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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АИС Автоатична измервателна станция. 

БДДР Басейнова дирекция Дунавски район, с център Плевен. 

ВиК Водоснабдяване и канализация. 

ГКПП Гранично-контролно пропускателен пункт. 

ЕО Екологична оценка. 

ДЕО Доклад за екологична оценка. 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗПБ Закон за подземните богатства 

ЗУТ Закон за устройство на територията. 

ИУЕЕО Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства. 

ИУГ Излезли от употреба гуми. 

КАВ Качество на атмосферния въздух. 

КИН Културно-историческо наследство 

КПС Канализационна помпена станция. 

МОСВ Министерство на околната среда и водите. 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 

НАСЕМ Национална система за екологичен мониторинг. 

НБЗР Национален баланс на запазите и ресурсите 

НКЦ Недвижими културни ценности. 

НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори. 

НУРИЕОПП Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми. 

ОПУ Областно пътно управление. 

ОСР Отпадъци от строителство и разрушаване. 

ОУП/ОУПО Общ устройствен план/Общ устройствен план на община. 

ОЧЦМ Отпадъци от черни и цветни метали. 

РУОКАВ Район за управление и оценка на качество на атмосферния въздух. 

РЗИ Регионална здравна инспекция. 

РИМ Регионален исторически музей. 

РПМ Републиканска пътна мрежа 

ПОВ Почвено органично вещество 

ПНУОВТУЗ Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони. 

ПРЗ Препарати за растителна защита 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води. 

СОЗ Санитарно-охранителна зона 

ФПЧ Фини прахови частици. 

ИАГ Изпълнителна агенция по горите. 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство. 

УЗ Устройствена зона. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Въз основа на представено в Регионална инспекция по околна среда и водите – 

Плевен Уведомление за изготвяне на план/програма с приложено Техническо задание 

за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на община Белене (без землището на 

гр. Белене), от Директора на инспекцията са дадени указания с писма с изх. №№ 

3622/20.07.2017 г. и 4466(3)/14.09.2021 г. (Приложение № 2), съгласно които ОУП 

подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), като ЕО се изработва като част от 

ОУП. 

С писмо № 4466(3)/14.09.2021 г. на Директора на РИОСВ-Плевен е определено, 

че ОУП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

защитена зона BG0000247 „Никополско плато“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002047 „Никополско 

плато“ за опазване на дивите птици. 

Чрез Становище с изх. № 6599 (1)/09.02.2022 г. (Приложение № 3) Директорът 

на РИОСВ-Плевен дава положителна оценка на качеството на представения Доклад за 

оценка на съвместимостта на Общ устройствен план (ОУП) на община Белене.  

Съгласно чл. 19, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), през 

различните фази на подготовка на проекта на ОУПО и ЕО, Възложителят провежда 

консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да 

бъдат засегнати от реализирането на програмата, с цел получаване и съобразяване на 

техните становища и бележки, по разработена за целта схема. Схемата е консултирана с 

РИОСВ-Плевен.  

Съгласно чл.19а от Наредбата за ЕО е изготвено Задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ДЕО). Заданието е 

предоставено за консултации съгласно чл. 19а от Наредбата за ЕО и на всички страни, 

определени в посочената по-горе схема: 

• Регионална инспекция по околна среда и води - Плевен (РИОСВ); 

• Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Плевен; 

• Регионална дирекция по горите (РДГ)-Ловеч; 

• Държавно горско стопанство (ДГС) – Никопол; 

• Басейнова дирекция „Дунавски район“, с център Плевен (БДДР); 

• Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН); 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  6 

• Агенция пътна инфраструктура (АПИ); 

• Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен; 

• Населението на община Белене. 

Получените в резултат на консултациите по Заданието становища са съобразени 

при изготвяне на ДЕО на ОУП.  

ДЕО на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) е изготвен в 

съответствие с изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми (Наредбата за ЕО) и приложимите други нормативни актове. 

ДЕО е разработен като единен документ, който включва съдържателна част по 

чл. 86, ал. 3 от ЗООС; списък на експертите и ръководителя на екипа, изготвили 

доклада за екологична оценка; декларации на всеки от експертите (по чл. 16, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО); приложения.  

Основните цели на ДЕО са насочени към интегриране на екологичните 

съображения в проекта на ОУП в процеса на неговото изготвяне, чрез: 

• анализ на текущото състояние и проблеми на околната среда, в т.ч. по 

отношение на човешкото здраве при обвързването им с предмета на ОУПО; 

• оценка на евентуалните въздействия, в т.ч. значителни, върху околната 

среда и здравето на хората в резултат на предвижданията на проекта на ОУПО, като въз 

основа на това се мотивира изборът на най-благоприятната за околната среда и 

здравето на хората алтернатива за реализирането на програмата; 

• предлагане на мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно компенсиране на неблагоприятните последици и на мерки за наблюдение и 

контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при изпълнението 

на ОУПО. 

Като самостоятелно приложение към ДЕО е изготвено нетехническо резюме, в 

обем не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Резюмето не съдържа технически 

термини, написано е на разбираем за широката общественост език и съдържа 

необходимите нагледни материали – карти, снимки, схеми. 

ДЕО се предоставя за консултации по реда на чл. 20, ал.1-3 от Наредбата за ЕО и 

консултираната схема за провеждане на консултациите. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на Възложителя – физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 

Община Белене 

Кмет: г-н Милен Дулев 

Булстат: 000413579 

Пълен пощенски адрес 

Община Белене, гр. Белене, ул. „България“ № 35 

Лице за контакт 

г-жа Христина Иванова 

Телефон, факс, Е-mail 

Тел.: 0887751369; e-mail: obshtinabl@gmail.com 
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1. Описание на съдържанието на основните цели на ОУП на община Белене 

(без землището на гр. Белене) и връзка с други съотносими планове и програми 

 

1.1. Основание за изготвяне на ОУП 

ОУП се изготвя в изпълнение на Договор №32/16.11.2020 г., сключен между 

Община Белене и ДЗЗД „Планпроект Белене“, предвид необходимостта от осигуряване 

на актуална планова основа за развитие на населените места в общината. ОУП е 

основополагащ програмен документ за цялостното устройство на разглежданата 

територия и важен инструмент при формирането и провеждането на политиката за 

устойчиво и балансирано развитие на община Белене. 

Общият устройствен план на община Белене (без землището на гр. Белене) се 

изработва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и 

подзаконовата нормативна уредба към него. 

Изработването на ОУПО е основано на Техническо задание за Общ устройствен 

план, прието с Решение № 27 по Протокол № 3/19.04.2018 г. на Общински съвет – 

Белене. Съгласно изискванията на Решението на Общински Съвет – Белене, ОУПО е 

разработен за землищата на населените места – с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина Вода, 

с. Петокладенци и с. Татари, като се изключва град Белене и неговото землище, за 

който има разработен нов Общ устройствен план. Въпреки това и съгласно поставените 

изисквания в Техническото задание за разработване на ОУПО, с цел постигане на 

единна устройствена основа за цялата общината, са интегрирани предвижданията на 

ОУПО за град Белене и е разработен анализ и за землището на града, които не 

подлежат на оценка и съгласуване в настоящата процедура.  

 

1.2. Основни цели и задачи на ОУП 

 

1.2.1. Цели на ОУП 

Главната цел на ОУПО е да бъде създадена оптимална пространствена и 

функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно 

устройство на общината в единство на урбанизираните структури и съществуващите 

природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия.  

