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Част I. Методология за последваща оценка на въздействието 

на Общинския план за развитие на Община Белене за периода 

2014-2020 год.  

 

Този документ представя резултатите от извършената последваща 

оценка (ПО) на Общинския план за развитие (ОПР) на община Белене за 

периода 2014-2020 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания 

на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.34 и чл.36) и Правилника за 

неговото прилагане (ППЗРР). 

Общинският план за развитие на община Белене за периода 2014–2020 

г. е средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за 

регионално развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент 

при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно 

развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната 

перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината. 

ОПР на община Белене е създаден в рамките на Проект 13-13-

169/02.12.2013 г. „Подобряване процеса на разработване, провеждане и 

контрол на общински политики и разработване на стратегически документи 

в община Белене”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Планът е приет от 

Общински съвет - Белене с решение № 73/ 05.12.2014 г.  

Ежегодно е извършвана Годишна оценка за изпълнението на ОПР на 

община Белене за периода 2014–2020 г.. В настоящата последваща оценка 

обект на изследване ще бъде както ОПР на община Белене за периода 2014-

2020 г., така и връзки и препоръки към Плана за интегрирано развитие на 

община Белене (2021-2027 год.). 
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Последващата оценка на изпълнение на общинския план за развитие е 

заключителния етап в комплексната система за оценяване реализацията на 

основните управленски документи, предхождан от предварителна и 

междинна оценки. Чрез последващата оценка се прави рекапитулация на 

цялостното изпълнение на плана, качеството на получените резултати и 

нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската 

територия. 

Последващата оценка е предприето действие за анализ на 

провеждането и резултатите от определен брой инициативи, които се 

осъществяват в повече или по-малко, формализирана методологична и 

институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на 

определени публични дейности, по-специално посредством сравняване на 

резултатите с поставените цели и с използваните средства. 

Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално 

формулираните цели води до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до 

изследване на причините за идентифицирани дефицити и извличане на 

поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период. 

Последващата оценка има за цел да установи как са използвани 

обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, 

в каква степен са потвърдени предвидените резултати и постигнати 

заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или неуспех 

на намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на 

резултатите и осигурената продължителност на въздействията. В идеалния 

случай тази оценка следва да се изготви по време на следващото 

програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и слабости да намерят 

отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата оценка 

е част от различните механизми за контрол на публичните действия. 

Самата последваща оценка следва интегрирания подход на анализ и 

оценка на териториалната принадлежност на общината към област Плевен с 

ключово разположение по р. Дунав на границата между Северозападен 

район за планиране (BG31) и Северен централен район за планиране (BG32). 
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Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и 

актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на 

Общинския план за развитие на община Белене през периода 2014-2020 г., 

да направи препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие и за подобряване на управлението и координацията през 

новия програмен период. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи: 

• Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие 

на ОПР; 

• Актуален преглед на изпълнението на плана за съответствие и 

приложимост на заложените цели и приоритети; 

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и 

местно развитие през новия програмен период. 

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на 

последващата оценка на ОПР са: приложимост, обоснованост, ефективност, 
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ефикасност, въздействие и устойчивост. 

В изготвянето и обсъждането на проекта на Последваща оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие на община Белене за периода 

2014-2020 г. взеха участие представители на Общинската администрация и 

различни заинтересовани страни. 

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Белене за периода 2014-2020 г. се фокусира върху 

аналитичния обзор и сравнителния анализ на резултатите и въздействието от 

прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите социално-икономически 

и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в 

светлината на промените в регионалната политика на ЕС и регистрираните 

резултати от прилагането на оперативните програми за България. 

Избраната методика е насочена към постигане на обективност на 

оценката относно изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за 

координация на документа. Последващата оценка преминава през следните 

основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и приключване. 

Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на 

структуриран и систематичен процес на събиране, анализиране и 

представяне на информацията и може да бъде обобщена по следния начин:  

 

 Първо. Избор на план на интервенцията  

 Избраната методика за оценка насочва вниманието върху 

изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът 

върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и 

ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и 

съотносимостта на планирането се постига чрез: 

 актуален преглед на изпълнението на ОПР; 

 изследване на промените в контекста на плана за развитие; 

 извършване на необходимите промени, за да се оптимизира 

въздействието на ОПР. 
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 Второ. Разработване на оценителна методика  

 Методическият инструментариум на последващата оценка включва 

използването на определени критерии за оценка, които характеризират 

потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Белене 2014–2020 г.: 

 Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и 

приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за 

текущия планов и програмен период; 

 Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите 

за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното 

законодателство за регионалното развитие; 

 Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-

икономическия профил на общината за наблюдавания период след 

2014 г.; 

 Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и 

приоритетите на ОПР; 

 Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на 

територията на общината; 

 Политическа и социална ангажираност, административен и 

институционален капацитет за прилагане на политиката за 

устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; 

 Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли 

те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР. 

Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в 

самия план за развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на 

обективна последваща оценка. 

В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, 

които да допълват количествените параметри. Основната им цел е да 

определят качеството и степента на изпълнение на целите и приоритетите, 

да допринесат за поставянето на обективна оценка на развитието на 

общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на 
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следващите действия. 

  

 Трето. Набиране на първични и вторични данни  

 Методите за набиране на информация за изпълнение на последващата 

оценка са: 

 Работни срещи и консултации с представители на Община Белене;  

 Работа с документи и статистическа информация – подбор, 

съпоставяне, анализ, оценка и екстраполация, синтез. 

На този етап беше създадена организация за събиране на 

статистическа информация и проучване на основните планови и 

стратегически документи - Общински план за развитие (ОПР) на община 

Белене 2014-2020 г., Междинни оценки на изпълнението на Общински план 

за развитие (ОПР) на община Белене 2014-2020 г., Областната стратегия за 

развитие на област Плевен 2014-2020 г., и др. 

При изготвянето на доклада бе обработена и анализирана 

статистическа информация, публикувана официално от Националния 

статистически институт и Агенция по заетостта. Проследени са конкретните 

приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всеки от 

приоритетите на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) 

и са използвани данни от Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз - ИСУН. 

Анализиран е напредъкът по всички приоритети на ОПР, като избраният 

подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и 

заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите 

на ОПР. 

Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на 

анализа и оценката от Общинска администрация - Белене. За целите на 

проучването бяха използвани справки, въпросници и събирана информация 

в Интернет. Проведени бяха срещи и консултации със служители на Община 

Белене и заинтересовани страни. 
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Четвърто. Обработка и анализ на събраната информация  

Използваните методи за анализ на събраната информацията са: 

сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; екстраполация; 

критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; 

селекция. 

 

Пето. Приложение на оценителната методика 

Този етап включва обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, 

факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия период 2014 

- 2020 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се 

отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, 

без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на 

икономическите, социалните и екологичните сектори. 

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на 

целите и приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация 

на отговорните за неговото прилагане органи. Направени са съответните 

изводи, обобщения и препоръки за разработването и подобряване на работата 

по изпълнение на плановия документ за новия програмен период. 

 

Шесто. Формулиране на изводи и препоръки  

Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на ОПР за 

изминалия програмен период и насоките за следващия ще са базирани на: 

 Експертност при разработването на последващата оценка; 

 Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена 

информация; 

 Адекватни методи и за анализ; 

 Обективна система от критерии за оценка; 

 Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината; 

 Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на 

координацията. 
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 Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за 

разработване на плановия документ на общината за следващия 

програмен период. 

 

Седмо. Информационното осигуряване  

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез 

ефективната реализация на проекти и програми за местно развитие в рамките 

на общината, изпълнявани от публични и частни организации. Важно е да 

бъдат отчитани постигнатите резултати по проекти, получили безвъзмездно 

финансиране по ОП, както и такива с междурегионален характер. 

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на 

следните по- важни източници: 

 Официални страници на УО на оперативните програми; 

 Регионална статистика на Евростат; 

 Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ; 

 ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България; 

 Официалната страница на Европейския съюз; 

 Официални справки от Община Белене. 

За събиране на информация бяха разработени въпросници, които бяха 

предоставени за попълване на Общинска администрация – Белене, 

структурите на гражданското общество и представители на бизнеса на 

територията на общината. Проведени бяха и срещи- консултации с 

представители на администрацията и заинтересовани лица. 

Изследвани и анализирани документи в процеса на изготвяне на 

последващата оценка: 

 ОПР на община Белене за периода 2007 – 2013 г.; 

 ОПР на община Белене за периода 2014 – 2020 г.; 

 ОСР на област Плевен за периода 2014 – 2020 г.; 

 Междинни оценка по изпълнение на ОПР на община Белене за 2014 – 
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2020 г.; 

 Официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми 

и политики на територията на община Белене; 

 Бюджети на община Белене; 

 Планове на капиталовите разходи по Капиталова програма на 

Община Белене за 2014-2020 г.; 

 Секторни стратегии и програми на общината; 

 Годишни справки и доклади за изпълнението на ОПР; 

 Актуални стратегически документи от по-високи нива; 

 Стратегия „Европа 2020”; 

 Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и 

планове за регионално и местно развитие. 

 

Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да 

бъдат посочени няколко съществени извода: 

 ОПР на община Белене следва да бъде съобразен в контекста на 

новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната 

политика за периода 2014-2020 г.; 

 Стратегия „Европа–2020”, Зелената сделка и Националния план за 

възстановяване и устойчивост трябва да бъде отчетени при 

прилагането на ПИРО с оглед осигуряване на по-висока степен на 

кохезия на плановия документ с перспективната европейска 

политика. 

 Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат 

оптимизирани и актуализирани в съответствие с конкретните 

операции и схеми по оперативните програми за България, 

съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и 

разработваната  национална концепция за програмиране на 

развитието през настоящия програмен период. 

 Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението 

https://www.nextgeneration.bg/
https://www.nextgeneration.bg/
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на ОПР и тяхното допълване и прецизиране. Препоръчително е 

индикаторите за оценка да имат количествена характеристика и да 

се определят формите за тяхното предварително събиране, с цел 

обезпечаване с данни на оценката и планиране на последващи 

действия. 

 Усъвършенстване на организацията и подобряване на 

комуникацията както между ангажираните с изпълнението и 

наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване на 

прозрачността и информираността на обществото за изпълнението 

на ОПР. Възможните решения тук са създаване на предпоставки за 

ранна диагностика на несъответствия и съществени пропуски в 

процеса по изпълнение на планираното планово развитие. 

 Повишаване на съществуващия административен капацитет в 

областта на изготвянето, изпълнението, отчитането, наблюдението 

и вътрешната оценка на стратегически и планови документи, както 

и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата 

се заобикаляща среда.  
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Част II. Териториален обхват и анализ на икономическото, 

социалното и екологичното състояние, потребностите и 

потенциала за развитие на Община Белене в периода 2014-2020 

г.  

 

1. Обща характеристика на Община Белене 

 

1.1. Физикогеографска характеристика 

 

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 
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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, отчетено по постоянен адрес,  към 

15.11.2021 г. е 9099 души, съставляващо 3.20% от населението на област 

Плевен1.  

 Релеф, ландшафтна характеристика и почви. Общината е 

разположена на десния бряг на р. Дунав, в Свищовско-Беленската низина. 

Релефът е предимно 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; 

                                           
1 Източник:  https://www.grao.bg/tna/t41ob-15-11-2021_1.txt  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
https://www.grao.bg/tna/t41ob-15-11-2021_1.txt
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- 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 лесостепнна 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 
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годината съставляват 45%. По отделни сезони те се колебаят от 37% (пролет) 

до 51% (зима). 

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 
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Населението на община Белене, към 31.12. 2020 г., е 3.97% от общия 

брой жители на област Плевен. За анализирания период, броят на 

населението в общината бележи изразена тенденция към намаление (вж. 

Фиг. II.1.).  

 

 

 

Фиг. II.1. Брой на населението, естествения и механичния прираст в 

община Белене към 31.12. за периода 2015 – 2020 г.2 

 

Средногодишният абсолютен прираст, за периода 2015 -2020 г., е 

отрицателен (- 136) – т.е. общината обезлюдява средно със 136 души на 

година. Най-чувствително е намалението през 2020 г. с 225 човека. За 

анализирания период, средногодишният темп на изменение на броя на 

населението е -1.94%, при средно за област Плевен от -1.51%.  

Естественият и механичният прираст за всички години от 

анализирания период е с отрицателни стойности, което е индикация за  

                                           
2 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. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Население 10235 10083 9861 9665 9490 9265

Естествен прираст -134 -119 -142 -136 -130 -175

Механичен прираст -89 -114 -107 -144 -116 -27
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трайна тенденция за намаляване на населението в общината, обезлюдяване 

на по–малките населени места и застаряване на населението. 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; психическата 

нагласа за малко деца; снижаването на жизнения стандарт; безработицата и 

др. 

Естественият прираст 3  на населението в общината е с най-високи 

отрицателни стойности през последната година от анализирания период, в 

размер на -175 човека, при средногодишно изменение от  -132 човека. 

Средногодишният механичният прираст, отразяващ разликата между 

броя на заселените и броя на изселените лица във и от община Белене, е -100 

човека. Най-високи отрицателни стойности (от -144 човека) са констатирани 

през 2018 г., а най-ниски (-27) – през 2020 г.  

Като положителна тенденция може да се отчете фактът, че 

средногодишното изменение на механичния прираст (-100) е с по-ниски 

стойности от този на естествения прираст (-132).  

Посочените тенденции са в унисон с динамиката на населението в 

област Плевен.  Коефициентът на естествен прираст продължава да намалява 

за трета поредна година и достига –11,0‰ (при –6,7‰ за страната). 

Изселването от областта също се повишава и коефициентът на механичен 

прираст намалява до -6,1‰. 

Анализът на средногодишното изменение на броя на населението в 

съставните населени места на община Белене за периода 2015-2020 г. 

