

зелени зони 

Индикатор 

за резултат 

Годишно бр 90 

Брой обществени 

сгради, по който са 

извършени дейности 

по подобряване на 

Енергийната 

 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 3 

 

   ефективност     
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Степен на подобрена 

енергийна 

ефективност на 

обществени сгради 

В социалната зона 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 40 

Енергия използвана 

от възобновяеми 

енергийни източници 

в зоната със социални 

функции 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 40 

Образователна 

сфера 

Увеличение на 

завършили средно 

образование 

Индикатор 

за продукт 

Годишно % 30 

Увеличение на 

квалифицираните 

педагогически 

кадри в учебните 

заведения на 

Индикатор 

за продукт 

Годишно % 50 

   територията на 

общината 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Привлечени учащи се 

извън територията на 

общината в 

специализираните 

учебни заведения на 

територията на 

общината 

Индикатор 

за продукт 

Годишно бр 200 

Приети във висши 

учебни заведения 

след завършване на 

средно образование в 

учебни заведения на 

територията на 

общината 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 50 

Професионална 

реализация на 

трудовия пазар на 

завършилите 

Индикатор 

за продукт 

Годишно % 80 

   специализирано 

образование в 

училища с 

професионален 

профил 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Спортна 

инфраструктура 

Изградени спортни 

площадки на 

територията на 

общината 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 4 

 

Дял от населението с 

достъп до общински 

спортни 

площадки 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 90 

 

Религиозна 

сфера 

Ремонтирани 

религиозни храмове 

на територията на 

общината 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 1 

 

Меки мерки Изготвена 

междинна и 

последваща оценка 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 2 

   на изпълнението на 

проекти в 

икономическата зона 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

ЗОНИ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 

 

О
б

щ
а
 

ц
ел

 
3
: 

И
зг

р
а
ж

д
а
н

е 
н

а
 

п
р

и
в

л
ек

а
т
ел

н
а
 

ср
ед

а
 

за
 

ж
и

в
о
т
 

и
 

о
п

а
зв

а
н

е 
н

а
 к

у
л

т
у
р

н
о
т
о
- 

Специфична цел 3.1 

Опазване и популяризиране 

на културно- историческото 

наследство с цел развитие на 

туристическия потенциал на 

общината 

Специфична цел 3.2 

Осигуряване на качествени и 

достъпни социални и 

здравни услуги 

Специфична цел 3.3 

Развитие на дейностите в 

областта на културата 

Инженерна 

инфраструктура 

Построена или 

подобрена ВиК 

инфраструктура 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м' 1000 

 

Подобряване на 

инфраструк-

турата на   

общинска та 

среда в зоната с 

публични 

функции 

Реконструирана 

улична мрежа 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м' 1000 

 

Рехабилитирани 

пешеходни зони в 

зоната с публични 

функции 

Индикатор 

за продукт 

Годишно м' 1000 

 

Обхват на 

територията за 

видеонаблюдение 

на територията на 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 90 

   централната градска 

част 

    

Основен ремонт и 

прилагане на мерки 

за енергийна 

ефективност на 

сгради с публични 

функции 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 100 
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Обща цел Специфични цели Група проекти 
Описание на 

индикатора 

Категория 

индикатор 

(продукт / 

резултат) 

Период 

на отчи-

тане 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Културна сфера - 

реконструкция, 

ремонт и 

оборудване 

Ремонт на 

съществуващи 

музей 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 2 

Изграждане на 

многофункционална 

зала 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 1 

 

 

Здравна сфера 

Достъп на населението 

до здравни услуги 

Индикатор 

за резултат 

Годишно % 100 

   Провеждан на 

традиционни 

културни 

мероприятия на 

територията на 

общината 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 6 

Меки мерки Изготвена междинна 

и последваща оценка 

на изпълнението на 

проекти в 

икономическата 

зона 

Индикатор 

за продукт 

Годишно Бр. 2 
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Приложение 4. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и изпълняват в 

рамките на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Белене (2021 – 2027 г.) 

 

 Мярка/ Дейност Проекти 
Проектна 

готовност 

Индикативен 

срок на 

изпълнение 

(месеци) 

Общ 

индикативен 

бюджет на 

проектната идея 

(в хил. лв.) 

Допълнителна 

информация 

Приоритет 1 

Социално развитие 

чрез ЗВ 1 

Мярка 1.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в гр. 

Белене 

Дейност 1.1.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната 

мрежа 

Изграждане на 

канализация и 

рехабилитация на 

водопровод на ул. 

„Първи май“ – гр. 