Общият устройствен план е стратегически управленски инструмент за прилагане 

на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво 

пространствено развитие. Документът определя визията, целите и стратегията на 
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пространствено развитие, както и преобладаващото предназначение и начин на 

устройство на отделните структурни части на територията, която обхваща, за 

следващите 15-20 години. Съгласно изискванията на Закона за устройство на 

територията, ОУП на община Белене се съобразява с принципите и политиките в 

областта на пространственото развитие на Европейския съюз и Република България, 

както и с предвижданията на актуалните планови документи от по-горна йерархична 

степен, като представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна 

разработка. 

ОУПО Белене служи като инструмент за устойчиво развитие на общината, чрез 

който местната власт да ръководи, управлява и ефективно прилага мерки, действия, 

стратегии, планове, заложени в ОУП за оптимизиране на пространствената и 

функционална структура за развитие, оптимална експлоатация на ресурсите на 

територията, както и възникналите възможности за успешно включване в националните 

и европейски планове и стратегии за интегриране. Постигайки заложените цели, да 

опазва и съхранява идентичността на територията, като в същото време да я 

експлоатира за популяризиране на Общината като уникално място със своите 

характерни особености. 

При изработване на Общия устройствен план на община Белене са взети 

предвид регионалните фактори като дадености и цели на развитието, съставляващи 

важен компонент в устройственото планиране за общината. Проектът на ОУП има 

взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новата областна 

стратегия и новия интегриран общински план за развитие и ще се реализира чрез 

изработването и прилагането на тези и следващи, нови и актуализирани общи и 

секторни стратегически планове и програми на общината и региона с краткосрочен и 

средносрочен характер. Същевременно е изяснена и устройствената база за изработване 

и актуализация на необходимите подробни устройствени планове за територията.  

По този начин ОУП създава пространствени предпоставки за подобряване на 

начина на живот и за реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и 

дейности за социално-икономическото развитие на общината. 

Екипът взе предвид и целите, заложени в Заданието за изработване на проект за 

общ устройствен план на община Белене, които припокриват и допълват 

горепосочените, като същевременно в по-пълна степен изразяват спецификата на 

настоящия проект. 
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ОУПО служи за основа за цялостното устройство на територията на общината и 

способства изграждането на благоприятна среда за живот и развитие на бизнеса за 

привличане на повече инвестиции в общината. 

С ОУПО се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие на 

общината, водещи до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда, с 

гарантирани устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на 

населението. 

При изработването на ОУПО са отчетени и взаимовръзките, 

взаимозависимостите и възможностите за развитие в регионален контекст, с оглед 

осигуряване на балансиран растеж и създаване на устройствени условия за реализация 

на проекти с надобщинско значение и/или на съвместни проекти със съседни общини.  

ОУПО също така има за цел да създаде планова основа за дългосрочно, 

устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда на урбанизираните 

територии и териториите извън тях, обвързани с Общинския план за развитие и 

подходящи условия за обитаване и реализация на дейности за цялостно социално-

икономическо развитие.  

Въз основа на задълбочен анализ на текущото състояние на общинската 

територия е създадена добра териториална планова основа за устойчиво и балансирано 

развитие на територията в дългосрочен аспект. Отчетени са съответните програмни 

документи на общинско, областно и национално ниво, съобразени със специфичния 

ресурсен потенциал на общината.  

На първо място, е структурирана йерархически селищната мрежа в общината, 

съобразено с демографския и икономически потенциал. Създадени са предпоставки за 

реализиране на потенциалните им възможности. Определени са опорните селища и 

селищата със затихващи функции. Проучен е демографският профил на населението в 

общината и неговите тенденции, като се има предвид общата за страната негативна 

тенденция. Важен аспект, който е проучен е комуникационно-транспортната схема на 

общината и връзките ѝ със съседните общини, и главните пътни артерии на страната, 

във връзка с предвижданите с ОУПО нови зони. 

Цели на ОУПО Белене: 

o Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи по Закона за регионалното развитие /ЗРР/, а именно: 

Националната стратегия за регионално развитие Национална концепция за регионално 

и пространствено развитие; Интегрирани териториални стратегии за развитие на 
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регионите за планиране от ниво 2; Плана за интегрирано развитие на община Белене 

/ПИРОБ/. Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да 

бъдат включени в ежегодните програми за прилагане на ОПР; 

o Съобразяване на предвижданията на ОУПО с документи за 

стратегическото планиране на пространственото развитие, а именно: Национална 

концепция за регионално и пространствено развитие. 

o Създаване условия за социално-икономическото развитие, чрез 

стимулиране на  публично-частното партньорство; 

o Осигуряване на условия за опазване околната среда и обектите на 

културно наследство; 

o Развитие на основните функционални системи – „Обитаване”, „Труд”, 

„Обслужване”, „Отдих”; 

o Създаване на ОУПО като инструмент за ползване на финансовите 

ресурсите на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз. 

1.2.2. Задачи на ОУП 

Основните задачи, които са изпълнени с оглед постигане на целите на проекта 

са: 

o Определена е общата структура на територията - предмет на плана и 

преобладаващото предназначение на съставните и структурните ѝ части, 

местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; 

горските територии, защитените територии, защитените зони, зоните с местообитания, 

зоните по „Натура 2000", санитарно-охранителните зони на водоизточници, 

археологически обекти и зони с концентрация на паметници на недвижимото културно 

наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи, 

територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение; 

o Означени са земеделските и горските територии, които ще променят 

предназначението си в неземеделски територии, и тези от тях, които ще придобият 

статут на урбанизирани територии; 

o Общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната 

точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, 

използване, изграждане и развитие; 
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o Извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична 

държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство; 

o Разположението на мрежите и съоръженията на транспортната и 

техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и 

връзките им с мрежите и съоръженията на териториите на съседни общини и с 

инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение; 

o Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни 

бедствия и необходимите превантивни мерки и начин за устройство и защита; 

o Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени 

мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена 

защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ; 

o Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на 

страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. 

1.2.3. Устройствени зони и режими, баланс на територията 

В Таблица 1.2.3-1 са представени новопредвидените устройствени зони по 

землища в териториалната структура на община Белене. 

В Таблица 1.2.3-2 е представен баланс на територията по устройствени 

показатели, според предвижданията на ОУП и по данни от Карта на възстановената 

собственост. 