показва, че най-силно се обезлюдяват селата (вж. Фиг. II.2). Средният 

отрицателен прираст за общината е -1.94%. При средни отрицателни 

стойности от -1.58% за град Белене, в селата то е с чувствително по-високи 

стойности. Най-висок отрицателен средногодишен прираст се наблюдава в 

                                           
3 Естествен прираст –  разликата между раждаемостта и смъртността. Отразява броя 

хора, с който населението по естествен начин нараства или намалява. 
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село Татари, със стойност от -6.30%, следвано от село Кулина вода (- 5.46%), 

с. Петокладенци (-3.92%), с.  Бяла вода (-3.25%) и с. Деков (-2.76). 

 

 

Източник: ГРАО 

Фиг. II.2. Динамика на броя на населението общо и по населени места в 

община Белене към 31.12. за периода 2015 – 2020 г.4 

 

Изменението на броя на населението в общината като цяло и по 

населени места за 2020 г., в сравнение с предходната (2019 г.), е с нарастващ 

отрицателен прираст както следва:  

- за община Белене, населението намалява с 2.37%, при 

отрицателен прираст за предходната година от -1.81%;  

- в гр. Белене през 2020 г. е отчетен най-висок отрицателен за 

анализирания период в размер на -1.98 пункта, при отрицателен прираст за 

2019 г.  от -1.56%;   

- с най-висок отрицателен прираст през 2020 г. в сравнение с 

предходната са: с. Татари, с. Кулина вода и с. Деков.  

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

основата на данни от Главна дирекция ”ГРАО”. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Общо -1.79 -1.49 -2.20 -1.99 -1.81 -2.37

Белене -1.57 -0.91 -1.69 -1.80 -1.56 -1.98

Деков -1.68 -4.69 -3.13 -0.92 -2.10 -4.05

Кулина вода -7.02 -3.14 -6.49 -4.17 -5.80 -6.15

Петокладенци -3.42 -4.72 -4.02 -5.81 -3.08 -2.47

Татари -4.05 -6.34 -7.89 -4.90 -4.72 -9.91

Бяла вода -1.56 -3.80 -6.25 -1.40 -3.20 -3.31
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- по-нисък отрицателен прираст през 2020 г. (в сравнение с 2019 г.) 

е отчетен единствено в с. Петокладенци.  

Сравнението между двата периода: 2014 – 2019 г. и 2015 – 2020 г. на 

стойностите на средногодишния прираст на населението в община Белене и 

по населени места дава възможност за следните изводи:  

Първо, за общината, средногодишният отрицателен принос през 

анализирания период (2015 – 2020 г.) нараства с 0.10 пункта – от -1.84% за 

предходния до -1.94%; 

Второ, увеличение на отрицателния средногодишен прираст с 

относително ниски разлики в броя на населението за периода 2015 – 2020 г., 

в сравнение с предходния се наблюдава в следните населени места:  

 гр. Белене: увеличение с 0.08 пункта за периода 2015–2020 г. при 

стойности за предходния от -1.52% за предходния период;  

 с. Бяла вода – увеличение с 0.19 пункта за периода 2015–2020 г - при 

стойности за предходния от -3.06% за предходния период; 

  с. Деков – увеличение с 0.30- пункта за периода 2015–2020 г - при 

стойности за предходния от - 2.76% за предходния период. 

Трето, увеличение на отрицателния средногодишен прираст с 

относително високи разлики в броя на населението за периода 2015 – 2020 г. 

в сравнение с предходния (2014 -2019 г.), 2.46%  се отчита в:  

 с. Кулина вода – увеличение с 0.83 пункта за периода 2015–2020 г. 

при стойности за предходния от - 4.36% за предходния период; 

 с. Татари – увеличение с 0.83 пункта за периода 2015–2020 г. при 

стойности за предходния от - 5.45% за предходния период. 

Четвърто, намаление на отрицателния средногодишен прираст за 

сравняваните периоди се наблюдава в с. Петокладенци (-3.92% срещу -

4.06%). 

Коефициентът на възрастова зависимост в община Белене за 2020 г.  е 

56.29%, при стойности от 44.22% за област Плевен. Темпът на изменение на 

коефициента показва, че населението в общината застарява средно с 2.67% 

на година.  
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За анализирания период, в община Белене са родени общо 275 деца – 

средно по 46 на година. През 2020 г. са родени 34 деца. Най-висока е 

раждаемостта през 2015 г., през която са  родени 61 деца.   

За периода 2015 -2020 г. са починали общо 1111 души – средно по 185 

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 II.1.).  

Таблица II.1. 

Структура на населението на община Белене по възраст и пол 

за периода 2015 – 2020 г.  

Година 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

Под трудоспособна 

възраст 

общо    мъже    жени общо    мъже     жени общо    мъже     жени 

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 

2020 4642 2719 1923 2511 1018 1493 853 459 394 

Източник: НСИ 

Разделението по пол за годините, включени в анализа, се запазва 

относително постоянно и се колебае в интервала 52.88% – 52.4% относителен 

дял на мъжете от общия брой на населението, със средна стойност за периода 

от 52.64% мъже и 47.26% жени. 

Съотношението между възрастовите групи, отразено чрез броя на 

населението в зависимост от степента на трудоспособност, очертава 

тенденция за постепенно застаряване (вж. Фиг. II.3). За анализирания период, 
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средният относителен дял на броя на населението в трудоспособна възраст е 

59.26%, при чувствително по-високи стойности за първата година от 

анализирания период от 60.61%. 

Средният темп на изменение на населението в трудоспособна възраст 

е отрицателен и е в размер на -3.57 пункта. Относително по-висок от средния 

темп на изменение се наблюдава през 2017 г. (-4.31%) и 2018 г.      (-3.83). За 

2020 г., темпът на изменение на броя на хората в трудоспособна възраст в 

община Белене е с по-ниски стойности от средния за периода и възлиза на -

3.25%.   

 

 

Фиг. II.3. Разпределение на населението на община Белене по възраст за 

периода 2015 – 2020 г.  

 

Средно за периода, относителният дял на населението над 

трудоспособна възраст, от общия брой, е 30.01%. Темпът на изменение на 

тази категория население се движи от 28.68% през 2015 г. до 31.36% през 

2020 г. Данните показват плавно увеличение на относителния дал на 

населението в общината в над трудоспособна възраст, със средногодишен 

темп на  изменение  от -1.19%. По-високият средногодишен темп на 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

60.61% 60.24% 59.29% 59.01% 58.46% 57.98%

28.68% 29.00% 30.41% 30.41% 30.82% 30.01%

10.71% 10.76% 10.91% 10.57% 10.72% 10.65%

В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст Под трудоспособна възраст
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намаление на хората в трудоспособна възраст в сравнение с тези  в над 

трудоспособна възраст се обяснява с относително високия отрицателен темп 

на механичния прираст, отчитащ „отлива“ на хора, търсещи трудова заетост 

извън общината.   

Групата на лицата в нетрудоспособна възраст е с относително 

постоянни стойности – средно 10.72%  от общия брой.  

1.2.3. Гъстота на населението  

С площта си от 285,046 km2 , община Белене заема 9-о място сред 11-те 

общините на област Плевен, което съставлява 6,13% от територията на 

областта.  

 

Фиг. II.4. Темп на изменение на броя на жителите на един кв. км. 

от общия брой на населението на община Белене 

за периода 2015 – 2020 г. 

 

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. Очертаната тенденция за намаляване броя на населението в 

община Белене, естествено се отразява и върху средния брой жители на един 

кв. метър, които от 27.85 средно за 2015 г.  достигат до 30.77 жители. 
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Средният темп на абсолютното изменение на показателя за анализирания 

период е със стойност от 29.22. Сравнението между темпа на изменение на 

жителите на един кв. метър от общия брой на населението на община Белене 

за периода 2015 – 2020 г. доказва взаимообусловеността между двете 

анализирани величини (вж. Фиг. II.4). 

Населението на община Белене е концентрирано в общинския център, 

в който, към 31.12.2020 г., живеят 86.36 % от общия брой жители (вж. Фиг. 

II.5). Най-слабо заселено е с. Кулина вода със 122 души (1.32%), следвано от 

с. Татари с 200 жители (2.16%).  

 

 

Фиг. II.5. Разпределение на броя на населението на община Белене 

по населени места (по данни за 2020 г) 

 

Концентрацията на населението в общинския център ограничава 

ефективното използване на територията и съществуващите природни 

ресурси в общината.  

 

 Изводи: 
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 Средногодишният отрицателен абсолютен прираст на населението 

в община Белене за анализирания период е отрицателен, но със стойности от  

-0.56 пункта той е по-нисък от средното за област Плевен (-1.54%).  

 Констатираният средногодишен отрицателен прираст на 

населението в община Белене с резултата най-вече от  обезлюдяването на  

съставните села на общината. В същото време, отрицателният прираст на 

населението в общината, както и в някои населени места, е с по-ниски 

стойности през 2020 г. в сравнение с 2019 г., което може да се приеме и като 

предпоставка за ограничаване на тенденцията, характерна за анализирания 

период, за непрекъснато влошаване на демографската ситуация. 

 Съотношението между възрастовите групи, отразено чрез 

относителния дял на броя на населението по степента на трудоспособност в 

общия брой за периода 2015 – 2020 г. очертава тенденция за постепенно 

застаряване, при средна   

 Установените демографски проблеми оказват негативно 

въздействие и върху качеството и показателите на местната икономика. 
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2. Анализ на социално-икономическото състояние на община 

Белене 

 

2.1. Обща характеристика на социално-икономическото 

състояние на област Плевен 

 Социално-икономическото развитие на община Белене е в пряка 

зависимост и отражение на икономическото развитие на района и страната.  

Таблица II.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 

2019 

BG БЪЛГАРИЯ 3,876 25,893 73,614 103,383 119,772 17,170 

BG31 
Северозападен 

район 
641 2,141 3,867 6,649 7,703 10,477 

BG314   Плевен 160 520 1,339 2,019 2,339 9,813 

Източник: НСИ 
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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 -2019 г. очертава състоянието и тенденциите в икономическото 

развитие. Средно за периода, БВП, формиран във Северозападния район, е с 

най-ниския относителен дял за страната и съставлява 6.70% с леко изразена 

тенденция към намаление с 0.56% през 2019 г. в сравнение с предходната 

година. (вж. Таблица II.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 (2015 – 2019 г.) от 28.95%. Положителна промяна в 

посока увеличение се наблюдава през 2019 г. (в сравнение с 2018 г.) на БВП 

в област Плевен с 1.41% и на БВП на човек от населението с 11.57% (вж. 

Фиг. II.6).  

 

Източник: НСИ5 

 

Фиг.II.6. БВП в България на човек от населението през 2019 г. 

 

                                           
5 Вж.  „Районите, областите и общините в Република България 2019“. НСИ., София., 2021. 
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Структурата на брутната добавена стойност в Северозападен район се 

характеризира със силен превес на аграрния сектор средни стойности за 

периода (2015 – 2019 г.) от БДС на България от 17.10%, следван от сектора 

на индустрията със среден относителен дял от 8.40% и сектора на услугите 

със средни стойност от 5.38% (Вж.  Фиг. II.7). 

 Структурата на БДС в област Плевен се различава чувствително от 

тази на Северозападния район. В областта, с най-голям относителен дял на 

БДС в общо произведения в района е секторът на услугите със средни 

стойности за същия период от 34.23%, следван от аграрния сектор, чийто 

относителен дял средно за периода е 24.59%. С най-нисък относителен дял е 

сектор „Индустрия“ със средни стойности от 21.85%. 

 

Източник: НСИ 

Фиг.II. 7. Темп на изменение на БДС по икономически сектори за 

област Плевен за периода 2015-2019 г. 

Секторът е с изразена тенденция на намаление на БДС през първите 

четири години от анализирания период –  от 24.16% през 2015 г. до 18.03%. 

за 2018 г. През 2019 г. сектор „Индустрия“ увеличава своето значение при 

формирането на БДС, увеличавайки относителния дял с 6.26 пункта. 

Средното равнище на относителния дял на аграрния сектор в общата сума на 
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БДС е 24.59%, като най-високи темпове на нарастване бележи през 2017 г. – 

25.59% .  

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

човек от населението за област Плевен бележи ръст от 11.57% за 2019 г. 

спрямо предходната, при среден темп на нарастване на БВП на човек от 

населението за България от 8,2% на година.  

В област Плевен, по брой заети 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 92.1% от общия брой 

предприятия (Вж. Таблица II.3).  

 

Таблица II.3 

Структура на нефинансовите предприятия по брой заети лица в общия 

брой в област Плевен за периода 2015 г. – 2019 г. 

Показатели 
Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

Относителен дял на предприятията с до 9 

заети лица в общия брой предприятия (%) 
91.9 92.1 91.8 92 92.1 

Относителен дял на предприятията с 10-

49 заети лица в общия брой предприятия 

(%) 

6.8 6.8 7.1 6.8 6.7 

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 0.1 0.1 0.1 0.2 

Източник: НСИ 

 

Относителният дял на средните и големи предприятия е едва 0.2% - 

производствени единици както от вторичния, така и от третичния сектори 
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(учебни заведения – университети, болнични заведения, търговски обекти и 

др.). За анализирания период не се наблюдават съществени различия в 

структура на предприятията. Средно списъчният брой на наетите по трудово 

и служебно правоотношение в област Плевен за периода 2015 – 2020 г. е с 

относително постоянни стойности, но с отрицателен среден темп на 

изменение от -0.43%. След леко увеличение през 2018 г. (спрямо 

предходната) от 0.56 пункта, през 2019 г., прираста е отрицателен – т.е. броят 

на наети намалява с 0.33% (Вж. Таблица II.4). 

 

Таблица II.4 

Основни икономически показатели  за заетост за област Плевен 

(2015 – 2020 г.) 

Показатели 
Години 

2015 2016 2017 2018 2019 

Среден списъчен брой на наети 

лица по трудово и служебно 

правоотношение (брой) 

59 600 58 758 58 430 58 757 58 567 

Средна годишна работна заплата 

на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение (лв.) 

7 892 8 630 9 401 10 461 11 567 

Коефициент на икономическа 

активност - 15 - 64 навършени 

години (%) 

67.5 66.5 69.2 70.1 68.8 

Коефициент на заетост - 15 - 64 

навършени години (%) 
61.2 59.5 61.7 64.4 63.2 

Коефициент на безработица (%) 9.2 10.3 10.7 8 7.9 

 

Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в област Плевен нараства с относително 

постоянни темпове от 10.03 пункта, като за 2019 г. увеличението е с 10.57%. 