Белене 

Технически 

проект 

 

670 000,00 

 

Дейност 1.1.2.  

Реконструкция и 

рехабилитация на 

канализационна 

мрежа 

  

Мярка 1.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в гр. 

Белене 

Изграждане на 

канализация и 

рехабилитация на 

водопровод по ул. 

„Радецки“, ул. „Черно 

Технически 

проект 
 2 100 000,00  
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Дейност 1.1.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната 

мрежа 

море“, у. „Филип 

Станиславов“, ул. 

„Райко Даскалов“, ул. 

„Александър 

Стамболийски“ – гр. 

Белене Дейност 1.1.2.  

Реконструкция и 

рехабилитация на 

канализационна 

мрежа 

  

Мярка 1.2. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в 

населените места в 

общ. Белене 

Дейност 1.2.1.  

Реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната 

мрежа в 

населените места 

Частична 

реконструкция и 

подмяна на 

водопроводната 

мрежа на с. Деков и 

възстановяване на 

пътната настилка 

Технически 

проект 
 3 000 000,00  

Мярка 1.2. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в 

населените места в 

общ. Белене 

Дейност 1.2.1.  

Частична 

реконструкция и 

подмяна на 

водопроводната 

мрежа на с. 

Петокладенци и 

Технически 

проект 
 2 000 000,00  
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Реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната 

мрежа в 

населените места 

възстановяване на 

пътната настилка 

Мярка 1.2. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

ВиК мрежа в 

населените места в 

общ. Белене 

Дейност 1.2.1.  

Реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителната 

мрежа в 

населените места 

Частична 

реконструкция и 

подмяна на 

водопроводната 

мрежа на с. Татари и 

възстановяване на 

пътната настилка 

Технически 

проект 
 2 200 000,00  

Мярка 1.3. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на общинската 

среда в гр. Белене и 

населените места 

Дейност 1.3.1 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

съществуващите 

улици, поетапна 

модернизация на 

Изграждане на 

тротоари и 

междублокови 

пространства в кв. 77, 

кв. 72, кв. 15, кв. 73, 

бл. Младост, бл. 

МВР-ЕСМ, кв. Димум 

– гр. Белене 

Технически 

проект 
 4 000 000,00  



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 год. 

Страница 210 от 221 

Възложител: О б щ и н а  Б е л е н е    Изпълнител: „АПС Планконсултинг“ ООД  

улично 

осветление, 

включително 

тротоари, 

бордюри, джобове 

за контейнери за 

смет и осигуряване 

на достъпна 

архитектурна 

среда в гр. Белене 

Мярка 1.7. 

Реновиране на 

сграден фонд на 

ОДЗ и ЦДГ в 

община Белене  

Дейност 1.7.1. 

Основен ремонт, 

внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност и 

достъпна 

архитектурна 

среда на ЦДГ и 

ОДЗ в община 

Белене 

 

„Въвеждане на 

иновативни практики 

за възпитание и  

подобряване на 

средата на детска 

градина „ЗНАМЕ НА 

МИРА”, кв.73, УПИ 

II, имот 

03366.602.258, ул. Хр. 

Ботев 4, гр. Белене, 

община Белене” 

В процес на 

подготовка на 

проектното 

предложение за 

кандидатстване 

36 390 000,00 лв.  

Мярка 1.9. Ремонт 

и реставрация на 

църкви и храмове, 

Основен ремонт, 

реконструкция и 

подобряване на 

В процес на 

оценяване от 
30 562 599,47  
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намиращи се в 

Община Белене 

Дейност 1.9.1. 

Ремонт и 

реставрация на 

църкви и храмове в 

гр. Белене и 

населените места в 

общ. Белене. 

прилежащо 

пространство на 

църква „Св. Георги 

Победоносец“ – гр. 

Белене 

Управляващия 

орган 

 
Ремонт на църква „Св. 

Антон“ – гр. Белене 
  1 000 000,00  

 
Мярка 1.10. Меки 

мерки в ЗВ 1 

„Не изхвърляй – 

компостирай“  

по процедура за 

подбор № 

BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на 

демонстрационни 

проекти в областта на 

управлението на 

отпадъците“ по 

оперативна програма 

„Околна среда 2014-

2020 г.“ 

Реализира се 23 264 000,00  

Приоритет 2  

Икономическо 

развитие чрез ЗВ 2 

(Територия за 

икономически 

дейности) 

Мярка 2.2. 

Подобряване 

инфраструктурата 

на общинската 

среда в 

икономическата 

зона 

„Реконструкция на 

улици в град Белене: 

ул. „Милан Василев“; 

ул. „Петко Д. 