В Приложение № 4 е представен картен материал с Опорен план и проект на 

ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене). 
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Таблица 1.2.3-1 Устройствени зони по землища в териториалната структура на община Белене (без землището на гр. Белене), 

съгласно проекта на ОУП 

Устройствена зона 

(УЗ) 
Площ в ha УЗ попада в ЗЗ УЗ попада в ЗТ Землище 

1/Пп1 1.65 BG0002074 Никополско плато 

BG0000274 Никополско плато 

- с. Бяла вода 

1/Тзз 628.83 BG0000274 Никополско плато 

BG0000396 

Персина 

- с. Бяла вода 

1Оз1 3.07 BG0002074 Никополско плато - с. Деков 

1Са 3.09 - - с. Деков 

2/Пп 28.71 - - с. Деков 

2/Пп1 7.54 BG0002074 Никополско плато - с. Деков 

2/Тзз 592.98 BG0002083 

Свищовско-Беленска низина 

BG0000396 

Персина 

- с. Деков 

6/Жм* 27.49 BG0002074 Никополско плато - с. Деков 

3/Пп 9.70 BG0002074 Никополско плато 

BG0000274 Никополско плато 

- с. Кулина вода 

4/Пп 3.39 BG0002074 Никополско плато 

BG0000274 Никополско плато 

- с. Кулина вода 

3/Пп1 8.49 - - с. Петокладенци 

4/Пп1 11.78 - - с. Петокладенци 

3/Са 0.77 - - с. Петокладенци 

5/Пп 9.15 - - с. Петокладенци 

5/Пп1 2.60 - - с. Петокладенци 

6/Пп 1.12 - - с. Петокладенци 

7/Пп 3.80 - - с. Петокладенци 

8/Пп 2.43 - - с. Петокладенци 

9/Жм 4.13 - - с. Петокладенци 
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Устройствена зона 

(УЗ) 
Площ в ha УЗ попада в ЗЗ УЗ попада в ЗТ Землище 

Тгп 1.21 - - с. Петокладенци 

10/Пп 9.34 - - с. Татари 

11/Пп 3.08 - - с. Татари 

12/Пп 12.04 - - с. Татари 

13/Жм 1.18 - - с. Татари 

13/Пп 1.02 - - с. Татари 

3/Тзз 31.58 BG0002083 

Свищовско-Беленска низина 

- с. Татари 

4/Тзз 218.39 BG0000247 

Никополско плато 

- с. Татари 

9/Пп 0.18 - - с. Татари 
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Таблица 1.2.3-2 Баланс на територията по устройствени показатели, според 

предвижданията на ОУП 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ТЕРИТОРИАЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ 

ПЛОЩ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

(ОПОРЕН ПЛАН) 

ПЛОЩ НА 

ПРОЕКТНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

(ПРОЕКТ НА ОУПО) 
 в /ha/ в /%/ в /ha/ в /%/ 

ТЕРИТОРИИ С ОБЩО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ 

        

1. Жилищни функции 664.07 4.77 684.09 4.91 

2. Смесена многофункционална зона 0.00 0.00 9.83 0.07 

3. Производствени дейности 68.18 0.49 91.04 0.65 

3.1 Производствени дейности - Пп1 0.00 0.00 32.05 0.23 

4. Складови дейности 2.91 0.02 0.58 0.00 

6. Озеленяване. паркове и градини 2.02 0.01 4.28 0.03 

7. Спорт и атракции 6.12 0.04 8.25 0.06 

8. Комунално обслужване и стопанство 6.38 0.05 2.84 0.02 

9. Земеделски земи     

 9.1. Обработваеми земи - ниви 8501.29 61.06 7310.75 52.51 

 9.2. Обработваеми земи - трайни 

насаждения 

650.01 4.67 648.61 4.66 

 9.3. Необработваеми земи 2762.13 19.84 2515.16 18.07 

 9.4. Земеделски земи със забрана за 

промяна на предназначението 

0.00 0.00 1471.78 10.57 

10. Горски територии     

 10.1. Гори 540.15 3.88 540.15 3.88 

 10.4. Горски земи 107.48 0.77 107.48 0.77 

11. Водни площи 169.29 1.22 94.97 0.68 

12 Транспорт и комуникации 419.49 3.01 373.20 2.68 

13. Техническа инфраструктура 22.79 0.16 22.59 0.16  
ОБЩО 13922.31 100.00 13922.31 100.00 

ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ 

ТЕРИТОРИИ 

        

А За природозащита - защитени територии 

и защитени зони (територии + площ от 

натурите в общинската територия) 

4927.23 35.39 4927.23 35.39 

Б За опазване на културното наследство 0.58 0.004 0.58 0.004 

В С особена териториалноустройствена 

защита, в това число 

      
 

В.1 СОЗ по ЗВ 0.00 0.00 0.00 0.00 

В.2 Подземни водни тела за питейни нужди 

по ЗВ, чл.119 

13921.23 99.99 13921.23 99.99 

Г За възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 4.68 0.03 

Д С активни и потенциални свлачища и 

срутища, вероятно разпространение на 

природни бедствия 

296.17 2.13 296.17 2.13 

Е Други нарушени територии 0.00 0.00 0.00 0.00 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ТЕРИТОРИАЛНИЯ ЕЛЕМЕНТ 

ПЛОЩ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

(ОПОРЕН ПЛАН) 

ПЛОЩ НА 

ПРОЕКТНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

(ПРОЕКТ НА ОУПО) 
 в /ha/ в /%/ в /ha/ в /%/  

ОБЩА ПЛОЩ /С ОТЧИТАНЕ НА 

ПРИПОКРИВАНЕТО/ 

13921.23 99.99 13921.23 99.99 

 

1.2.4. Характеристика на предвижданите дейности 

• Прогноза за демографско развитие на общината 

Изготвената прогнозата за броя на населението на община Белене е основана на 

официални статистически данни и изчисления, като обхваща дългосрочен период от 

време – до 2040 г.. Представлява формално пресмятане при възприети определени 

предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. По 

този начин дава представа за бъдещото развитие на населението през прогнозния 

период. Поради своята неточност (счита се, че най-точни са прогнозите обхващащи до 

5 годишен период, при които има незначителни демографски промени), породена от 

факта, че трябва да се прогнозира демографското поведение на неродени поколения и с 

цел относителното подобряване на нейната точност, тя е направена в три варианта. 

При I вариант (при хипотеза за конвергентност) се вземат под внимание 

настоящата демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за 

реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за 

демографско и социално-икономическо развитие на страните членки. При запазване 

нивата на естествен и механичен прираст в общината и съставните населени места се 

очаква общото количество на населението да намалее. Прогнозният брой на 

населението на общинско ниво е 5061 души, а общо за селата 747 души през 2040 г. 

Темповете на прираст при реалистичния вариант са съответно -36,7 и -43,8 %. 

При II вариант (относително ускоряване) се предполага, че демографското 

развитие ще протича при по-благоприятни социално-икономически процеси в страната 

и на територията на общината. В случая за изходни данни се вземат тези от настоящата 

демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на механичния 

прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на плодовитост и ще 

се увеличи очакваната продължителност на живота. При тази хипотеза отново се очаква 

се очаква общото количество на населението да намалее. Прогнозният брой на 

населението на общинско ниво е 5365 души, а общо за селата 790 души през 2040г. 

Темповете на прираст при оптимистичния вариант са съответно -33,2% и -42,0%. 
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При III вариант (относително забавяне) се очаква да се развие при хипотези за 

неблагоприятни социално-икономически процеси в страната и на територията на 

общината. При него за изходни данни се вземат тези от настоящата демографска 

ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на механичния прираст ще се 

увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на плодовитост и очакваната 

продължителност на живот ще се увеличи незначително. В случая се очаква общото 

количество на населението да намалее. Прогнозният брой на населението на общинско 

ниво е 4912 души, а общо за селата 728 души през 2040 г. Темповете на прираст при 

песимистичния вариант са съответно -38,4% и -45,2%. 

При така направената тривариантна демографска прогноза се очаква броят на 

населението да попада в границите на 4912-5365 души за община Белене и 728-790 

души общо за селата. 

• Прогноза за икономическото развитие на общината 

В пространствената структура на община Белене по отношение развитието на 

икономиката от устройствена гледна точка са създадени нови устройствени зони, които 

да отредят подходящи терени за развитие на предимно производствени дейности, както 

и зони за смесено многофункционални дейности, които да отговарят на съвременните 

изисквания и смесения характер и функции на подобен тип нови зони. 