Очертани положителни тенденции в темповете на нарастване на равнището 

средната работна заплата на наетите по трудово правоотношение  за 2019 г. 
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в област Плевен се потвърждават и при сравнение с другите области на 

България (вж. Фиг. II.8.)  

 

Източник: НСИ 

Фиг. II.8.  Наети лица и средна годиш на заплата на наетите 

лица по трудово и служебно правоотношение в България през 2019 

година 

 

Коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) 

е с най-високи стойности от 70.1% през 2018 г. За 2019 г., относителният дял 

на лицата от анализираната група,  намалява с 1.85 пункта, при положителен 

средногодишен темп на изменение от 0.51%. Сравнението със стойностите 

на коефициента с областите в България, област Плевен попада в интервала 

60.15 – 64.00% (вж. Фиг. II.9) 

Коефициентът на безработица е с най-високи стойности през 2017 г. 

(10.7%) и с тенденция за намаление.  
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Източник: НСИ 

Фиг. II.9. Коефициент на заетост по области в България за 2019 г.  

 

 В рамките на Северозападния район, област Плевен е водеща по 

основни икономически показатели като – брой предприятия, брой заети 

лица, нетни приходи от продажби в хил. лв. и дълготрайни материални 

активи в хил. лв. Действащите предприятията в област Плевен през 2019 г. 

са 9909 или 33.92% от общия брой на предприятията в Северозападен район, 

следван от област Враца  със относителен дял от 20.61% .  

Броят на заетите от областта е 35.5% от общия брой в района. Нетните 

приходи от продажби за 2019 г. възлизат на 5247251 хил. лв. – 35.99% от 

общите приходи в СЗР. Наличните дълготрайни материални активи за 2019 

г. възлизат на 2383808 хил. лв., което е 27.4% от тези в района. С най-висок 

относителен дял на дълготрайни материални активи е област Враца с 40.49%. 

При средна рентабилност на продажбите за Северозападен район от 9.4%, за 

област Плевен този показател е 6.6%. най-висока рентабилност на 

продажбите в района е отчетена в област Враца – 17.1%.  
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Изводи:  

 Относителният брой на предприятията в областта нараства и 

въпреки че е сравнително висок в рамките на Северозападния район, остава 

значително по-нисък от средния за страната с 41 предприятия на 1000 души 

при 59 на 1000 души в страната. 

 Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се 

повишават, но остават сравнително ниски – 1722 лв./човек при 2750 

лв./човек в страната. 

 Стойността на произведената в областта продукция се повишава 

значително, достигайки 13,0 хил. лв./човек, но остава двойно по-ниска от 

средната за страната (25,9 хил. лв./човек). 

 Икономическата активност в област Плевен нараства слабо, но 

остава сравнително ниска, достигайки 71,1% при 74,3% в страната. 

Нарастването на икономическата активност е съпроводено от едновременно 

намаляване и на заетостта, и на безработицата.  

 Коефициентът на заетост в областта е 63,2% при 70,1%    средно  

за страната Безработицата остава сравнително висока – 7,9% при 4,2% в 

страната.  

 Положителна тенденция към увеличение се наблюдава при 

средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение.  

 

2.2. Отраслова структура на община Белене 

 

Нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област 

Плевен, са 9 909, като броят им се увеличава с 1.1% в сравнение с 2018 

година. 

С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети – 38.5% от общия брой на отчетените 

предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство – 8.8%, 
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„Преработваща промишленост”- 8.1%, „Професионални дейности и научни 

изследвания” – 6.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%. 

През 2019 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска 

дейност в област Плевен, са произвели продукция в размер на 3 399 млн. 

лева. Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща 

промишленост” – 45.6%, „Селско, горско и рибно стопанство” – 13.8% и 

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 9.2% от общата 

произведена продукция. 

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. 
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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 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“ 

  

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
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 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 2019/2020 г. се състои от 3 учебни заведения и 2 детски  градини.  

 В община Белене има две Общо-образователни училища и една 

Професионална гимназия, в които преподават общо 290 учители (вж. 

Таблица  II.5.).  

 

 

 

 

 

 

Таблица II.5.  

Брой учебни институции и преподаватели в община Белене за 
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учебната 2019/2020 г. 

показатели Общо 

Общо-

образователни 

училища 

Професио-

нални 

гимназии 

Учебни институции през 

учебната 2019/2020 г. 

Област Плевен 106 80 22 

гр. Белене 3 2 1 

Преподаватели по видове 

учебни институции през 

учебната 2019/2020 г. 

Област Плевен 10393 7131 1919 

гр. Белене 

290 230 60 

 

Област Плевен е с относително добра наситеност с детски градини и 

брой отглеждани в таях деца (Вж. Фиг. II.10.) В двете детски градини в гр. 

Белене се отглеждат 178 деца от 17 учителя. В съставните села на общината 

няма действащи детски градини.  

 

Източник: НСИ 

Фиг. II.10.  Деца в детските градини и групов нетен коефициент на 

записване през учебната 2019/2020 година 

 

Фактори, като намаляването на броя на населението в общината и 
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запазването на нивото на раждаемост в относително постоянни стойности 

се отразяват негативно върху броя на учебните институции на ангажираните 

педагогически специалисти. 

За анализирания период (учебните 2014/15–2019/20 години), 

средногодишното намаление на учащите е с 5,88% на година (Вж. Таблица 

II.6). Най-чувствително е намалението на учащите се в Професионални 

гимназии (ІІІ степен професионална квалификация), чийто брой за 

последната учебна година от анализирания период ( 2019/20 г.) е с 23.65% по 

малък от учащите през  2014/15 г.).  

 

Таблица II.6 

Брой учащи по степени на Международната класификация на 

образованието (ISCED’97) 

  2014/15  201516 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Общо 786 752 612 566 540 572 

Начално образование  277 260 217 217 192 216 

(I - IV клас‚ ISCED - 1) – общо             

Общообразователни училища 277 260 217 217 192 216 

Прогимназиално образование  223 220 197 197 166 166 

(V - VIII клас‚ ISCED - 2А) – 

общо 
            

Общообразователни училища 223 220 197 197 166 166 

Средно образование  286 272 198 152 182 190 

(IX-XIII клас‚ ISCED - 3А‚ 3С) – 

общо 
            

Общообразователни училища 100 97 107 87 124 128 

Професионални гимназии (ІІІ 

степен професионална 

квалификация) 

186 175 91 65 58 44 
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Професионални гимназии и 

училища (ІІ степен 

професионална квалификация) 

0 0 0 0 0 0 

Източник: НСИ 

 

Броят на учащите се през 2019/20 спрямо предходната учебна година 

наброяват 572 ученика – увеличение с 5.93%. Най-съществено е 

нарастването на броя на учениците от първата степен – начално образование 

– с 12.50%, следвани от тези, обучаващи се в общообразователните учебни 

институции – увеличение с 3.32. При учащите се през учебната 2019/2020 г. 

в професионалните гимназии (ІІІ степен професионална квалификация) се 

отчита е намаление на броя им с 24.14%.  

 

2.2.2.3. Здравеопазване.  

 

Област Плевен е с най-добри показатели по брой лекари на лекари на 

100 000 души от населението (вж. Фиг. II.11) 

В община Белене работят общо 24 лекари, от които 6 общо 

практикуващи лекари. Денталните специалисти са 5 на брой, а медицинските 

специалисти по здравни грижи са 37. В гр. Белене функционират две детски 

ясли, с капацитет за 43 деца, в които през 2019 г. се отглеждат 29 деца.  

На територията на Община Белене 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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Източник: НСИ 

Фиг. II.11. Осигуреност с лекари на 100 000 души от населението към 

31.12.2019 година 

 

2.2.2.4. Туризъм.  

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

следните направления: 

 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 
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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.) и един от 

най-ранните 21. 

- „Правия камък“ в с.Петокладенци, некропол от 7 могили край с. 

Деков и  др.; 

- Над 20 тракийски могили, над 36 паметници от римски, 

ранносредновековни и средновековни селища; 

- 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.; 

- Католическите и източно православната църкви; В католическия 

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

мощи на Блажения Еп.Евгени Босилков. 

 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 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 
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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. 

При общо 24 места за настаняване в област Плевен, 3 се намират на 

територията на община Белене (вж. Фиг. II.12). Хотелите в общината 

разполагат със 104 легла в 46 стаи. За 2019 г.  са реализирани 2087 броя 

нощувки.  

 

Източник: НСИ 
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Фиг. II.12. Места за настаняване и реализирани нощувки през 2019 

година 

 

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. Услуги от административен характер  

Услугите от административен характер основно се предоставят от 

Общинска администрация – Белене. Изграден е и функционира Общински 

център за услуги и информация на гражданите, което дава възможност за 

регулярност, бързина и оптимизираност на обслужването на гражданите и 

бизнеса. Към момента не се предоставят административни услуги по 

електронен път, което може да бъде преодоляно чрез привлечени инвестиции 

по ОП „Добро управление”. 

 

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 
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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“ 

Област Плевен е една от областите в страната с най-висок относителен 

дял на използвана земеделска земя (Вж. Фиг. II.13.)  

Източник: НСИ 

Фиг. II.13. Относителен дял на из ползваната земеделска земя от 

площта със селскостопанско предназначение през 2019 година 

 

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 
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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 продукция. 

 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 



Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие  

на Община Белене за периода 2014 – 2020г. 

Page 50 of 111 

развитието на горско-дървесна растителност, предимно за тополите и 

върбите, както и лонгозен тип насаждения. 

 

 

2.3. Публични услуги в община Белене 

 

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 
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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 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 
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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 
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осигурят сами. Крайни бенефициенти на този вид услуга са възрастни хора с 

ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл.9 от 

ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами 

основните си жизнени потребности. 

 „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.  

 

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. 
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 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.  
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Част III. Анализ и оценка на бюджетните показатели на 

община Белене за периода 2014-2020 г. 

 

1. Оценка на собствените приходи в община Белене (2014-2020 

г.) 

В бюджета на община Белене, както при преобладаващата част от 

общините у нас, трансферите заемат водещ дял в приходите, а делът на 

собствените приходи в периода 2014-2020г. варира в диапазона 24 - 39%. Ако 

се изключи 2015г., когато в резултат на двукратното увеличаване на 

приходите от данъка при възмездно придобиване на имущество делът на 

собствените приходи нараства до 39%, границите, в които варират 

стойностите на показателя дял на собствените приходи стават доста по-

тесни, като се наблюдава негативна тенденция на намаляване на тежестта на 

собствените приходи в общинските бюджети от 2018г.  

 

 

Източник: Община Белене официален уебсайт – Бюджет и финанси; https://belene.bg/бюджет/ 

Фиг. III.1. Дял на собствените приходи на община Белене 
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Като цяло финансовата самостоятелност на местните териториални 

единици у нас, измерена с показателя дял на собствените  приходи в общите 

бюджетни приходи (фиг III.2.) е ниска. През 2019 г. в 7 общини, и това са 

основно курортни общини, делът на собствените приходи надхвърля 50% от 

техните бюджетни приходи, като на общия фон само две общини се 

отличават от останалите с по-слаба зависимост от държавните трансфери – 

това са Несебър и Приморско, в които тежестта на собствените приходи в 

местните бюджети достига съответно 82% и 62%. В 181 общините 

собствените приходи формират под една четвърт от общите приходи, а в 24 

общини те достигат дял от едва 10%. В границите от 30% до 50% дял в 

общинските бюджети се движат собствените приходи на 40 общини – тук 

попадат най-големите местни териториални единици някои областни 

центрове, курортни общини.  

 

 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

Фиг. III.2. Дял на собствените приходи в общинските бюджети (по 

общини - 2019г.)  
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През 2019 г. показателят собствени приходи (данъци, такси и други 

неданъчни приходи) на един жител в община Белене е със стойност 236,27лв. 

при средна стойност на показателя за страната 305,37 лв. Това поставя 

общината на 128 място при подреждането на всичките 265 общини в 

низходящ ред по собствени приходи на един жител. Най-богатите общини са 

много малко и равнището на техните собствени приходи на един жител рязко 

контрастира на това на останалата и преобладаваща част от общините. 

Разпределението на общините според размера на собствените им приходи на 

един жител през 2019 г. показва, че най-много общини попадат в първи, 

втори и трети интервал (фиг. III.3).  

 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

Фиг. III.3. Собствени приходи на един жител – 2019г. 

 

Собствените приходи на един жител в 190 общини (или 72% от всички 

общини) попадат в граници от 90 до 300 лв. включително, при максимална 
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стойност на показателя 4201 лв. през 2019г. В същото време сумата от 

собствените приходи на последната една пета от общините или последните 

20% най-богати общини (с най-високи собствени приходи на един жител) 

достига почти 60% от собствените приходи на всички общини. След 

предоставяне на изравнителната субсидия, собствените приходи плюс 

изравнителна субсидия на един жител достигат сумата от 309,1лв. за община 

Белене през 2019г. и я поставят на 148 място при средна стойност на 

показателя (собствени приходи плюс изравнителна субсидия на един жител) 

386,9лв. 

Структурата на собствените приходи на община Белене през 

разглеждания период не търпи съществени изменения – с водещо значение 

са приходите от такси, следвани от данъчните приходи и другите неданъчни 

приходи – приходи от собственост, глоби, санкции и т.н.  

 

Източник: Община Белене официален уебсайт – Бюджет и финанси; https://belene.bg/бюджет/ 

Фиг. III.4. Структура на собствените приходи на община Белене 

 

За анализираният период – от 2014г. до 2020г. вкл. се забелязват 

следните тенденции:  

- изменението в общата сума на собствените приходи отбелязва 

колебания – нарастване през 2015г. спрямо 2014г. в размер на 11%, и 
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намаление през 2016г. приблизително в същия размер, намаление през 2019г. 

с 2,5%, и нарастване през 2017г., 2018г. и 2020г.  