Петков“; ул. „Рила“ и 

част от ул. 

„Фердинанд Дечев““ 

Реализира се 

(стартирал на 

08.05.2019 г.) 

36 1 103 368,62  
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Дейност 2.2.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

съществуващи 

улици, 

модернизация на 

улично 

осветление, 

включително 

тротоари, 

бордюри, джобове 

за контейнери за 

смет и осигуряване 

на достъпна 

архитектурна 

среда 

"Рехабилитация на 

уличното осветление 

на територията на 

община Белене" 

Направено 

Обследване за 

енергийна 

ефективност, 

изготвен 

технически 

проект 

18 1 155 774,54  

Приоритет 3. 

Обществено 

развитие чрез ЗВ 3 

(Територия за 

обществено 

обслужване и 

публичен сектор) 

Мярка 3.2. 

Подобряване 

инфраструктурата 

на общинската 

среда в зоната с 

публични функции 

 

 

Дейност 3.2.1. 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

съществуващи 

улици, 

„Реконструкция на 

улици в град Белене: 

ул. „Милан Василев“; 

ул. „Петко Д. 

Петков“; ул. „Рила“ и 

част от ул. 

„Фердинанд Дечев““ 

 

Реализира се 

(стартирал на 

08.05.2019 г.) 

36 1 103 368,62  

"Рехабилитация на 

уличното осветление 

на територията на 

община Белене" 

Направено 

Обследване за 

енергийна 

ефективност, 

изготвен 

18 1 155 774,54  
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включително 

тротоари, 

модернизация на 

улично 

осветление, 

бордюри, джобове 

за контейнери за 

смет и осигуряване 

на достъпна 

архитектурна 

среда 

технически 

проект 

Мярка 3.3. 

Обновяване на 

сградния фонд в 

зоната с публични 

функции 

Дейност 3.2.1.  

Общинска 

програма за 

обновяване и 

модернизиране на 

сградния фонд в 

зоната с публични 

функции 

 

Ремонт на сграда за 

създаване на 

Общински културен 

център 

Изготвен 

технически 

проект 

4 260 000,00  

Мярка 3.3. 

Обновяване на 

сградния фонд в 

Ремонт на сграда на 

СУ „Димчо 

Дебелянов“ – гр. 

Белене, І и ІІ етап 

Технически 

проект 
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зоната с публични 

функции 

Дейност 3.3.1.  

Общинска 

програма за 

обновяване и 

модернизиране на 

сградния фонд в 

зоната с публични 

функции 

 

Мярка 4.1. 

. Общинска 

програма за 

развитие на 

туризма  

Дейност 4.1.2. 

Туристическа 

информация за 

Белене 

Разработване на 

туристически 

продукт, свързан с 

миналото на гр. 

Белене 

    

Разработване на уеб-

сайт за туристическа 

информация – 

Община Белене 

В процес на 

подготовка на 

проектно 

предложение за 

кандидатстване 

 100 000,00  

Дейност 4.1.3.  

Туристическа 

инфраструктура за 

Белене 

Изграждане на 

културно-

исторически 

информационен 

център 

 

Идеен проект    

Приоритет 4. 

Общинско развитие 

чрез ЗВ 4 (Територия 

Мярка 4.2. 

Общинска 

програма за 

„Подобряване на 

средата на живот чрез 

реконструкция на 

В процес на 

оценяване от 
36 383 346,51  
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за транспортна 

свързаност и 

туризъм) 

транспортна 

свързаност 

Дейност 4.2.1. 

Рехабилитация на 

общинска пътна 

мрежа 

част от уличната 

мрежа и изграждане 

на спортна 

инфраструктура на 

територията на 

община Белене“ 

Управляващия 

орган 

Ремонт на ул. 

„Безименна“ в 

участъка от о.т.603 до 

о.т. 605 – гр. Белене 

Технически 

проект 
 310 000,00  

Реконструкция на ул. 

„Цвятко Въбленски“ 

–  

с. Деков 

Технически 

проект 
 1 000 000,00  

Основен ремонт на 

ул. „Габрово“ от о.т. 

641 до о.т. 642 – гр. 

Белене 

Технически 

проект 
 170 000,00  

Приоритет 5. 

Общинско развитие 

чрез ЗВ 5 (Зона за 

спорт и отдих) 

Мярка 5.2. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на спортни 

съоръжения – 

площадки и 

игрища за 

колективни 

спортове 

(баскетбол, 

„Изграждане на 

многофункционално 

игрище в СУ „Димчо 

Дебелянов“ – град 

Белене“ 

Реализира се 

(стартирал на 

08.05.2019 г.) 