Производствените зони са от типа „предимно производствени“ и „предимно 

производствени за животновъдни обекти“. Разположени са върху терени с подобна 

съществуваща функция – бивши стопански дворове на ТКЗС, отделни животновъдни 

обекти извън населените места, съществуващи производствени и складови терени.  

Въпреки че селското стопанство и специално земеделието е основен отрасъл в 

икономиката на общината, една трета от земеделските земи са необработваеми. Над 

90% от обработваемите земи са заети от зърнени култури, малка част от технически 

култури и трайни насаждения. С основно значение са зърнените култури, а с 

допълващо – техническите и овощните. Съществен дял от земеделието попада в 

границите на частните поземлени имоти и служи за лична консумация. До пазара стига 

продукция от по-площните обработваеми земи и осигурява задоволяване на местното 

потребление. Отглеждат се крави, овце, кози, свине, птици, зайци и пчели. 

Преобладаваща част от тях са в малки стада на семейства от селата и не попадат в 

статистическите данни на стопанствата и тяхната дейност. За развитие на 

животновъдството са определени устройствени зони от типа производствени, „Пп1“. 
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Селското стопанство е основен отрасъл в местната икономика, обусловено от 

поземления ресурс на територията. В три от селата са обособени предимно 

производствени зони за животновъдни обекти и комплекси с обща площ 32.05 ha. 

 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЕКАТТЕ 
ВИД 

СОБСТВЕНОСТ 

ТРАЙНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА 
НТП ФУНКЦИЯ УЗ 

НОМЕР 
УЗ 

ИМЕ 
УЗ 

ПЛОЩ, 
ha 

с. Бяла вода 07630 Държавна частна за нуждите на 
селското стопанство 

За стопански 
двор 

Производствени 
дейности - Пп1 

1 Пп1 1,65 

с. Деков 20537 Държавна частна за нуждите на 
селското стопанство 

За друг вид 
производствен, 
складов обект 

Производствени 
дейности - Пп1 

2 Пп1 7,54 

с. Петокладенци 56085 Частна 
обществени 
организации 

за нуждите на 
селското стопанство 

За 
животновъдна 
ферма 

Производствени 
дейности - Пп1 

3 Пп1 8,49 

с. Петокладенци 56085 Населено място Населено място Населено 
място 

Производствени 
дейности - Пп1 

4 Пп1 11,78 

с. Петокладенци 56085 Населено място Населено място Населено 
място 

Производствени 
дейности - Пп1 

5 Пп1 2,60 

ОБЩА ПЛОЩ               32,05 

 

За опазване на поливното земеделие са определени територии от земеделски 

земи, за които е забранено промяна на предназначението с обща площ от 1471,78 ha. 

Това са територии, върху които са разположени хидромелиоративни съоръжения на 

НОС „Белене“ и наличие на висока категория земеделски земи. 

 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЕКАТТЕ ВИД 
СОБСТВЕНОСТ 

ТРАЙНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА 

НТП ФУНКЦИЯ УЗ НОМЕР 
УЗ 

ИМЕ 
УЗ 

ПЛОЩ, 
ha 

с. Бяла вода 07630 Общинска 
публична 

за нуждите на 
селското стопанство 

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път 

Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

1 Тзз 628,83 

с. Деков 20537       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

2 Тзз 592,98 

с. Татари 72117       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

3 Тзз 31,58 

с. Татари 72117 Частна за нуждите на 
селското стопанство 

Нива Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

4 Тзз 218,39 

ОБЩА ПЛОЩ 
       

1471,78 

 

• Прогноза за пространствено развитие на общината 

Основните оси на урбанистично развитие, които се открояват на територията на 

община Белене, представляват историческите пътища и перпендикулярните им 

разклонения, днес представени от основните транспортно-комуникационни оси. 

Главната ос на урбанистично развитие, пространствено отложена чрез трасето на 

републикански път II-52, Русе – Белене – Свищов, и връзката на град Белене с него 
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републикански път III-5202, Деков-Белене, отразява връзката на общината и общинския 

център с останалата част от страната. Тя съвпада с второстепенната републиканска ос 

на развитие минаваща успоредно на течението на река Дунав, с посока изток – запад.  

Второстепенната ос на урбанистично развитие е обусловена от вторичната 

връзка на общинската територия с останалата част от страната чрез местен общински 

път PVN 1001, който минава през селата Татари и Петокладенци в посока град 

Никопол, а в северна посока се свързва с град Белене. 

• Прогноза за развитие на населени места и селищни образувания, 

видове устройствени зони 

Развитието на населените места е разгледано от най-голямото село и сателит в 

агломерационен ареал с общинския център – с. Деков с категория 6, следвано от 

останалите села подредени по азбучен ред. 

• село Деков 

Селото е най-голямото в общината, с развито животновъдство. Селищната 

структура на село Деков е компактна, с радиална структура, развита в посока на 

железопътната линия  и с ясно изразен център. Селото се групира с агломерационен 

ареал с общинския център, през него преминават връзките на всички села с общинския 

център, както и връзката на центъра със страната.  На територията му има ж.п. спирка 

за товарни превози, като между нея и селото е обособена промишлената зона и смесена 

многофункционална зона. В момента спирката не се ползва, но жп линията не е 

демонтирана и в бъдеще може функцията ѝ да бъде възстановена. За жилищните терени 

на населеното място се предвижда разширение в югозападния край с приобщаване на 

вилна зона, в която част от сградите се ползват за постоянно обитаване. Зона за 

животновъдни обекти е обособена в югоизточна посока, около съществуващи обекти. 

Изоставен терен за животновъдна ферма е определен за рекултивация поради 

непосредствената му близост с водоизточник за питейна вода. В землището на селото 

има три свлачища, като едното от тях попада в обхвата на населеното място. В селото 

има клуб на пенсионера, осигурява се домашен социален патронаж, читалище 

„Виделина – 1897“ с библиотека, православна църква „Свети Георги“, спортно игрище. 
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Фигура 1.2.1-1 Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Деков 
 

• село Бяла вода 

Село Бяла вода има издължена структура съответстваща на теренните форми, с 

открояващи се стара и нова част. Непосредствено от север на строителната му граница 

се намира находището на винервайс, находище „Бяла вода“. Селото запазва 

съществуващия си характер, не се предвижда разширение на селищната територия.  

 
Фигура 1.2.1-2 Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Бяла вода 
 

Предвижда се обособяване на две производствени зони – една за преработваща 

промишленост и една за животновъден обект. И двете са разположени върху терени на 

съществуващи подобни обекти. Запазва се структурата на обработваемата земеделска 
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земя със запазена система от напоителни канали, които да бъдат възстановени за 

развитие на поливно земеделие. В землището на селото има концентрация на обекти на 

НКН от античността, които след провеждане на археологически проучвания и 

определяне на режими за опазване и развитие биха могли да се включат в икономиката 

на общината. Част от територията му попада в границите на две защитени зони – 

„Никополско плато“ за птиците и за хабитатите.  В селото има клуб на пенсионера, 

осигурява се домашен социален патронаж, Читалище „Възраждане – 1924“ с 

библиотека, православна църква „Свети Димитър“. 