-с относително постоянна тенденция на нарастване, макар и не 

съществено са приходите от такси, а колебанията в сумата на данъчните 

приходи и другите неданъчни приходи имат водещ принос за колебанията в 

общата сума на собствените приходи;  

- отчетите за касовото изпълнение на бюджета показват, че са налице  

отклонения между годишен план на приходите и изпълнението на бюджета 

– изпълнението на собствените приходи през 2019г. е в размер на 87% от 

планираните, през 2018г. – 84%, през 2017г. – 93%; 

-пандемията COVID-19, която има различно териториално 

въздействие не оказва негативен ефект върху собствените приходи на 

община Белене. За разлика от 113 други общини, в които е налице намаление 

на собствените приходи и чиито бюджетни постъпления идват основно по 

линия на туристически данък или такси и други неданъчни приходи, пряко 

засегнати от мерките за овладяване на пандемията, в община Белене 

собствените приходи отчитат ръст в размер на 4,2%.   

Три местни данъка имат фискално значение за община Белене. Най-

голяма тежест в данъчните приходи на общината през разглеждания период 

имат тези от облагане на недвижимата собственост с изключение на 2015г. 

На второ място по значение са приходите от данъка върху превозните 

средства и чак след това се нареждат тези от облагане на възмездното 

придобиване на имущества. Положително въздействие върху нарастване на 

данъчните приходи оказва увеличението на ставките на данъка върху 

недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, считано от 01 

януари 2017г. Това увеличение е предприето в рамките на действието на 

оздравителния план на общината в периода 2017-2020г.  с цел акумулиране 

на повече собствени приходи и балансиране на приходната и разходната част 

на бюджета. Ефектът се забелязва още през 2017г. когато приходите от 

данъка върху недвижимите имоти нарастват с 18,6% или с 37 407,6лв., а 

приходите от данъка върху превозните средства – с почти 16% или 29 677лв.  
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Източник: Община Белене официален уебсайт – Бюджет и финанси; https://belene.bg/бюджет/ 

Фиг. III.5. Данъчни приходи 

 

Ръстът на постъпленията от местни данъци след 2016г. в община 

Белене в една голяма степен се дължи и на подобрена събираемост. Както се 

вижда от информацията, представена на фигура 2.6 равнището на 

събираемост на приходите от данъка върху недвижимите имоти и данъка 

върху превозните средства отбелязва нарастване до 2020г. включително, а 

при втория през всички години, включени в изследвания период с 

изключение на 2018г.  

https://belene.bg/бюджет/
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Нарастването на събираемостта при данъка върху недвижимите имоти 

през 2019г. и 2020г. в община Белене е съответно с 2,8 пр.п. и 1,8 пр.п., 

докато при данъка върху превозните средства това увеличение е по-осезаемо 

и съответно  в размер на 5.5 пр.п. през 2019г. и 1,7пр.п. през 2020г.  И ако 

средното равнище на събираемост за страната и при двата данъка отчита спад 

през 2020г., то в община Белене е налице устойчива тенденция на 

подобряване на събираемостта. През 2019г. и 2020г. събираемостта на 

данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства в 

общината надхвърля средното равнище на събираемост за страната. През 

2019г. при средно равнище на събираемост на приходите от данъка върху 

недвижимите имоти от 72,85 % за страната, общо 148 общини отчитат по-

високи параметри, а през 2020г. на фона на влошаващи се показатели средно 

за всички общини  община Белене отново е сред тези  общини с по-висока от 

средната за страната събираемост.   

 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

Фиг. III.6. Събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка 

върху превозните средства 

 

Около половината от неданъчните постъпления на община Белене се 

формират от  приходите от такса за битови отпадъци, като тя е и с най-голям 
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дял съответно 51%  през 2018г., 52% през 2019г. и 49% през 2020г. На 

следващо място по значение в структурата на неданъчните приходи са тези 

от наеми на земя и продажба на стоки и услуги, следвани от такси за 

социални услуги и административни услуги. С най-голяма волатилност са 

приходите от продажба на общински имоти, които 26 831лв. през 2018г. 

спадат до 5 235лв. през 2019г., за да нараснат отново до 115 211лв. 

  

 

Източник: Община Белене официален уебсайт – Бюджет и финанси; https://belene.bg/бюджет/ 

Фиг. III.7. Неданъчни приходи 

 

В годините след 2017г. в община Белене е налице намаляващо 

покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи – от 85% 

през 2017г. до 59% през 2020г. Отчетеният спад в стойностите на този 

показател, оценяващ с каква част от собствените приходите могат да бъдат 

осъществени разходните отговорности за местни дейности показва, че 

способността на общината да изплаща текущите си задължения за местни 

дейности със собствени приходи намалява и тя трябва да разчита на 

трансфери от централната власт.  

https://belene.bg/бюджет/
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2. Оценка на финансовата самостоятелност и капиталова 

осигуреност в община Белене за периода 2014-2020 г. 

Като цяло за всички общини в България след 2017г. се забелязва 

намаляване на възможностите им да финансират изцяло местни разходи със 

собствени приходи и стесняване на финансовата им самостоятелност, но 

през 2020г. показателят за община Белене вече има стойност по-ниска от 

средната за страната. Една от причините за тази негативна тенденция в 

община Белене, е че текущите разходи за местни дейности нарастват с по-

бърз темп от този, с който нарастват собствените приходи – това означава, 

че общината или трябва да намали размера на текущите разходи или да 

потърси възможности за допълнителни местни приходоизточници.  

 

 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

Фиг. III.8. Финансова самостоятелност  

 

Показателя за инвестиционна активност, показва каква част от 

акумулираните бюджетни ресурси общината успява да задели за капиталови 

разходи след покриването на текущите разходи. В разглеждания период 

делът на капиталовите разходи от общите разходи в Белене варира между 2% 

и 12%, като през последната година е отчетена най-високата му стойност. 
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Стойността на показателя за община Белене през разглеждания период е по-

ниска от средната стойност на показателя за страната, което говори за 

сравнително ниска инвестиционна активност при разпределяне на 

бюджетните приходи в полза на текущи разходи.  

Трябва обаче да се отчете положителната тенденция на нарастваща 

инвестиционна активност след 2017 г. През 2020 г., когато делът на 

капиталовите разходи от общите разходи на агрегирано общинско ниво 

намалява и в 163 общини е отчетена намаляваща инвестиционна активност в 

община Белене делът на капиталовите разходи в общите разходи продължава 

да нараства и надхвърля средната стойност на показателя за страната. Това 

дава основание да се направи извод за успешна конвергенция, догонващо 

и изпреварващо развитие на община Белене по отношение на средните 

показатели за общините в страната по отношение на инвестиционната 

активност. 

 

 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

Фиг. III.9. Дял на капиталовите разходи 

 

 Разходите за заплати и осигуровки в община Белене имат и най-голяма 

тежест в общите бюджетни разходи – през годините техният дял се движи в 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%
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инвестиционна активност на община Белене средно за страната
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границите от 59% до 65% и надхвърля с много малко средните стойности на 

показателя за страната. 

 

 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

Фиг. III.10. Дял на разходите за заплати и осигуровки 

 

Структурата на текущите разходи на община Белене показва, че 

основната част от бюджетните средства се изразходват във функция 

образование, социално подпомагане и грижи, и БКС – ремонт на улици, 

улично осветление, чистота озеленяване. Разходите за делегираните 

дейности надхвърлят почти двукратно тези за местни дейности. Собственият 

ресурс, който общината заделя за дофинансиране на делегираните от 

държавата дейности е много малък – под 1% от собствените приходи през 

последните няколко години в сравнение с около 4,5% от собствените 

приходи през 2014г., като през 2020г. тези средства се насочват в сферата на 

образованието и общинската администрация.  

Според източника на финансиране, изцяло финансирани с местни 

средства са жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, а 

средствата постъпващи в общинския бюджет под формата на трансфери имат 

символично присъствие във финансирането на функция „Други 

икономически дейности“, но пък изцяло обезпечават функция „Отбрана и 
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сигурност“. За останалите функции държавата осигурява между 77% и 90% 

от разходите както следва – 90% за образовани, 82% за здравеопазване, 78% 

за социално подпомагане и грижи, и 77% за общи държавни дейности.  

  

 

Източник: Община Белене официален уебсайт – Бюджет и финанси; https://belene.bg/бюджет/ 

Фиг. III.11. Структура на текущите разходи 2020 

 

Община Белене е класирана като такава в процедура по финансово 

оздравяване през 2017г. доколкото не изпълнява три от критериите по 

чл.130а от ЗПФ - налични към края на годината просрочени задължения по 

бюджета надвишаващи с 5 на сто отчетените за последната година разходи 

(7,8% в община Белене), бюджетното салдо е отрицателна величина през 

всяка от трите последни бюджетни години 2014г., 2015г. и 2016г.,  и 

осреднено равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и 

данъка върху превозните средства под осреднената събираемост на двата 

данъка за всички общини, отчетена за последната година  (за община Белене 

стойността на показателя за 2016г. е 70% при осреднена събираемост за 

всички общини 71,51%). През 2018 г. общината отпада от списъка за 

финансово оздравяване, поради това, че приетите от нея мерки и планове за 

оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или 

https://belene.bg/бюджет/
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повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото 

й състояние.  

 

 

Таблица III.1. 

Критерии по чл.130а, ЗПФ 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Бюджетно 

салдо 

-22938 -3189807 

 

-198126 411348 59907 265111 234811 

Просрочените 

задължения 

надвишават 5 

на сто от 

отчетените 

през 

последната 

година разходи 

- 5,7% 7,8% 7,5% 6,1% 5,5% 4,5% 

Осреднена 

събираемост на 

данъка върху 

недвижимите 

имоти и данъка 

върху 

превозните 

средства 

- 
69,68% 

65,9%* 

69,61% 

71,51%* 

71,80% 

71,51%* 

69,7% 

71,41%* 

73,84% 

72,85%* 

75,6% 

71,8%* 

*Средно равнище на събираемост за страната 

Източник: Министерство на финансите – финансови показатели на общините 

https://www.minfin.bg/bg/810 

 

 

 Данните в таблицата показват, че община Белене полага значителни 

усилия за увеличаване на данъчните приходи чрез повишаване 

събираемостта, подобряване на финансовата дисциплина и елиминиране на 
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отрицателните стойности на бюджетното салдо, както и значително 

намаляване на просрочените задължения. 

 

 

3. Изводи от анализа на бюджетните позиции на община 

Белене за периода 2014-2020 г. 

 

 Първо. За периода 2014-2020 год. общинското ръководство на община 

Белене прилага консервативна бюджетна политика в подкрепа на целите на 

развитие, заложени в Общинския план за развитие. 

 Второ. При взаимоотношенията с Министерство на финансите 

община Белене стриктно спазва сроковете и лимитите по бюджетните 

процедури за съответната година.  

 Трето. Разходните показатели по бюджета на община Белене имат за 

определящ дял разходите за заплати и осигуровки в община Белене. През 

годините техният дял се движи в границите от 59% до 65% и надхвърля с 

много малко средните стойности на показателя за страната. 

 Четвърто. Община Белене полага значителни и успешни усилия за 

увеличаване на данъчните приходи чрез повишаване събираемостта, 

повишаване на финансовата дисциплина и преодоляване на първоначалните 

отрицателни стойности на бюджетното салдо. 

 Пето. Община Белене успява в края на програмния период да сведе 

размер на просрочените задължения под лимитното ниво от 5 на сто спрямо 

отчетените за последната година разходи. 
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Част IV. Основни програми и реализирани проекти в 

изпълнение на целите на ОПР на Община Белене за периода 

2014-2020 г. 

 

1. Изпълнени проекти на община Белене със средства от 

общинския бюджет  за периода 2014 - 2020 

 

№ 
Наименование на 

проекта 

Източник на 

финансиране/ 

Програма 

Стойност, 

лв. 
Основни дейности 

2014 година 

1 Инженеринг и 

енергоефективни 

мероприятия СОУ 

„Д. Дебелянов“ 

Собствени 

средства 

(заем) 

457 606,40 

лв. 
- Подмяна на 

съществуващата 

дървена и 

метална 

фасадна 

дограма; 

- Полагане на 

допълнителна 

топлоизолация 

о тавана на 

всички корпуси 

на училището; 

- Модернизация 

на котелната 

инсталация. 

2 Изграждане на 

спортна площадка 

на открито към 

спортен комплекс 

Собствени 

средства   

12 000 

лв. 

Изградена 

спортна 

площадка за 

фитнес на 

открито. 

2015 година 

     

2016 година 

     

2017 година 

     

2018 година 

     

2019 година 
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1.  Изграждане на 

тротоари и 

междублокови 

пространства кв. 

15 

Собствени 

средства 

(заем) 

156 946,39 

лв. без ДДС 

Изградени тротоари 

и асфалтови 

настилки – 789 кв. м 

павета тротоар; 490 

кв. м павета 

паркинги; 1004 кв. 

м асфалт. 

2.  Изграждане на 

тротоари и 

междублокови 

пространства кв. 

73 

Собствени 

средства 

(заем) 

226 510,75 

лв. без ДДС 

Изградени тротоари 

и асфалтови 

настилки – 1273 кв. 

м павета тротоар; 

815 кв. м павета 

паркинги; 1580 кв. 

м асфалт. 

2020 година 

1.      
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2. Изпълнени проекти на община Белене с национално 

финансиране за периода 2014 – 2020 

 

№ 
Наименование 

на проекта 

Източник на 

финансиране/ 

Програма 

Стойност, 

лв. 

Основни 

дейности 

2014 година 

1.  Публична 

инвестиционна 

програма 

15.1. 

Подобряване не 

жизнената среда 

в община 

Белене – ремонт 

на улици: 

 ул.„Хр. Ботев“ 

и ул.„Асен 

Халачев“ – с. 

Деков; 

 ул. „Пирин“ – 

с.Петокладенци

; ул. В. Коларов 

– с. Татари; 

 ул. „В. Левски“ 

–Белене; 

реконструкция 

и изграждане на 

тротоари  

междублокови 

пространства – 

Белене 

 

15.2. 