36 92 106,93  
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волейбол, хандбал 

и др.) 

Дейност 5.2.1. 

Интегрирана 

общинска 

програма за 

реконструкция и 

обновяване на 

спортни площадки 

и игрища – гр. 

Белене 

Мярка 5.2. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на спортни 

съоръжения – 

площадки и 

игрища за 

колективни 

спортове 

(баскетбол, 

волейбол, хандбал 

и др.) 

Дейност 5.2.1. 

Интегрирана 

общинска 

програма за 

реконструкция и 

обновяване на 

„Подобряване на 

средата на живот чрез 

реконструкция на 

част от уличната 

мрежа и изграждане 

на спортна 

инфраструктура на 

територията на 

община Белене“ 

В процес на 

оценяване от 

Управляващия 

орган на ПРСР 

36 383 346,51  
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спортни площадки 

и игрища – гр. 

Белене 

Мярка 5.2. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

на спортни 

съоръжения – 

площадки и 

игрища за 

колективни 

спортове 

(баскетбол, 

волейбол, хандбал 

и др.) 

Дейност 5.2.2. 

Интегрирана 

общинска 

програма за 

реконструкция и 

обновяване на 

спортни площадки 

и игрища в 

населените места 

 

„Подобряване на 

средата на живот чрез 

реконструкция на 

част от уличната 

мрежа и изграждане 

на спортна 

инфраструктура на 

територията на 

община Белене“ 

В процес на 

оценяване от 

Управляващия 

орган на ПРСР 

36 383 346,51  

Мярка 5.3. 

Подобряване на 

инфраструктурата 

„Изграждане на част 

Крайдунавски парк 

„Белене“ 

Реализира се 

(стартирал на 

04.06.2019 г.) 

36 580 144,58  
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на паркове и 

градинки 

Дейност 5.3.2. 

Интегрирана 

общинска 

програма за 

реконструкция и 

обновяване на 

паркове и 

градинки в 

населените места 

Приоритет 6. 

Зона за развитие на 

стратегически 

национален обект 

АЕЦ "Белене" 

Мярка 6.1. 

Логистична, 

инфраструктурна и 

инженерна 

подкрепа за проект 

АЕЦ  „Белене“ 

Дейност 6.1.2. 

Осигуряване на  

административен 

капацитет за 

логистична, 

инфраструктурна и 

инженерна 

подкрепа за проект 

АЕЦ  „Белене“ 

Изграждане на 2 бр. 

индустриални бизнес-

зони  

Предвидени 

територии по 

ОУП 

60 30 000 000,00  
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Приложение 5. Индикативна финансова таблица към Плана за интегрирано развитие на Община Белене (2021 – 

2027 г.) 
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2021 - 2027 

Приоритет 1. 

Социално 

развитие чрез 

ЗВ 1 (Територия 

за социално-

жилищно 

осигуряване 

B
G

N
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,2
5

5
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5
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Приоритет 2. 

Икономическо 

развитие чрез 
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за 
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дейности) 
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Приоритет 3. 

Обществено 

развитие чрез 

ЗВ 3 (Територия 

за обществено 

обслужване и 

публичен 

сектор) 
B

G
N

 2
,2

5
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5
0
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0
 

1
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5
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B
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0
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Приоритет 4. 

Общинско 

развитие чрез 

ЗВ 4 (Територия 

за транспортна 

свързаност и 

туризъм) 

B
G

N
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8
5
,3

0
0
.0

0
 

5
%

 

B
G

N
 5

,8
5
3
,0

0
0

.0
0
 

5
0
%

 

B
G

N
 3

,5
1
1
,8

0
0
.0

0
 

3
0
%

 

B
G

N
 1

,1
7
0
,6

0
0
.0

0
 

1
0
%

 

B
G

N
 1

1
,7

0
6
,0

0
0

.0
0

 

100% 

Приоритет 5. 

Общинско 

развитие чрез 

ЗВ 5 (Зона за 

спорт и отдих) B
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Приоритет 6.  

Зона за развитие 

на 

стратегически 

национален 

обект АЕЦ 

"Белене" 

      

B
G
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0
0
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0
0
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1
0
0
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Заб. С оглед на продължаващия процес на обсъждане и приемане на бюджета на ЕС за 2021-2027 год. и последващото валидиране на ОП за България 

са възможни промени в структурата на финансиране по Зоните за въздействие в частта „Средства от ЕС“ 