• село Кулина вода 

Селото е най-малкото в общината. Разположено е тупиково спрямо 

транспортната си свързаност, връзката му с общинския център и останалата част от 

общината и страната минава през с.Деков. Структурата му се запазва. В източната част 

се обособяват две предимно производствени зони върху терени на бивш стопански 

двор. Територията му попада в границите на две защитени зони – „Никополско плато“ 

за птиците и за хабитатите. Селото е в периферно положение спрамо транспортната 

мрежа, в задънена част. Има потенциал за развитие на животновъдство. Поради ниската 

степен на усвоеност на урбанизираната територия е възможно развитието му като зона 

за вилен отдих. В землището му се намира защитена местност „Киселец“, на север от 

него е язовир „Кулина вода“. В селото има клуб на пенсионера, осигурява се домашен 

социален патронаж, Читалище „Изгрев – 1927“ с библиотека, православна църква 

„Свети Димитър“, спортно игрище. 

 
Фигура 1.2.1-3. Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Кулина вода 
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• село Петокладенци 

Селото е третото по големина населено място в общината. Има компактна 

структура с изразен център. Предвидено е разширение на жилищната територия. 

Обособени са производствени зони – 4 броя предимно производствени и 3 броя за 

животновъдни обекти. Зоните са върху терени на бивши стопански дворове и ферми. 

Предвидено е трасе на нова пътна връзка между селото и гробището, за което е 

предвидено разширение. Степента на усвояване на жилищната територия е ниска и има 

възможност за уплътняването ѝ. Селото е свързано транспортно със съседни села в 

други общини. В селото има клуб на пенсионера, осигурява се домашен социален 

патронаж, Читалище „Напредък – 1903“ с библиотека, православна църква „Свети 

Георги“, спортно игрище. 

 
Фигура 1.2.1-4 Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Петокладенци 
 

• село Татари 

Селото е с обособени пет производствени зони, които са разширени. Терените на 

изоставена ферма са определени за рекултивация. Селото има потенциал за развитие на 

животновъдството. На север от селото се намира язовир „Татари“, част от НОС 

„Белене“. 
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Фигура 1.2.1-5  Пространствено разпределение на новите устройствени зони в 

землището на село Татари 

 

• Прогноза за обитаване и жилищен фонд 

Поради намаляващия брой на населението в селата и запазване на тази 

тенденция в демографската прогноза, както и според данните от направения анализ на 

обитаването в общината не се налага обособяването на големи площи за нови жилищни 

зони. Разширение на границите на населено място с присъединяване на терени с 

жилищни функции е определено в някои села в синхрон с наблюдавана тенденция за 

усвояване на терени за вилен отдих, превърнали се постепенно в такива за постоянно 

обитаване. Такъв е случаят в с. Деков и новопредвидената жилищна зона, означена като 

„Жм*“. При съществуващите тенденции на отрицателен прираст на населението в 

бъдеще не се очаква рязко повишаване в търсенето на жилища. В усвоените 

урбанизирани територии на населените места има възможност за реновиране на 

съществуващи и изграждане на нови жилищни сгради на мястото на амортизирани 

стари постройки. Значителният дял на остарелите сгради предпоставя развитие на 

строителството на жилищни сгради в прогнозния период. 

Поради това, че населените места няма одобрена КККР, като цялата им 

територия е определена като „жилищна“. 

• Прогноза за земеделски територии, ограничителни режими и 

допустима промяна на предназначението 
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Земеделските територии в общината в по-голямата си част запазват 

предназначението си. Обособени са земеделски територии със забрана за промяна на 

предназначението - защитен режим „Тзз“, с цел съхраняване на плодородната 

земеделска земя за целите на селското стопанство, опазване на хидромелиоративните 

системи и развитие на лозовите насаждения.  

В част от земеделските територии са изградени хидромелиоративни съоръжения, 

които са собственост или са стопанисвани от  „Напоителни системи“ ЕАД – клон 

Среден Дунав, Плевен. Съоръженията са обединени в напоително – отводнителна 

система „Белене“. Към момента част от съоръженията и каналите не функционират, но 

могат да бъдат възстановени. За земеделските земи, попадащи в обхвата на тези 

системи е определен устройствен режим със забрана за промяна на предназначението 

им „Тзз“. 

НАСЕЛЕНО 
МЯСТО 

ЕКАТТЕ 
ВИД 

СОБСТВЕНОСТ 

ТРАЙНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

ЗЕМЯТА 
НТП ФУНКЦИЯ УЗ 

НОМЕР 
УЗ 

ИМЕ 
УЗ 

ПЛОЩ, 
ha 

с. Бяла вода 07630 Общинска 
публична 

за нуждите на 
селското стопанство 

За 
селскостопански, 
горски, 
ведомствен път 

Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

1 Тзз 628,83 

с. Деков 20537       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

2 Тзз 592,98 

с. Татари 72117       Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

3 Тзз 31,58 

с. Татари 72117 Частна за нуждите на 
селското стопанство 

Нива Земеделски земи 
със забранена 
промяна на 
предназначението 

4 Тзз 218,39 

ОБЩА ПЛОЩ 
       

1471,78 

 

За останалите земеделски земи промяна на предназначението с цел застрояване 

се допуска по реда на приложимата нормативна уредба с одобряване на подробен 

устройствен план при спазване на санитарно-хигиенните и противопожарни норми и 

правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Белене. Препоръчително е подробните 

устройствени планове да са с обхват позволяващ транспортно и инфраструктурно 

структуриране на територията, а не изработването им за отделни поземлени имоти, 

което ще доведе до проблеми при усвояване на съседни терени. С подробния 

устройствен план се променя предназначението на земята от земеделска в 

урбанизирана и се определя конкретното предназначение на поземлените имоти. 

Допустимо е изграждането на промишлени и складови обекти за чисти производства, 

обществено обслужващи и търговски обекти, включително обекти за настаняване, 

здравни обекти, селскостопански обекти за отглеждане и преработка на земеделска 
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продукция, спортни обекти и съоръжения, транспортни обекти и съоръжения, обекти и 

съоръжения на техническата инфраструктура, по изключение обекти за постоянно 

обитаване, свързани пряко с конкретното предназначение на поземления имот. 

Необходимите места за паркиране се осигуряват в границите на поземлените имоти. 

Допуска се изграждането на подземни нива, включително за паркинги и гаражи. 

• Прогноза за горски територии, води и водни площи 

Горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй като площта на 

им  е относително малка, те нямат стопанско значение за частта от общината, предмет 

на разработката. Тяхното поддържане има значение за защитените зони за опазване на 

дивите птици, които заемат части от общинската територия. Основната част от 

горските територии са в землището на град Белене. 

Преобладаващите гори собственост на общината са с естествен издънков 

произход, главно от акация с процентно или единични участие на сребролистна липа, 

полски бряст, мъждрян, келяв габър. Създадените култури са от акация, гледичия и 

черен бор. 

Териториите заети от води и водни обекти запазват предназначението и площта 

си. 

• Прогноза за извънурбанизирани територии държавна и общинска 

собственост 

Извънурбанизираните територии държавна собственост са поземлените имоти 

на републиканската пътна мрежа, горски територии, защитените територии, дерета и 

водосбори, първи пояс на СОЗ. Санитарно-охранителните зони около водоизточниците 

и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води - публична държавна собственост се устройват съгласно Закона за 

водите  и Наредба № 3 от 16.10. 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Санитарно-

охранителните зони осигуряват физическа охрана на водоизточника и/или 

съоръжението; защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците; 

гарантиране на проектното количество и качеството на водите във водовземните 

съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване; запазване на 

водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите 

поколения. Границите на СОЗ се определят и оразмеряват при условията и по реда на 
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глава четвърта от Наредба №3. В СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с 

които се забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които 

унищожават, увреждат или застрашават да предизвикат в дългосрочен план 

отрицателна промяна на качеството и/или количеството на водите, непосредствено или 

като увредят елементите на околната среда. Охранителните режими за подземните води 

се разпростират и върху проучването, добива и използването на подземните, в т.ч. и 

минералните води. Собствеността на първи охранителен пояс е публична – държавна 

или общинска. 

Горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй като площта на 

им е относително малка, те нямат стопанско значение за общината. Тяхното 

поддържане има значение за защитените зони за опазване на дивите птици, които 

заемат части от общинската територия. 

Общинската собственост извън урбанизираните територии обхваща имотите на 

общинските местни пътища, общински гори, дерета и водосбори. С плана се предвижда 

изграждането на нова пътна връзка за с. Петокладенци, която ще свърже населеното 

място с гробищния парк.   

• Прогноза за развитие на зелена системаотдих и туризъм 

Предвид настоящия брой на населението и демографските тенденции, няма 

необходимост от отреждане на територии за бъдещо озеленяване в селата. Необходимо 

е полагането на усилия за поддържане в добро състояние на съществуващите 

обществени озеленени пространства и на уличното озеленяване. 

В землищата на селата не са предвидени рекреационни зони. Обекти за 

настаняване липсват. За развитие на сектор туризъм е необходимо създаването на 

обекти  и услуги, които привличат интерес – културни маршрути (разгледани са в част 

„Културно наследство“), характерни местни традиции и занаяти, риболов. На 

територията на община Белене има само три места за настаняване, като те са тип хотели 

с категории съответно 3, 2 и 1 звезди и се намират в гр. Белене. Към настоящия момент, 

при община Белене туристическите дейности са слабо застъпени, с неоползотворен 

потенциал, ниска възвращаемост и ограничени възможности за развитие. Предвид 

официално предоставените данни и направените изчисления, може да се направи 

заключението, че не е необходимо изграждането на нов сграден фонд за временно 

настаняване и обособяване на туристически зони, а насочване на усилията към вече 

съществуващите. Разработването на стратегически проекти и насочването на 
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финансови средства може да се спомогне само за частично повишаване на 

ефективността на капацитета на съществуващата материална база. 

• Прогноза за опазване на културното-историческото наследство 

За археологически обекти намиращи се извън границите на населените места е 

определена зона за опазване на културно-историческото наследство – превантивна 

устройствена защита за археологически обекти в съответствие с режимите на ползване 

посочени в регистрационните картони на обектите, съответно режим А и режим Б. 

Режимите за ползване на териториите на археологически обекти са определени според 

чл. 35 от Наредба № 7 на МРРБ от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Зоната на превантивна 

устройствена защита се определя като кръг с радиус 30 м с център точката с 

координати съгласно списъка от АИС АКБ. 

▪ Режим „А“ – забраняват се всички видове дейности – строителни, 

добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които нарушават 

целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. 

▪ Режим „Б“ – относно археологически обекти, попадащи в обработваеми 

земеделски площи; забраняват се всички видове изкопни работи, както и дълбочинната 

обработка на почвата (риголване), засаждане на трайни култури с дълбока коренова 

система, заблатяване и др., които могат да унищожат или засегнат археологическата 

субстанция в границите на обекта. 

Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 

ПИ попадащи в обхвата на зоната, задължително се предхожда от спасителни теренни 

археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или 

нарушени археологически обекти. В процеса на изкопните дейности се провежда 

наблюдение от археолог. В случай на откриване на археологически обекти се прилагат 

чл. 148 и 160 от ЗКН. Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични 

генератори и площадки. Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение 

на какъвто и да е вид отпадъци. 

• Транспортна инфраструктура 

С плана се предвижда изграждането на нова пътна връзка за с. Петокладенци, 

която ще свърже населеното място с гробищния парк.   

• Водоснабдяване и канализация 

Водоснабдителните и канализационните системи на територията на община 

Белене се обслужват от „ВиК” Плевен. 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  28 

Всички населени места на територията на община Белене са водоснабдени и са 

обхванати 100 % от обитаваните жилища, съгласно данни от последното преброяване и 

от ВиК Плевен.  

Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и половината от нея се нуждае 

от подмяна. Затруднения с водоснабдяването се наблюдават единствено през летните 

месеци в с. Кулина вода, където вътрешната водоснабдителна мрежа е изградена 

предимно от етернитови тръби. Към момента, загубата на водни ресурси на 

територията на община Белене е сравнително голяма, което налага поетапна 

реконструкция на водопроводната инфраструктура, за постигане тяхното устойчиво 

управление. 

По данни на паспортизацията на канализационната мрежа, 70% от населението в 

град Белене е включено в канализационната мрежа на града. Тя е смесена – за битови и 

промишлени отпадни води и се зауства в река Дунав, минавайки през КПС и ПСОВ. 

Общата дължина на изградените колектори е 7635м. Необходимо е да се доизгради 

канализационната мрежа като се обхване 100% от градската територия. И петте села в 

общината са без канализация. Необходимо е провеждане на специализирано проучване 

на възможностите за изграждане на канализация и пречиствателни станции за селата, 

самостоятелни или обвързани в система. 

В Регионален генерален план за обособената територия на “ВиК” EООД - гр. 

Плевен са предвидени дейности единствено за общинския център град Белене. При 

определяне на прогнозата за развитие на ВиК инфраструктурата е взета предвид 

демографската прогноза в обособените територии на ВиК дружествата за периода 2012-

2043 г. , която се базира изцяло на националната прогноза за броя на населението до 

2060 г. на НСИ. Взети са предвид и трите варианта: първи, целеви (реалистичен); 

втори, относително ускоряване (оптимистичен); трети, относително забавяне 

(песимистичен).  

Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 

ПИ попадащи в обхвата на зоната, задължително се предхожда от спасителни теренни 

археологически проучвания, с които се установява дали няма да бъдат засегнати или 

нарушени археологически обекти. В процеса на изкопните дейности се провежда 

наблюдение от археолог. В случай на откриване на археологически обекти се прилагат 

чл. 148 и 160 от ЗКН. Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични 

генератори и площадки. Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение 

на какъвто и да е вид отпадъци. 
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• Енергийна система 

С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови 

трафопостове за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден потребление 

съгласно Закон за енергетиката и Наредба № 6 за присъединяване на производители и 

потребители. 

Като отчетем разрастването на града и останалите населени места следва да се 

работи по включване на нови мощности на страна 20 kV след сключване на договори с 

електроразпределителното дружество. 

Електроразпределителната мрежа 0,4 kV да се обновява с използване на усукани 

проводници с достатъчна проводимост за доставка на качествена ел. енергия на 

потребителите. 

Електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на 

производители на ел. енергия от възобновяеми източници.  

При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони да се определят терени за 

изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии /кабелни или 

въздушни/. 

Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради или да се 

вземат мерки за избягване на шума от трансформаторите. 

Електроснабдяването на Община Белене следва и за в бъдеще да се разглежда 

свързано с развитието на съседните общини като цяло. 