Преустройство 

на 

съществуващо 

помещение в 

едноетажна част 

за тренировъчна 

зала за борба 

Републикански 

бюджет 

                                                                                        

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

110501,94лв

. 

 

 

 

70372,91 лв 

 

340630,90лв

. 

 

43913,27 лв. 

 

208252,89лв

. 

 

 

 

 

 

 

 

134871,12лв

. 

 

 

 

 

 

- Ремонт на 

улици; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ремонт и 

реконструкция 

на тротоари и 

междублокови 

пространства 

(кв.72 и 

кв.167); 

 

 

- Преустройство 

на 

съществуващо 

помещение в 

едноетажна 

част за 

тренировъчна 

зала за борба. 

2.  Старт в 

кариерата 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

4 570 47 лв. Осигуряване на 

заетост. 

3.  Топъл обяд за 

ученици 

ОС на БЧК – 

Плевен 

8 200 лв. Период на 

изпълнение : 
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01.12.2014 г.- 

30.04.2015 г. 

Получили 

услугата 50 

ученика от двете 

общински 

училища. 

Осигурен 

безплатен топъл 

обяд в училищния 

стол. 

2015 година 

1.  Топъл обяд за 

ученици 

ОС на БЧК – 

Плевен 

8 200 лв. Период на 

изпълнение : 

01.12.2014 г.- 

30.04.2015 г. 

Получили 

услугата 50 

ученика от двете 

общински 

училища. 

Осигурен 

безплатен топъл 

обяд в училищния 

стол. 

2.  Старт в 

кариерата 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

  

2016 година 

1.  Топъл обяд за 

ученици 

ОС на БЧК – 

Плевен 

9 200 лв. Период на 

изпълнение : 

01.12.2015 г.- 

30.04.2016 г. 

Получили 

услугата 44 

ученика от двете 

общински 

училища. 

Осигурен 

безплатен топъл 

обяд в училищния 

стол. 

2. Старт в 

кариерата 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

9 140,94 лв. Осигуряване на 

заетост. 

3.  „Осигуряване 

на топъл обяд 

2016-2020“  

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане на 

96 159,35 

лв. 

102 потребителя 

са получили 

услугата „топъл 

обяд“ за периода 

01.06.2016 г.-

31.12.2019 г. 
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най-нуждаещите 

се лица 

4.  Алтернатива за 

равноправен и 

независим 

живот 

 

ОП „РЧР 2014-

2020“ 

Независим 

живот 

499 907, 30 

лв. 

40 потребителя са 

получили 

услугата 

„домашен 

помощник“ и 27 

потребителя са 

получили 

услугата „личен 

асистент“. Период 

на изпълнение: 

01.01.2016 г. -

01.10.2017 г. 

Закупен 

автомобил за 

превоз на хора с 

увреждания. 

2017 година 

1.  Топъл обяд за 

ученици 

ОС на БЧК - 

Плевен 

6 970,00 лв. Период на 

изпълнение : 

01.12.2017 г.- 

30.04.2018 г. 

Получили 

услугата 34 

ученика от двете 

общински 

училища. 

Осигурен 

безплатен топъл 

обяд в училищния 

стол. 

2

. 

Старт в 

кариерата 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

17 621,00 

лв.  

Осигуряване на 

заетост. 

3

. 

Обновяване на 

многофамилна 

жилищна сграда 

бл. 4/43 – гр. 

Белене 

НПЕЕМЖС 803 219,22 

лв. 

Изпълнение на 

мерки за 

енергийна 

ефективност – 

външна 

топлоизолация, 

смяна на дограма, 

смяна на гаражни 

врати, ремонт на 

покрив, подмяна 

на осветлението с 

енергоспестяващо 

4

. 

„Осигуряване 

на топъл обяд 

2016-2020“  

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

96 159,35 

лв. 

102 потребителя 

са получили 

услугата „топъл 

обяд“ за периода 
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материално 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица 

01.06.2016 г.-

31.12.2019 г. 

5

. 

Младежка 

заетост 

ОПРЧР 2014-

2020 

  

2018 година 

1.  Топъл обяд за 

ученици 

ОС на БЧК – 

Плевен 

0 0 

2

. 

Старт в 

кариерата 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

19 313,64 

лв.  

Осигуряване на 

заетост. 

3

. 

„Опознай 

Европа – 

Седмица на 

Европа 2018 в 

Община 

Белене“ 

Министерство 

на Българското 

председателство 

на Съвета на ЕС 

3 000,00 лв Организиране на 

състезание и 

викторина 

посветени на 

председателствот

о на България на 

Съвета на ЕС; 

рекламни. 

материали 

  

4

. 

Ремонт на 

сградата на СУ 

„Д. Дебелянов“ 

–Белене 

ПМС №63 / 

26.04.2018 г. 

 

500 000,00 

лв. 

І етап - 

Изпълнение на 

мерки за 

енергийна 

ефективност – 

подмяна на 

дограма подмяна 

на осветлението с 

енергоспестяващо

, подмяна на 

система и 

радиатори за 

парно. 

5

. 

„Осигуряване 

на топъл обяд 

2016-2020“ –  

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица 

96 159,35 

лв. 

102 потребителя 

са получили 

услугата „топъл 

обяд“ за периода 

01.06.2016 г.-

31.12.2019 г. 

6

. 

Алтернатива за 

равноправен и 

независим 

живот 

(Социална 

услуга за 105 

потребители) 

ПМС 

№332/18.12.2017 

252 120,00 

лв. 

Назначени 48 

домашни 

помощника и 39 

лични асистенти 

за предоставяне на 

социални услуги 

от 03.01.2018 г.-

31.12.2018 г. 
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7

. 

Повишаване 

качеството на 

предоставените 

на 

предоставените 

социални 

услуги към 

Домашен 

социален 

патронаж – 

Белене чрез 

подновяване и 

модернизиране 

на кухненското 

обзавеждане“ 

Фонд „Социална 

закрила“ МТСП 

20 290,81 

лв. 

Осигурено 

кухненско 

оборудване и 

обзавеждане на 

кухненския блок 

на Домашен 

социален 

патронаж-Белене. 

8

. 

ЗОХТУ Агенция по 

заетостта/МТСП 

  

2019 година 

1.  Обновяване на 

многофамилна 

жилищна сграда 

бл. 4/51 – гр. 

Белене 

НПЕЕМЖС 1 376 174,45 

лв. 

Изпълнение на 

мерки за 

енергийна 

ефективност – 

външна 

топлоизолация, 

смяна на дограма, 

смяна на гаражни 

врати, ремонт на 

покрив, подмяна 

на осветлението с 

енергоспестяващо

. 

2

. 

Старт в 

кариерата 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

20 923,11 

лв.  

Осигуряване на 

заетост. 

3

. 

Топъл обяд за 

ученици 

ОС на БЧК – 

Плевен 

9 750 лв. Осигурен 

безплатен топъл 

обяд на ученици 

за периода 

01.12.2019 г.-

30.04.2020 г. 

4

. 

Ремонт на 

сградата на СУ 

„Д. Дебелянов“ 

-Белене 

ПМС №96/ 

25.04.2019 г. 

 

340 000,00 

лв. 

ІІ етап - 

Изпълнение на 

мерки за 

енергийна 

ефективност – 

подмяна на 

дограма подмяна 

на осветлението с 

енергоспестяващо

, подмяна на 

система и 
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радиатори за 

парно. 

5

. 

Алтернатива за 

равноправен и 

независим 

живот 

(Социална 

услуга за 97 

потребители) 

ПМС 

№344/21.12.2018 

225 109,68 

лв. 

Назначени 32 

домашни 

помощника и 45 

лични асистенти 

за предоставяне на 

социални услуги 

от 01.01.2019 г.-

31.12.2019 г. 

6

. 

„Осигуряване 

на топъл обяд 

2016-2020“ – 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица 

96 159,35 

лв. 

102 потребителя 

са получили 

услугата „топъл 

обяд“ за периода 

01.06.2016 г.-

31.12.2019 г. 

7

. 

Помощи за 

пенсиониране 

Агенция по 

заетостта/МТСП 

16 023,12 

лв. 

Осигуряване на 

заетост 1 лице. 

2020 година 

1

. 

Закриване и 

рекултивация 

на 

съществуващо 

общинско депо 

за твърди 

битови 

отпадъци на 

територията на 

гр. Белене 

 

ПУДООС/МОС

В 

367 556,00 

лв. 

Изпълнение на 

дейности по 

закриване и 

рекултивация на 

съществуващо 

общинско депо за 

твърди битови 

отпадъци на 

територията на гр. 

Белене. 

2.  Изграждане на 

канализация и 

подмяна на 

водопровод по 

ул. „Лозенец“, 

ул. „Пенчо 

Славейков“ и 

ул. „Сергей 

Румянцев“ – гр. 

Белене 

ПУДООС/МОС

В 

1 190 235,00 

лв. 
- Изграждане на 

канализация; 

- Подмяна на 

водопровод. 

3.  Рехабилитация 

на пътен 

участък от ІІІ-

5202, Деков-

Белене в 

границите на 

регулация гр. 

Републикански 

бюджет/АПИ 

 Ремонт и 

рехабилитация на 

част от път. 



Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие  

на Община Белене за периода 2014 – 2020г. 

Page 77 of 111 

 

 

  

Белене, ул. 

„България“ 
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3. Изпълнени проекти на община Белене с финансиране от 

фондовете на ЕС за периода 2014 - 2020 

 

 

 

№ 
Наименование на 

проекта 

Източник на 

финансиране/ 

Програма 

Стойност, 

лв. 
Основни дейности 

2014 година 

1.  Димум – 

античната 

митница на Мизия 

ОПРР/Кохезионе

н структурен 

фонд 

1 867 974,50 

лв 

Възстановяване на 

крепостта Димум – 

извършване на 

консервационни 

работи 

2.  Подкрепа за 

достоен живот – 

Нови алтернативи 

ОПРЧР 119 939,28 

лв. 

Получили услугата 

„личен асистент“ 

58 потребителя. 

Период на 

изпълнение: 

08.10.2010 г.-

31.10.2014 г. 

3.  Подкрепа за 

заетост 

ОПРЧР/МТСП   

4.  Помощ в дома – 

Светъл лъч 

ОПРЧР 197 349,37 

лв. 

Предоставени 

социални 

услуги“личен 

асистент -11; 

социален асистент 

– 20; домашен 

помощник  30 . 

Период на 

изпълнение 

01.02.2013 г. 

30.04.2014 г. 

5.  Ново начало ОПРЧР/Кохезион

ен структурен 

фонд 

  

2015 година 

6.  "Частично 

изграждане на 

канализационната 

мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на 

съществуваща 

водопроводна 

ОПОС 25 513 413 

лв. 

 

 

 

10 601 0

00 лв. 

 

-Изградена 

канализационна 

мрежа – 21062 м; 

-Рехабилитирана 

водопроводна 

мрежа – 19751 м; 
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мрежа в 

гр.Белене" 

-Изградена ПСОВ – 

1 бр. 

 

 

7.  Мерки за 

предотвратяване 

на наводненията в 

град Белене 

ОПРР 957 856,75 

лв. 

Частично 

изградена дига на 

десен бряг на р. 

Дунав. 

8.  Подобряване 

процеса на 

разработване на 

стратегически 

документи 

ОПАК   

9.  Нови 

възможности за 

грижа 

ОП РЧР 119 454,29 

лв. 

Получили услугата 

44 потребителя за 

услугата „личен 

асистент“ Период 

на изпълнение: 

01.04.2015 г. 

01.03.2016 г. 

2016 година 

10.  Обучение и 

заетост на млади 

хора 

ОПРЧР   

11.  Нови 

възможности за 

грижи – лични 

асистенти 

ОПРЧР 119 454,29 

лв. 

Получили услугата 

44 потребителя за 

услугата „личен 

асистент“ Период 

на изпълнение: 

01.04.2015 г. 

01.03.2016 г. 

12.  Независим живот 

– личен асистент и 

домашен 

помощник 

ОПРЧР 499 907, 30 

лв. 

40 потребителя са 

получили услугата 

„домашен 

помощник“ и 27 

потребителя са 

получили услугата 

„личен асистент“. 

Период на 

изпълнение: 

01.01.2016 г. -

01.10.2017 г. 

Закупен автомобил 

за превоз на хора с 

увреждания. 

13.  Осигуряване  на 

топъл обяд в 

Община Белене 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 
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материално 

подпомагане 

14.  "Община Белене с 

нов темп в новия 

програмен 

период" 

Оперативна 

програма 

"Административе

н капацитет" 

 

 

 

 

15.  Помощ за 

подготвителни 

дейности 

подмярка 19.1 от 

мярка 19 „Водено 

от общностите 

местно развитие“ 

– МИГ Белене-

Никопол 

ПРСР 2014-

2020/ЕЗФРСР 

48 895,75 лв Подготвителни 

дейности за 

създаване на 

Сдружение МИГ 

Белене-Никопол – 

организиране на 

срещи с местната 

общност, 

откриване на офис, 

закупуване на 

оборудване, избор 

на ОС и УС, 

обучения на 

заинтересованите 

страни, избор и 

назначаване на 

екип за управление 

на Сдружението, 

Изготвяне на 

Стратегия с мерки 

за изпълнение по 

различните 

програми 

2017 година 

1.  Подготвителна 

помощ за 

стратегия за 

ВОМР на 

територията на 

общините Белене, 

Никопол, Гулянци 

и Долна 

митрополия 

ПМДР 2014-2020/ 

ЕФМДР 

48 895,75 лв Подготвителни 

дейности за 

създаване на 

Сдружение МИРГ 

Белене-Никопол – 

Гулянци – Долна 

Митрополия - 

организиране на 

срещи с местната 

общност, 

откриване на офис, 

закупуване на 

оборудване, избор 

на ОС и УС, 

обучения на 

заинтересованите 

страни, избор и 

назначаване на 

екип за управление 
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на Сдружението, 

Изготвяне на 

Стратегия с мерки 

за изпълнение по 

различните 

програми 

 

2.  Обучение и 

заетост на млади 

хора етап II 

ОПРЧР 34 930,80 лв.  Осигуряване на 

заетост. 

3.  Обучение и 

заетост на млади 

хора етап III 

ОПРЧР 31 644,72 лв.

  

Осигуряване на 

заетост. 

4.  Независим живот 

–личен асистент и 

домашен 

помощник 

ОПРЧР 499 907, 30 

лв. 

40 потребителя са 

получили услугата 

„домашен 

помощник“ и 27 

потребителя са 

получили услугата 

„личен асистент“. 

Период на 

изпълнение: 

01.01.2016 г. -

01.10.2017 г. 

Закупен автомобил 

за превоз на хора с 

увреждания. 

5.  Осигуряване  на 

топъл обяд в 

Община Белене 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

96 159,35 лв. 102 потребителя са 

получили услугата 

„топъл обяд“ за 

периода 01.06.2016 

г.-31.12.2019 г. 

2018 година 

6.  Проект "Работа" ОПРЧР 88 763,73 лв.

  

Осигуряване на 

заетост на 12 лица. 

7.  Независим живот ОПРЧР - - 

8.  Осигуряване  на 

топъл обяд в 

Община Белене 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

96 159,35 лв. 102 потребителя са 

получили услугата 

„топъл обяд“ за 

периода 01.06.2016 

г.-31.12.2019 г. 

2019 година 

9.  „LENA“ – Местна 

икономика и 

опазване на 

околната среда в 

региона на река 

Дунав 

Интеррег, 

Програма „Дунав 

2014-2020“ 

73 000,00 

евро 

Закупуване на ел. 

зарядна станция и  

бр. ел. велосипеда; 

създаване на карта 

с веломаршрути на 

територията на 
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община Белене; 

организиране и 

посещение на 

работни срещи с 

партньорите 

10.  Съвместно 

управление на 

риска за 

ефективни 

реакции на 

местните власти в 

извънредни 

ситуации 

Интеррег 

Румъния – 

България V-А 

2014 – 2020 

(трета покана) 

987 468,06 

евро, от 

които 

501 778,87 

евро за 

Община 

Белене 

Закупуване на 

машини и 

оборудване за 

превенция при 

бедствия и аварии; 

разработване на 

уеб-сайт; 

изпълнение на 

мерки за 

информация и 

публичност 

11.  Стимулиране и 

повишаване на 

заетостта и 

трансграничната 

мобилност в 

трансграничния 

регион” 16.4.2.046 

e-MS ROBG – 175 

Интеррег 

Румъния – 

България V-А 

2014 – 2020 

(втора покана) 

598 785,51 

евро, от 

които 

338 669,74 

евро за 

Община 

Белене 

Организиране на 

съвместни форуми 

с участие на 

български и 

румънски 

представители; 

организиране на 

обучения за 

безработни и и 

неактивни лица; 

разработване на 

уеб-базирана 

интернет 

платформа; 

изготвяне на 

съвместна 

стратегия; 

изпълнение на 

мерки за 

информация  и 

публичност 

 

12.  Обучение и 

заетост на младите 

хора  III етап 

ОПРЧР 15 406,44 лв. Осигуряване на 

заетост на 1 лице. 

13.  Обучение и 

заетост на младите 

хора  IV етап 

ОПРЧР 45 454,32 лв. Осигуряване на 

заетост на 3 лица. 

14.  Обучение и 

заетост за младите 

хора V етап 

ОПРЧР 32 993,76 лв. Осигуряване на 

заетост на 2 лица. 

15.  Осигуряване  на 

топъл обяд в 

Община Белене 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

96 159,35 лв. 102 потребителя са 

получили услугата 

„топъл обяд“ за 
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основно 

материално 

подпомагане 

периода 01.06.2016 

г.-31.12.2019 г. 

16.  "Проект Работа"   - 

Активиране 

ОПРЧР 10 981,08 лв. Осигуряване на 

заетост на 1 лице.  

17.  Проект „Работа“ ОПРЧР 10 981,08 лв. Осигуряване на 

заетост на 1 лице.  

18.  Патронажна 

грижа-Компонент 

2 

ОПРЧР 70 318,08 лв. 50 потребителя са 

получили 

интегрирани 

социално-здравни 

услуги от домашни 

помощници, 

медицински 

специалисти и 

психолог. 

2020 година 

19.  Осигуряване на 

безплатен 

интернет на 

публични места, 

чрез изграждане 

на Wi-Fi мрежи на 

места от 

обществен 

интерес.  

Инициатива на 

Европейската 

комисия Wifi4EU 

15 000,00 

евро 

Изграждане на 

мрежа за безплатен 

интернет на 

обществени места – 

10 точки, от които 7 

в гр. Белене и по 1 в 

с. Деков, с. Бяла 

вода и с. Кулина 

вода 

20.  „Реконструкция и 

рехабилитация на 

общинска пътна 

мрежа: Белене – 

АЕЦ Белене, 

Деков – Кулина 

вода” 

ПРСР 2014-2020 / 

ЕЗФРСР 

5 761 783,00 

лв без ДДС 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

път Белене-АЕЦ и 

път Деков-Кулина 

вода 

21.  Реконструкция на 

улици в град 

Белене – ул. 

„Милан Василев“, 

ул. „Петко Д. 

Петков“, ул. 

„Рила“ и част от 

ул. „Ф. Дечев“ 

ПРСР 2014-2020/  

ЕЗФРСР 

1 107 048,21 

лв. без ДДС 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици 

22.  Изграждане на 

многофункционал

но игрище в СУ 

„Д. Дебелянов“ – 

гр. Белене 

ПРСР 2014-2020/  

ЕЗФРСР 

97 602,91 лв. 

без ДДС 

Изграждане на 

спортно игрище на 

футбол и волейбол 

23.  Изграждане на 

част от 

„Крайдунавски 

парк“ – Белене“ 

ПРСР 2014-2020/ 

ЕЗФРСР 

583 817,87 

лв. без ДДС 

- Укрепителни и 

противоерозион

ни мероприятия; 
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- Изграждане на 

част от 

Крайдунавски 

парк 

24.  KAIROS - 

Културното 

наследство като 

инструмент за 

икономическо 

развитие и 

социално 

включване (1ва 

фаза 01.10.2019 – 

31.03.2020) 

 

URBACT III 13 111,68 

евро 

 

25.  Подобряване на 

средата на живот 

чрез 

реконструкция от 

част на уличната 

мрежа и 

изграждане на 

спортна 

инфраструктура 

на територията на 

Община Белене 

МИГ „Белене – 

Никопол“ 

ПРСР 2014 - 2020 

300 000,00 

лв. 

В процес на оценка 

26.  Не изхвърляй - 

компостирай 

ОПОС 264 037,87 

лв. 

Закупуване на 

компостери за 

домашно и 

обществено 

компостиране; 

изготвяне на 

ръководство за 

компостиране; 

организиране на 

мероприятия за 

информация с 

участието на деца 

27.  Патронажна 

Грижа - 

Компонент 3 

ОПРЧР 86 655 лв. 53 потребители са 

получили услугата 

„работник доставка 

по домовете“ за 

срок 8 м. 1603.2020 

г.-31.12.2020 г. 

Назначени 13 

работника. 

28.  Патронажна 

Грижа - 

Компонент 4 

ОПРЧР 35 057,06 лв.   32 потребители са 

получили услугата 

„дома-шен 

помощник“ за срок 
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6 м.- 02.10.2020 г. 

до 02.04.2021 г. 

Назначени 8 

домашни 

помощника. 

29.  Обучение и 

заетост на младите 

хора   

 

 

ОПРЧР 9 710,57 лв.

  

Осигуряване на 

заетост по  Проект 

„НВМЗ“ - 2 лица. 

30.  Осигуряване  на 

топъл обяд в 

Община Белене 

Оперативна 

програма за 

храни и/или 

основно 

материално 

подпомагане 

- - 

31.  Целева програма 

„«Топъл обяд у 

дома в условията 

на извънредна 

ситуация 2020 г.», 

Агенция за 

социално 

подпомагане-

София 

21 924 лв. 70 потребителя са 

получили услугата 

„топъл обяд“ за 

периода 01.05.2020 

г.-31.12.2021 г. 
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Част V. Отчитане на индикаторите от ОПР на община Белене 

за периода 2014-2020 г. 

Изпълнението на общинския план за развитие и постигнатите 

резултати се отчитат въз основа на индикаторна матрица за наблюдение и 

оценка на общинския план за развитие (ОПР) на община Белене за периода 

2014-2020 г.. Отчитането на актуалните стойности на индикаторите за 

въздействие е съществен елемент от оценката на изпълнението на плана. 

Извършеният преглед и финансов анализ на индикаторите от изградената 

мониторингова матрица дава възможност да се направи оценка на степента 

на финансовото състояние на заложените в плана проекти.  

Въз основа на постигнатите отчетени стойности в края на 

периода, в сравнение с целевите стойности, заложени в началото на 

периода се показва значителна степен на изпълнение на 

стратегическите цели и приоритетни точки в общинския план за 

развитие на община Белене за периода 2014-2020 г.    

Статистическите данни и информационното осигуряване на 

заложените критерии, в частност колона „Отчетена стойност (2019/2020 г.)“ 

от таблицата са предоставени от съответните звена на общинската 

администрация и публично оповестените данни от Националния 

статистически институт. Самите показатели са подбрани за целите на 

количественото измерване на въздействието на реализираните цели, 

заложени в плана.  

Индикаторите за въздействие, структурирани в таблицата имат висока 

информационнна стойност за измерването на степента на постигане на 

специфичните цели и приоритети, заложени в плана за развитие и 

комплексното представяне на община Белене през периода.  В тази връзка 

таблица V.1 систематизира базовите и отчетени стойности на индикаторите 

за въздействие и отразява степента на изпълнение на заложените 

приоритети:    
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Таблица V.1.  

Индикаторна матрица за наблюдение и оценка на ОПР на община 

Белене за периода 2014 – 2020 г. 

Специфична цел  
Индикатор за 

въздействие 

Мерна 

единица 

Източник 

на 

информац

ия 

Базова 

стойност 

(2012 г.) 

Целева 

стойнос

т 

Отчетена 

стойност 

(2019/2020

г.) 

Степен 

на 

изпълн

ение 

Стратегическа цел 1: Подобряване на условията на живот и развитие на техническата 

инфраструктура и комуналните услуги 

Приоритет 1: Подобряване на техническата инфраструктура 

1.1.Транспортнат

а инфраструктура 

на територията на 

общината 

Изградени и 

рехабилитира

ни 

съоръжения  

на 

транспортната 

инфраструкту

ра 

Брой/км.  

Община 

Белене 

Областна 

администр

ация – 

Плевен  

МРР 

0 18 13,304 74% 

1.2. Изграждане, 

рехабилитация и 

поддръжка на 

ВиК 

инфраструктурат

а на общината 

Обща 

дължина на 

изградени/ 

реконструиран

и/подобрени 

ВиК 

тръбопроводи  

Км 

/инфраст

руктура  

Община 

Белене 

Областна 

администр

ация – 

Плевен 

НСИ 

0 28 1,792 6% 

Дял от 

населението с 

осигурен 

достъп до ВиК 

съоръженията 

%  70 90 90 100% 

1.3. Подобряване 

енергийните 

системи и 

съоръжения 

Изградени и 

рехабилитира

ни 

електропренос

ни мрежи и 

съоръжения 

Км 

Община 

Белене 

Областна 

администр

ация – 

Плевен 

МРР 

Газификац

ионен и 

електро 

оператор 

ЧЕЗ 

0 5 0 0% 

Населението с 

осигурен 

достъп до 

газопреноснат

а мрежа 

% 0 20% 0 0% 

Изградени 

съоръжения и 

мрежи на 

Км 0 30 0 0% 
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газопреноснат

а мрежа 

Поставени 

енергоефектив

ни 

осветителни 

тела 

Бр. 0 1300 26 2% 

1.4.Благоустроява

не на средата в 

населените места 

на община Белене 

Население с 

осигурен 

достъп до 

спортна и 

рекреационна 

инфраструкту

ра 

% 

Община 

Белене 

Областна 

администр

ация – 

Плевен 

МРР 

МОСВ 

30 60 86 143% 

Спортни и 

рекреационни 

обекти 

обновени  

Подобрени 

общински 

сгради 

Бр. 0 5 0 0% 

Обновени/ 

изградени 

комуникацион

ни 

съоръжения и 

инфраструкту

ра 

Км 0 10 0 0% 

1.5. Опазване на 

околната среда 

Площ на 

рекултивиран

ите терени 

Хектари 

Община 

Белене 

НСИ 

УО на 

ПРСР 

0 2 1,7 85% 

Площ 

почистени 

терени 

Хектари 0 50 30 60% 

Изградени 

съоръжения за 

преработка и 

сепариране на 

отпадъци  

Бр. 0 1 0 0% 

Изградени 

съоръжения за 

оползотворява

не на 

отпадъци от 

земеделските 

стопанства 

Бр. 0 10 0 0% 
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1.6. Изготвяне на 

техническа 

документация, 

програми и 

проекти за 

осъществяване 

инициативите, 

дейностите и 

мерките, 

заложени в 

общинския план 

за развитие 

Инвестиционн

о проекти на 

съоръженията, 

обект на 

интервенция 

по 

стратегическа 

цел 1 

Бр. 

Община 

Белене 

Областна 

администр

ация – 

Плевен 

0 10 20 200% 

Планове и 

програми в 

изпълнение на 

задълженията 

на община 

Белене, 

произтичащи 

от различни 

нормативни 

актове 

Бр. 2 10 2 20% 

Междинна и 

последваща 

оценка на 

общинските 

планове и 

програми 

Бр. 0 2 2 100% 

Приоритет 2: Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги 

2.1. Модерна база 

за съвременни 

образователни и 

културни услуги 

на населението 

Обновени 

обекти 
Бр. 

Община 

Белене 

НСИ 

МОН 

МК 

0 7 1 14% 

Подобрени 

услуги 
Бр. 0 15 0 0% 

Подобрен 

достъп  
% 0 20 0 0% 

2.2. Осигуряване 

на здравната и 

социалната 

инфраструктура, 

съответстващи на 

съвременните 

стандарти 

Ремонтирани  

и 

реконструиран

и сгради и 

помещения  

Бр. 

Община 

Белене  

МЗ 

ОДСП 

НСИ 

0 8 0 0% 

Подобрени 

услуги за 

населението 

% 0 10 12 120% 

Населението с 

подобрени 

социални и 

здравни 

услуги в 

населеното 

място  

% 0 40 85 213% 
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Дял от 

уязвимите 

социални 

групи с достъп 

до социални 

услуги в 

общността 

% 0 50 8,37 17% 

Приоритет 3:  Сигурна жизнена среда  

3.1. Ограничаване 

на рисковете и 

последствията от  

природните 

условия. 

Дял от 

населението 

ползващо се 

от защита при 

природни 

бедствия, 

пожари и 

превенция на 

риска 

% 

Община 

Белене 

МВР 

МОСВ 

НСИ 

ПРСР 

0 100 100 100% 

Новосъздаден

и и 

рехабилитира

ни горски 

площи  

Хектари 0 10 0 0% 

Съоръжения 

за 

ограничаване 

на рисковете 

Бр. 

0 

5 0 0% 

3.2. Осигуряване 

на обществената 

сигурност и ред  

Монтирани 

камери 
Бр. Община 

Белене 

МВР 

ПРСР 

3 18 7 39% 

Подкрепени 

органи и 

институции 

Бр. 0 5 2 40% 

Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически растеж, чрез развитие на 

предприемачеството, човешките ресурси и привличане на инвеститори 

Приоритет 1: Създаване на условия за икономически растеж 

1.1. Създаване на 

модерна 

инфраструктура 

за развитие на 

бизнеса на 

територията на 

община Белене 

Бизнес 

единици 

ползватели на 

изградената 

инфраструкту

ра 

Единица 

НСИ 

Браншови 

организаци

и на 

регионално 

ниво 

Община 

Белене 

0 >50 >100 200% 

Изградени  

обекти за 

развитие на 

бизнес 

Бр. 0 4 0 0% 
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1.2. Подкрепа за 

внедряване на 

мерки за 

енергийна 

ефективност на 

предприятията и 

стимулиране 

използването на 

енергия от ВЕИ 

Подкрепени 

предприятия и 

земеделски 

стопанства 

Бр. 

НСИ 

Браншови 

организаци

и на 

регионално 

ниво 

Община 

Белене 

0 10 0 0% 

1.3. Подкрепа за 

насърчаване на 

инвестиции за 

осигуряване на 

по-качествена 

работна ръка, 

силни браншови 

структури, 

клъстери и достъп 

до информация  

Подкрепени 

предприятия и 

земеделски 

стопанства 

Бр. 

НСИ 

Браншови 

организаци

и на 

регионално 

ниво 

НАП 

Община 

Белене 

0 10 0 0% 

Мерки за 

насърчаване 
Бр. 0 5 0 0% 

Приоритет 2: Конкурентно и модерно селско стопанство в община Белене 

2.1. Подкрепа за 

създаване на 

модерна 

технологична и 

производствена 

база 

Бизнес 

единици 

ползватели  

Бр. 

Община 

Белене, 

частни 

инвеститор

и, 

Напоителн

и системи 

0 10 2 20% 

2.2  Подобряване 

качествата на 

човешкия ресурс 

в селското 

стопанство на 

община Белене  

Лица, които са 

се 

реализирали 

на пазара на 

труда в 

общината 

Бр. АЗ, МОН и 

обучаващи 

организаци

и 

Община 

Белене  

0 20 16 80% 

Организирани 

обучения 
Бр. 0 5 0 0% 

Бр. участници Бр. 0 40 0 0% 

Приоритет 3: Развитие на туризъм в община Белене 

3.1. Подкрепа за 

създаване на 

модерна 

туристическа 

инфраструктура и 

популяризиране 

на възможностите 

за туризъм в 

община Белене 

Обекти и 

съоръжения 
Бр. 

Община 

Белене 

НСИ 

0 5 1 20% 

Увеличен 

туристически 

поток 

% 0 25 45 180% 
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3.2  Подобряване 

квалификацията 

на заетите лица и 

възможностите за 

запазване на 

работните места 

Лица 

преминали 

обучения 

Бр. 

МОН,АЗ 

Община 

Белене  

0 45 1 2% 

Намаление на 

нивото на 

безработица 

% 14 10 0 0% 

Обучения Бр. 0 7 0 0% 

Стратегическа цел 3: Съхраняване и развитие на местната общност чрез инвестиции и подкрепа 

на пазара на труда, качествени образователни, здравни и социални услуги 

Приоритет 1: Осигуряване на възможности и достъп до обучение и квалификация за започване на 

работа и /или запазване на работното място 

1.1. Осигуряване 

на качествени 

образователни 

услуги в община 

Белене 

Обхванати в 

извънкласни 

дейности 

Бр. 

МОН, АСП 

и МФВС 

Община 

Белене  

ИСУН 

50 70 540 771% 

Проведени 

инициативи и 

мероприятия 

Бр. 0 14 20 143% 

Обхванати 

ученици в 

образованието 

% 0 100 100 100% 

Използване на 

иновативни 

похвати 

Бр. 

0 7 

1 14% 

1.2. Ефективни 

социални услуги 

за уязвимите 

групи в община 

Белене 

Ползватели на 

социални 

услуги 

Бр. 
МОН, АСП 

и МФВС 

Община 

Белене  

ИСУН 

0 >500 837 167% 

Подобрени 

услуги 
Бр. 0 5 10 200% 

Иновативни 

услуги 
Бр. 

0 15 
1 7% 

1.3. Подобряване 

на здравните 

услуги в община 

Белене 

Подобрени 

здравни 

услуги 

Бр. 

МЗ и 

МФВС 

Община 

Белене  

ИСУН 

0 10 3 30% 

Инвестиции в  

инфраструкту

ра и 

оборудване 

% 0 20 1 5% 

Привлечени 

млади 

специалисти 

Бр. 0 3 0 0% 
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Кампании за 

превенция 
Бр. 

0 5 
7 140% 

1.4. Осигуряване 

на възможности 

за квалификация 

и 

преквалификация 

на 

предоставящите 

образователни, 

социални и 

здравни услуги в 

община Белене 

Лица с 

осигурена 

възможност 

% 

АЗ, МОН и 

обучаващи 

организаци

и 

Община 

Белене  

0 80 28 35% 

Стратегическа цел 4: Ефективно местно самоуправление и партньорства 

Приоритет 1: Добро управление 

1.1. Достъпно и 

ориентирано към 

гражданите 

управление 

Въведени  Е-

услуги 
Бр. 

Община 

Белене 

0 10 0 0% 

Граждани 

участвали в 

процеса на 

управление 

% 0 18 0 0% 

Съкратено 

време за 

предоставяне 

на услугите 

% 

0 28 

8 29% 

1.2. Компетентна 

администрация 

Обучени 

общински 

служители 

% 
Община 

Белене 

5 100 52 52% 

Проведени 

обучения 
Бр. 

2 15 
6 40% 

Приоритет 2: Развитие на ефективни партньорства 

2.1. Реализация на 

ключови 

регионални 

проекти и 

сътрудничества в 

подкрепа 

устойчивото 

развитие на 

община Белене 

Реализирани 

проекти 
Бр. 

Община 

Белене 

0 7 14 200% 

Изградени 

сътрудничеств

а 

Бр. 0 5 16 320% 

2.2. Обединяване 

усилията на 

Реализирани 

проекти 
Бр. 

Община 

Белене 
0 5 0 0% 



Последваща оценка на въздействието на Общински план за развитие  

на Община Белене за периода 2014 – 2020г. 

Page 94 of 111 

местните 

заинтересовани 

страни за 

постигане 

устойчиво местно 

развитие 

Изградени 

партньорства 
Бр. 0 102 0 0% 
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Част VI. Оценка на общото въздействие на ОПР на община 

Белене за периода 2014-2020 г. 

 

 

1. Актуалност и адекватност на общинския план  

 

Последващата оценка на общото въздействие на Общинския план за 

развитие на община Белене представлява обобщаване на резултатите и 

ефектите от предприетите действия и реализираните проекти.  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община 

Белене 2014 – 2020 г. са включени: визия, обща цел, четири стратегически 

цели, десет приоритета.  

Визията за развитие на община Белене, отразена в ОПР е: „Община 

Белене – община със стабилно развиваща се икономика, осигуряваща 

отлични условия за живот и запазваща природните и културно-

историческите дадености.“ Така изградена тя отразява ключовите аспекти 

за фокусиране на действията в процеса на местното развитие, а именно: 

икономика, условия на живот, природни и културно-исторически даденост.   

Главната цел на ОПР е: „Съхранение, подкрепа и развитие на хората, 

бизнеса и средата за устойчиво развитие на община Белене“. Тя обхваща 

движещите сили за постигане на устойчиво местно развитие – съхранение, 

подкрепа и развитие за постигане на устойчиво развитие в община Белене, 

както и обектите върху които действията на плана са фокусирани – хората, 

бизнеса и средата. Прилагането на такава главна стратегия предполага 

комплексност в изграждането на устойчивото развитие и социално-

икономическия напредък на общината.  

Четирите стратегически цели конкретизират уместни и 

целесъобразни рамки за подобряване и развитие на местния потенциал в 
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социално-икономически, инфраструктурен, образователен, инвестиционен, 

управленски, културно-исторически и др. аспекти.  

Десетте приоритета на ОПР Белене 2014 – 2020 г. детайлизират в 

актуален аспект най-важните оперативните направления, целящи 

подобряване местния потенциал по отношение на: качеството на 

техническата инфраструктура; жизнената среда; опазването на околната 

среда и културно-историческото наследство на община Белене; създаването 

на условия за предоставяне на качествени публични услуги, ориентирани 

към потребностите на местната общност; качеството на човешките ресурси 

и създаването на силни отраслови структури за решаване на общи проблеми 

и самопомощ; икономическия растеж; модернизиране на фирмите в 

технологично и иновативно направление; насърчаване на енергийната 

ефективност, зелената икономика и диверсификацията на местното 

стопанство; качеството на човешките ресурси на територията на община 

Белене, отговарящо на глобалните икономически промени и нуждите на 

местния бизнес; качеството на образованието, здравните и социални услуги.  

 

2. Резултати от изпълнението 

 

Цялостната оценка на изпълнението на стратегическите цели и 

приоритетни точки, спрямо индикаторната матрица за наблюдение и оценка 

на ОПР на община Белене за периода 2014 г. – 2020 г. е добра. Най-слабото 

общо изпълнение е на Приоритет 1: Създаване на условия за икономически 

растеж при Стратегическа цел 2: Създаване на условия за икономически 

растеж, чрез развитие на предприемачеството, човешките ресурси и 

привличане на инвеститори. При този приоритет е изпълнен един при 

заложени пет индикатора. Липсва изпълнение по точките: 1.1. Създаване на 

модерна инфраструктура за развитие на бизнеса на територията на община 

Белене - изградени обекти за развитие на бизнеса; 1.2. Подкрепа за 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на предприятията и 
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стимулиране използването на енергия от ВЕИ; 1.3. Подкрепа за насърчаване 

на инвестиции за осигуряване на по-качествена работна ръка, силни 

браншови структури, клъстери и достъп до информация. Изпълнение е 

налично само в точка 1.1. Създаване на модерна инфраструктура за развитие 

на бизнеса на територията на община Белене при преизпълнен проследяващ 

индикатор на въздействие „Бизнес единици ползватели на изградената 

инфраструктура“.  

Реализацията на голяма част от заложените мерки и индикатори 

следва да бъдат разглеждани и в новия планов период, като това се отнася в 

значителна степен за модернизацията и осъвременяването на 

инфраструктурата и създаване на условия за икономически растеж и 

подобряване на бизнес средата.  

 

3. Оценка на развитието в съвременен контекст 

 

Община Белене бележи относителен ръст в своето развитие. Най-

значим принос има преработващата промишленост, търговията и секторът, 

предоставящ услуги, опериращи в района. Движеща сила в оценката на 

развитието на община Белене имат също учебните заведения, обхващащи 

всички степени на средно образование и функциониращите специфични 

публични услуги, целящи подобряване на социалния климат.  

През следващия програмен период е необходимо да се работи за 

намаляване на демографските проблеми, като: депопулацията и 

диспропорцията между хората в трудоспособна и над трудоспособна 

възраст, които оказват негативно влияние върху голяма част от показателите 

за развитие на местната икономика.   
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4. Административен капацитет 

 

 Административния капацитет на община Белене е значително 

повишен. Атестат за това са привлечените ресурси от фондове на 

Европейския съюз (ОПРР, ОПРЧР, ОПОС, ОПАК, ПМДР), както и чрез 

действащи оперативни програми в България, ПРСР, ПУДООС, програма за 

трансгранично сътрудничество Interreg (ТГС) и др. Като резултат от 

компетентността на служителите на общинската администрация са 

реализираните проекти с национални организации и чрез международни 

сътрудничества. Благодарение на професионалните качества на експертите 

от общинската администрация, община Белене успешно разработва, 

кандидатства, печели и реализира проекти с високо икономическо и 

обществено значение.   
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Част VII. Оценка на общото въздействие на ОПР на община 

Белене за периода 2014-2020 г. 

 

 

1. Анализ на финансовото изпълнение на ОПР 

 

Настоящата точка разглежда финансовото изпълнение на Общинския 

план за развитие по стратегическите цели и приоритетни области. Фигура 

VII.1 систематизира в графично-вербален модел стратегическите 

предложения, към които са насочени конкретните мерки и финансови 

ресурси.  

Заложените в Общински план за развитие на община Белене за 

периода 2014-2020 г. четири стратегически цели обхващат бъдещите 

състояния, към които приоритетите, мерките, специфичните цели и 

проектите са насочени. Те са логически обвързани и подкрепят 

реализирането на визията на ОПР на община Белене. Избраните 

стратегически цели се фокусират върху ключовите звена за развитие на 

общината, прилежащите към тях приоритети и специфични цели имат ясна 

конкретика и възможност за бъдещото им реализиране. 

Общата стойност на реализираните проекти възлиза на 54 088 297,78 

лв.       
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Фиг. VII.1.  Стратегически предложение в структурата на ОПР6  

 

                                           
6  Източник: Авторова адаптация въз основа на План за развитие на община Белене за 

периода 2014-2020 г. 

С
т
р
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т
ег

и
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е
ск

и
 п

р
ед

л
о
ж

ен
и

я
СЦ 1:Подобряване на 
условията на живот и 

развитие на техническата 
инфраструктура и 

комуналните услуги 

П1: Подобряване на 
техническата 

инфраструктура  

П2: Модерна 
инфраструктура за 

съвременни публични 
услуги

П3: Сигурна жизнена 
среда 

СЦ 2: Създаване на 
условия за икономически 
растеж, чрез развитие на 

предприемачеството, 
човешките ресурси и 

привличане на 
инвеститори

П1: Създаване на условия 
за икономически растеж

П2: Конкурентно и 
модерно селско 

стопанство

П3: Развитие на туризъм в 
община Белене

СЦ 3: Съхраняване и 
развитие на местната 

общност чрез инвестиции 
и подкрепа на пазара на 

труда,качествени 
образователни, здравни и 

социални услуги

П1: Осигуряване на 
възможности и достъп до 
обучение и квалификация 
за започване на работа и 

/или запазване на 
работното място

П2: Модерни 
образователни, здравни и 

социални услуги в община 
Белене

СЦ4: Ефективно местно 
самоуправление и 

партньорства

П1: Добро управление

П2: Развитие на 
ефективни партньорства
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Фигура VII.2 представя финансовото изпълнение на проектите в ОПР 

по стратегически цели.  

 

Фиг. VII.2. Финансово изпълнение на проектите в ОПР по 

стратегически цели 

 

Съгласно предоставените данни реализираните през периода проекти 

са фокусирани върху стратегическа цел 1: Подобряване на условията на 

живот и развитие на техническата инфраструктура и комуналните услуги. В 

нея са концентрирани проекти за: „Изграждане, рехабилитация и поддръжка 

на общинските пътища“; „Изграждане, рехабилитация и поддръжка на 

уличната мрежа в населените места”; „Изграждане, рехабилитация и 

поддръжка на тротоарите и зоните за велосипедисти и пешеходци”; 

„Изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа”; „Изграждане и 

рехабилитация на битовата канализационна мрежа”; „Изграждане, 

рехабилитация и поддръжка на пречиствателните съоръжения за питейни 

СЦ 1: Подобряване на условията 

на живот и развитие на 

техническата инфраструктура и 

комуналните услуги

100%

СЦ 2: Създаване на 

условия за икономически 

растеж, чрез развитие на 

предприемачеството, 

човешките ресурси и 

привличане на 

инвеститори

0%

СЦ3: Съхраняване и 

развитие на местната 

общност чрез инвестиции и 

подкрепа за развитие на 

местния пазар на труда, 

качествени образователни, 

здравни и социални услуги

0%

СЦ4: Ефективно 

местно 

самоуправление и 

партньорства 

0%
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води”; „Изграждане на Крайдунавски парк в общинския център” (в 

границите му ще се включат посетитителския център на ПП, както и 

античната римска крепост „ Динум”); „Подобряване на общинския сграден 

фонд, чрез инвестиции в ремонта, реконструкцията и рехабилитацията на 

сградите с обществено предназначение и прилежащите пространства“. 

Тук включваме и проектите по „Изграждане и рехабилитация на 

спортни, детски площадки и съоръжения за масов спорт”; „Рекултивация на 

терена на депото за твърди битови отпадъци в община Белене“; „Изработване 

на планове и програми в изпълнение на задълженията на община Белене, 

произтичащи от различни нормативни актове”; „Благоустройство, 

изграждане/обновяване на материално-техническата и спортна база и 

осигуряване на необходимото оборудване в училища и детски градини“; 

„Читалищата – информационни и културни центрове на община Белене“: 

дейности за обновяване на оборудване и материално-техническата база, 

допълващи мерки за енергийна ефективност и подмяна на енергийната база, 

обновяване и дигитализиране на библиотечния фонд, осигуряване на 

публични зони за безжичен достъп до интернет, създаване и развитие на 

иновативни културни събития и продукти“; „Оборудване, подновяване на 

машинния парк и екипировката на службите и групите за борба с пожарите 

и природните бедствия на територията на община Белене“.  

Фигура VII.3. представя в числово измерение финансовото 

изпълнение на ОПР по приоритетни области в лв. 
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Фиг. VII.3. Финансово изпълнение на ОПР по приоритетни области в 

лв.  

 

Съгласно данните за финансовото изпълнение в лв. разпределението 

по приоритетни области е както следва: Приоритет 1: Подобряване на 

техническата инфраструктура - 52 973 161,87 лв. (97,93%), Приоритет 2: 

Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги - 483 663,91 лв. 

(0,90%), Приоритет 3:  Сигурна жизнена среда -  631 472,00 лв. (1,17%). По 

приоритет 1 са реализирани три проекта по специфична цел 1.1: 

Транспортната инфраструктура на територията на общината за обща 

стойност 13 162 437,00 лв.; по Специфична цел 1.2: Изграждане, 

рехабилитация и поддръжка на ВиК инфраструктурата на общината - три 

проекта на обща стойност 36 390 002,00 лв.; по Специфична цел 1.4.: 
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Благоустрояване на средата в населените места на община Белене - три 

проекта за 2 819 691,87 лв.; по Специфична цел 1.5: Опазване на околната 

среда - един проект за 583 031,00 лв.; по Специфична цел 1.6: Изготвяне на 

техническа документация, програми и проекти за осъществяване 

инициативите, дейностите и мерките, заложени в ОПР 2014 – 2020 г. - едни 

проект за 18 000,00 лв. По Приоритет 2: Модерна инфраструктура за 

съвременни публични услуги: два проекта по Специфична цел 2.1: Модерна 

база за съвременни образователни и културни услуги на населението на 

стойност 483 663,91 лв.; по Приоритет 3: Сигурна жизнена среда - един 

проект за 631 472,00 лв.  

 

2. Разпределение на финансовите ресурси по източници 

Гореизложените проекти са реализирани в резултат на различни 

финансови източници. Фигура VII.4. представя в кумулативен вид 

разпределението на финансовите ресурси по източници общо за ОПР.  

 

Фиг. VII.4.  Разпределение на финансовите ресурси по източници общо за ОПР 

Легенда: ПРСР – Програма за развитие на селските райони; ТГС – Трансгранично 

сътрудничество; ПЧП – публично-частно партньорство; МРР – Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 
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Най-висок е дела на проектите, реализирани чрез други финансирания, 

различни от общинския и републиканския бюджет и целеви финансирания 

по оперативни програми. Общият размер на инвестираните ресурси е 

36 023 243 лв.(66,61%). Второто по значение за изпълнението на ОПР на 

община Белене са целевите финансирания, които представляват 32,93% от 

общия размер на извършените инвестиции. Към тях попадат средства от 

МРР, ПРСР, ПЧП, ПУДООС и ТГС. Най-голям е делът на използваните 

средства от ПРСР (26%). Средствата, използвани за реализиране на 

стратегическите цели по ОПР от общинския бюджет и Републиканския 

бюджет са минимално относително равнище от  0,39% и 0,08%. 

Предвид гореизложеното фигура VII.5  представя разпределение на 

финансовите ресурси по източници и приоритети на стратегическа цел 1. 

 

   

Фиг. VII.5. Разпределение на финансовите ресурси по източници и 

приоритети на стратегическа цел 1 
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инфраструктура
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За изпълнението на приоритет 1: Подобряване на техническата 

инфраструктура най-голям дял са използваните други средства за 

финансиране в размер на 66,61% или 36 023 243 лв., 24,98% са средствата за 

реализация от ПРСР (Програма за развитие на селските райони) - 

13 512 532,87 лв., 3,25% са от ПУДООС (Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда) – 1 758 452 лв., 1 427 212 лв. 

(2,64%) са средствата, използвани от МРР, 210 569 лв. (0,39%) са вложените 

средства от общинския бюджет и 41 333 лв. (0,08%) са реализираните 

проекти по Приоритет 1 от Републиканския бюджет. За разлика от 

разнообразното финансиране на Приоритет 1, Приоритети 2: Модерна 

инфраструктура за съвременни публични услуги и Приоритет 3: Сигурна 

жизнена среда са изцяло финансирани, съответно от Програмата за развитие 

на селските райони - 483 663,91 лв. (0,89% от общото финансиране на ОПР) 

и Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg (ТГС) - 631 472 лв. 

(1,17 % от общото финансиране на ОПР). На практика това е 

разпределението на източниците и реалната инвестиция, извършена през 

периода за подобряване на условията на живот и развитието на техническата 

инфраструктура и комуналните услуги в община Белене.  

 

3. Описание на съответствието между разходите и 

очакваните ползи 

 

Реализирани проекти и постигнатите резултати в индикаторната 

матрица за наблюдение и оценка показват сравнително добра резултатност в 

изпълнението на ОПР. Проектите, изпълнени от община Белене имат 

съответствие с предварително заложената стратегическа рамка, като имат 

приносна част за постигане на целите и мерките. При голяма част от 

заложените мерки има преизпълнение на заложените мониторингови 

стойности. В същото време, обаче, се наблюдава и висока степен на 

неизпълнение на част то тях, както по отношение на индикаторната матрица 
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за наблюдение и оценка, така и във финансовото изпълнение на проектите, 

заложени в ОПР на община Белене. Това дава основание да се даде 

задоволителна оценка относно съответствието между извършените разходи 

и очакваните ползи.  
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Част VIII. Заключение, основни изводи и препоръки от 

последваща оценка на въздействието на Общинския план за 

развитие на Община Белене за периода 2014 – 2020г. 

 

 Община Белене е изпълнила успешно Общинския план за развитие за 

периода 2013- 2020 г. Това е постигнато както от гл. т. на предвидени и 

реализирани проекти и дейности, така и от гл. т. на привлечени инвестиции 

и грантови средства в изпълнение на финансовата рамка на стратегическия 

документ. За постигане на целите на ОПР на община Белене за периода 2014-

2020 г. може да се констатира активна работа на всички заинтересовани 

страни – кмета на общината, общинската администрация, общинския съвет, 

кметовете на населените места, бизнеса, НПО, културните и образователните 

институции, спортните клубове и деятели, представителите на държавните 

институции и др. Чрез устойчиво изграждан и поддържан в отделните 

мандати капацитет сред всички бенефициенти се постига успешно 

разработване, управление, изпълнение и приключване на проекти, 

финансирани от фондовете на ЕС и други източници. 

 Последните тенденции в развитието на община Белене показват 

потенциал за подобрение на социално-икономическото развитие на 

общината, в условия на цялостни негативни показатели за развитие на област 

Плевен и двата район за планиране, където община Белене се явява гранична 

– северозападен район за планиране (BG31) и Северен централен район за 

планиране (BG32). В условия на рязко увеличени през второто полугодие на 

2021 г. борсови цени на електроенергията всички изведени от експертите на 

БАН сценарии за „Анализ на възможността проектът „АЕЦ Белене” да бъде 

реализиран на пазарен принцип и разработване на вариант за отделяне на 

активите и пасивите н а НЕК, свързани с проекта „АЕЦ Белене ”, в отделно 

търговско дружество“ (вж. https://bas.bg/IR2.pdf). 

  

 Водеща за общинската администрация следва да продължи да бъде 

формулата за активен диалог с гражданите, включващ: 

https://bas.bg/IR2.pdf
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 Обществено информиране, обсъждане и съгласуване на всички важни 

и съществени за общинския център и съставните населени места 

проекти и проектни предложения.  

 Координация с бизнеса за ефективно изразходване на ограничените 

местни финансови ресурси с цел успешно прилагане на политиката за 

общинско интегрирано развитие; 

 Стратегическо партньорство с МО, МП и НЕК за осигуряване на 

нормален ритъм на работа и запазване на множеството работни места 

в ключови национални обекти на територията община Белене. 

 

 Новият програмен период  2021-2027 год. се базира върху нова 

регламентация по Закона за регионалното развитие, където интегрирания 

подход определя приоритетите за класиране и финансиране на проектни 

заявки от общините. В приетия от ОбС – Белене ПИРО (2021 – 2027 г.) са 

поставени амбициозни цели: 

 Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в общината; 

 Надграждане постигнатото и нови инициативи в подкрепа 

динамичното развитие на общината, в която успешно се съчетават 

устойчивото развитие на икономиката, културата и туризма;   

 Усъвършенстване на системата за административните услуги на 

гражданите и бизнеса в рамките на политика за електронно 

правителство; 

 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; 

 Балансирано развитие на централна градска част, квартали и 

населени места в общината в контекста на визията за интегрирано 

развитие чрез Зони за въздействие (Вж. Zahariev, Andrey and 

Prodanov, Stoyan and Radulova, Aneliya and Zarkova, Silvia, План за 

интегрирано развитие на община белене за периода 2021 - 2027 г. 
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(Plan for Integrated Development of the Municipality of Belene for the 

Period 2021 - 2027) (February 3, 2021). Available at SSRN: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3781619). 

 Всичко това трябва да води към мерки и действия в подкрепа на 

визията за развитие на Община Белене в периода 2021-2027 год., която в 

ПИРО се формулира, както следва: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ – ОБЩИНА СЪС 

СТАБИЛНА РАЗВИВАЩА СЕ ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА 

ОТЛИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И ЗАПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ И 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ. 

 На тази основа водещата стратегическа цел пред развитието на 

община Белене за периода 2021 – 2027 год.  – да се постигне положителна 

промяна в качеството на живот, социално-икономически условия, 

екологичната среда,  възможност за отдих, туризъм, спорт и култура – 

е логично продължение и приемственост на целеполагането в ОПР на 

община Белене за периодите 2007-2013 и 2014-2020 г. 

 

  

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3781619
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Екипът на „АПС Планконсултинг“ ООД изказва своята благодарност на 

общинската администрация на Община Белене за коректното и в срок 

набиране на данни и предоставянето им за експертна оценка и анализ. 