• Територии с особена териториално-устройствена защита 

Според определенията на ЗУТ "Територии с особена териториално устройствена 

защита" са защитените територии за природозащита по Закона за защитените 

територии, за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други 

територии със специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се 

уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското 

крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична държавна 

собственост съгласно Закона за водите. С ОУПО се запазват приетите с обявяването на 

защитените зони и територии ограничения и правила за устройство на територията им. 
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1.3. Териториален обхват на ОУП  

Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната 

част на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. Състои се от шест 

населени места – от общинския център град Белене и пет села – с. Деков, с. Татари, с. 

Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла вода. На запад граничи с община Никопол, на 

изток с община Свищов и на юг с община Левски. Общината заема територия от 285 

km2. 

Съгласно изискванията на Решение № 27 по Протокол № 3/19.04.2018 г. на 

Общински Съвет – Белене, ОУПО е разработен за землищата на населените места – с. 

Бяла вода, с. Деков, с. Кулина Вода, с. Петокладенци и с. Татари, като се изключва град 

Белене и неговото землище, за който има разработен нов Общ устройствен план. 

Общинският център град Белене е разположен на 60 km от областния център – 

Плевен и на 220 km от град София. Най-близкото пристанище и граничен контролно-

пропускателен пункт се намира в град Свищов. Белене е дунавски град, който не се 

развива като пристанищен. Основната причина за това е, че е разположен на широк (от 

250 до 500 m) дунавски ръкав, който е сравнително плитък и с непостоянна дълбочина 

и е неподходящ за промишлено корабоплаване. Срещу града е разположен Беленският 

Дунавски архипелаг като плавателният път и държавната граница минават от северната 

страна на островите. В близост до Белене е изградена действаща фериботна връзка с 

Република Румъния от град Никопол до град Турну Мъгуреле, пристанище и граничен 

контролно-пропускателен пункт функционират в град 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, защитените зони от екологичната мрежа 

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. 

Периферният характер на територията на общината по отношение както на 

положението и в рамките на областта, така и на района от ниво 2 в значителна степен 

предопределят и характера на връзките между нейната територия и съседните общини 

и основни обслужващи и административни центрове, в това число и областният център 

град Плевен. Тези комуникационни особености са причина и за сравнително доброто 

ниво на достъпност до важни обслужващи и административни центрове с регионален,  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B2
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национален и международен характер, като основна заслуга за това има републикански 

път II-52. Той осигурява достъпа до услуги свързани с по-доброто обслужване на 

местното население, качеството на живот и развитието на местната икономика. 

Положително влияние за територията се явява трасето на АМ “Хемус”, чието 

изграждане ще доведе до подобряване на транспортната достъпност, което ще улесни 

преноса на хора, стоки и услуги.  

1.4. Алтернативи за ОУП 

ОУПО не разглежда различни алтернативи за отделните елементи и 

изграждането на отделните обекти. Алтернативи относно местоположението, 

параметрите на застрояване, техническото изпълнение, времевата рамка и др. е 

необходимо да бъдат разгледани в процедурите по екологични оценки, оценки на 

въздействието върху околната среда и оценките на съвместимост на конкретните ПУП-

ове и инвестиционни предложения. 

Нулева алтернатива 

Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУП. В този случай, 

териториите ще запазят съществуващото си към момента състояние. Подробен анализ 

на въздействието на нулевата алтернатива е направен в т. 2.2 „Евентуално развитие на 

околната среда без прилагането на ОУП“ на ДЕО. От установеното от анализа се 

вижда, че тази алтернатива ще доведе до влошаване на състоянието на околната среда в 

общината, което ще се отрази и негативно по отношение на качеството на живот и 

здравето на хората.  

Алтернатива 1 

Като Алтернатива 1 се разглежда представеният проект на ОУП на община 

Белене (без землището на гр. Белене). В него не се анализират различни алтернативни 

варианти по местоположение за планираните елементи и изграждането на отделните 

обекти.  

Избраните варианти на по-голяма част от елементите на ОУП са съобразени и са 

в съответствие с режимите на защитените зони, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и защитените територии, съгласно Закона за защитените територии. 

Алтернатива 2 

Като Алтернатива 2 в ДОСВ е предложено: 

От УЗ 4Пп в землището на с. Кулина вода да отпаднат следните имоти: 
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1. Имот 40573.107.532 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и 

площ 0,02315 ха; 

2. Имот 40573.107.975 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и 

площ 0,045896 ха. 

С отпадането на двата имота ще се запази хигрофилната дървесно-храстова и 

тревна растителност и фрагменти от местообитание 6430 Хигрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс. Ще се запазят и 

фрагментите от местообитание 6430 Хидрофилнни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийски пояс с площ 0.01 ha. 

По отношение на животинските видове, двата имота обхващат бреговете и 

водното течение на р. Бара. Реката има непосредствено връзка с язовир Кулина вода. 

Теренните наблюдения на територията на УЗ установиха, че реката е активен 

биокоридор за повечето видове прилепи, както и възможен такъв за обикновена блатно 

костенурка. 

1.5. Връзка на ОУП с други съотносими планове, програми и стратегии 

ОУП се изготвя в съответствие със следните основни планове, програми и 

стратегии: 

• Национална програма за развитие България 2030 

Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в 

йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и общите 

цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, 

включително техните териториални измерения.  

Програмата включва три стратегически цели: Ускорено икономическо развитие, 

Демографски подем и Намаляване на неравенствата, за постигането на които са 

определени 13 приоритета.  

ОУП на община Белене е свързан с Приоритет 9: Местно развитие. Целта на 

приоритета е осигуряване на предпоставки за повишаването на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие на регионите на страната, както и 

насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал и 

чрез адресиране на местните проблеми и предизвикателства. Това ще се постигне чрез 

интегрирано развитие на ресурсно обвързани и допълващи се икономически сектори с 

цел увеличаване добавената стойност за регионите и развитието на страната и 

изпълнението на комбинирани мерки, вкл. от сферата на туризма, подкрепа за 
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културно-историческото наследство, модернизиране и осъвременяване на 

образователната инфраструктура, развитие на социална инфраструктура и др. 

Една от областите на въздействие е 9.1.б. Градско развитие и полицентрична 

мрежа на градовете. Основните цели на подприоритета включват постигането на 

устойчиво градско развитие на най-важните за развитието на балансиран 

полицентричен модел градски общини чрез създаване на конкурентни на столицата 

София градски центрове с атрактивни възможности за инвестиции, заетост, 

образование, отдих, жизнена кариера. 

ОУП на община Белене (без зелището на гр. Белене) обособява две основни оси 

на урбанистично развитие по основните транспортно-комуникационни направления в 

територията на община Белене: 

• Главна ос на урбанистично развитие – републикански път II-52, /Русе - 

Белене/ - Мечка – Новград – Свищов – Деков – Белене вода – Никопол, и републикански 

път III-5202, Деков-Белене; 

• Второстепенна ос на урбанистично развитие – републикански път III-

5202, Деков-Белене, републикански път II-52, и местен общински път PVN 1001. 

Главната ос на урбанистично развитие, пространствено отложена чрез трасето на 

републикански път II-52, Русе – Белене – Свищов, и връзката на град Белене с него 

републикански път III-5202, Деков-Белене, отразява връзката на общината и общинския 

център с останалата част от страната. Тя съвпада с второстепенната републиканска ос 

на развитие, минаваща успоредно на течението на река Дунав, с посока изток – запад.  

Второстепенната ос на урбанистично развитие е обусловена от вторичната 

връзка на общинската територия с останалата част от страната чрез местен общински 

път PVN 1001, който минава през селата Татари и Петокладенци в посока град 

Никопол, а в северна посока се свързва с град Белене. 

• Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. 

е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика 

за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за 

преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в 

контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

Визията и целите в НСРР за периода 2012-2022 г. са формулирани в контекста на 

следните основополагащи и целеполагащи постановки: 
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1. превръщане на районите в по-атрактивни места за живеене и работа чрез 

подобряване на транспортната им свързаност, повишаване на трудовата заетост, нивото 

и качеството на образованието, на услугите и съхраняване на природното им 

равновесие и културната им идентичност; 

2. съчетаване на икономическите цели в развитието, с опазването на 

качествата на околната среда; 

3. свързването на екологичните, ландшафтните и културните ценности на 

регионите и разглеждането им като добавена стойност на развитието; 

4. изясняване на степента на уязвимост на регионите пред 

предизвикателствата на глобализацията, демографските промени, климатичните 

промени, енергийната зависимост;  

5. насърчаване и подкрепа за развитие на икономика на знанието и 

иновациите; 

6. засилване на териториалното измерение в стратегиите за развитие;  

7. поддържане на балансирана полицентрична мрежа от градове-центрове и 

подобряване на взаимодействието им със заобикалящите ги селски територии, както и с 

периферните и пограничните територии; 

8. постигане на свързаност на регионите чрез подобряване на транспортната 

и другите инфраструктури, които гарантират достъп до здравеопазване, образование, 

високоскоростен Интернет и енергийни мрежи; 

9. използване на трансграничното, транснационално и междурегионално 

сътрудничество като влиятелен инструмент за решаване на регионални и местни 

проблеми с широк спектър – от въпроси на ежедневното пътуване до опазване и 

подобряване на околната среда; 

10. провеждане на политики за интегрирано развитие на градските райони. 

В този контекст е формулирана визията за регионално развитие за периода 2012 

– 2022 г. : 

„Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя 

потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, 

бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство“.   

Устройствените задачи, които поставя плановото задание и които са намерили 

решение в прогнозата за пространствено развитие на проекта на ОУП напълно 

кореспондират с визията и целите на НСРР 2012-2022 г.: 
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Да се осигурят устройствени условия за развитието на селското стопанство и 

свързаната с него преработваща промишленост 

Да се предвиди подобряване на селищната среда – терени за обществено 

обслужване, спорт и отдих на населението, озеленяване и обществени пространства 

Подобряване на транспортната свързаност на селата с общинския център 

Подобряване на социалните услуги, медицинското и административно 

обслужване и свързаните с тях обекти. 

Създаване на устройствени условия за интегриране и социализиране на 

културно-историческото наследство в икономиката на общината, както и за 

неговото опазване 

Създаване на устройствени условия за развитието на еко, познавателен и 

селски туризъм, предпоставени от наличието на богати природни дадености – 

защитени територии и зони. 

Да се идентифицират зоните с висок потенциал за развитие, които чрез 

целенасочени инвестиции за подобряване и развитие биха оказали цялостен 

положителен ефект върху населените места. 

• Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. 

Тя представлява средносрочен стратегически документ, който дава насоките за 

устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава 

предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. 

Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., тя е основен 

документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано 

планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие. 

Съобразена е в регионалните планове за развитие, областните стратегии, интегрираните 

планове за развитие. Отчетена е при изработването на проекта на ОУП на община 

Белене. 

В т. 5 на доклада за ЕО е направен анализ на съответствието на задачите на ОУП 

и устройствените предвиждания с приложимите екологични целите на плана. 

• Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и 

План за действие до 2030 г. 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата (АИК) и План 

за действие на Република България задава рамка за действия за адаптиране към 

изменението на климата и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и 

потвърждава необходимостта от действия за адаптация към изменението на климата 
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както за цялата икономиката, така и на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско 

стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, 

„Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“.  

Общите стратегически цели са: 

o Приобщаване и интегриране на АИК. Това включва подобряване на 

политиките за адаптиране и включването на съображенията за адаптация в 

съществуващите национални и секторни планове и програми. 

o Изграждане на институционален капацитет за АИК. Това включва 

изграждане на експертни знания, обучение, база от знания, мониторинг и изследвания, 

за да се осигурят и подкрепят действията за адаптиране. 

o Повишаване на осведомеността относно АИК. Това включва 

повишаване на образованието и осведомеността на обществеността по въпросите, 

свързани с АИК и необходимостта от действия за адаптиране, които да бъдат 

изпълнени в България, за да се постигне обществена подкрепа и участие в политиките и 

действията, свързани с адаптацията. 

В т. 5 на доклада за ЕО е направен анализ на съответствието на задачите на ОУП 

и устройствените предвиждания с приложимите екологични целите на плана. 

• Национален план за управление на отпадъците в Република 

България за периода 2021-2028 г. 

Генерална стратегическа цел на страната в сферата на управление на отпадъците 

е: 

„Общество и бизнес, които подобряват прилагането на йерархията на 

управление на отпадъците във всички процеси и нива“. 

Стратегическите цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа 

цел, са: 

1. Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

2. Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци; 

3. Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови 

отпадъци и други. 

В т. 5 на доклада за ЕО е направен анализ на съответствието на задачите на ОУП 

и устройствените предвиждания с целите на плана. 
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• Национален стратегически план за поетапно намаляване на 

количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 

Планът е разработен във връзка с поетите ангажименти на България за поетапно 

намаляване на количествата депонирани БрБО и за подобряване на цялостното им 

управление, с оглед намаляване въздействието върху околната среда от депонирането 

на отпадъци. 

Основната цел на мерките в този план е да се намали образуването и 

освобождаването в атмосферата на парникови газове от депата. 

• Национален стратегически план за управление на отпадъците от 

строителството и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-

2020 г. 

Планът е разработен за период от 2014 до 2020 г. 

Визия: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, образувани в 

резултат на строителната дейност върху околната среда при осигуряване на високо 

качество на изгражданата материална среда.  

Цел до 2020 г.: Република България да притежава развита система за управление 

на ОСР, която да осигури не по-малко от 70 % икономически целесъобразно 

рециклиране, с което да се прекрати замърсяването на околната среда и се редуцира до 

минимум екологичното въздействие на отпадъците, образувани в резултат на 

строителните дейности в контекста на устойчивото развитие. 

• Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

Република България и План за действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), 

средносрочна (2016 – 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива 

Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 

България поставя следните цели: 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на 

промени на климата, водещи до засушаване. 

Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните 

води. 

Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата 

като стопански ресурс. 

Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения. 

Периодът на действия на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

съвпада с План за действие към стратегията в дългосрочна перспектива (2022-2037 г.). 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  38 

В т. 5 на доклада за ЕО е направен анализ на съответствието на задачите на ОУП 

и устройствените предвиждания с екологични целите на плана. 

• Национална рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ 2021-

2027 г. 

Рамките за приоритетни действия (РПД) представляват инструменти за 

стратегическо многогодишно планиране, чиято цел е да осигурят всеобхватен преглед 

на необходимите мерки за изграждането на мрежата „Натура 2000“ в целия ЕС и 

свързаната с нея екологосъобразна инфраструктура, като се уточняват потребностите от 

финансиране за тези мерки и се свързват със съответстващите програми на ЕС за 

финансиране.  

В съответствие с целите на Директивата на ЕС за местообитанията, на която е 

основана мрежата „Натура 2000“, мерките, които трябва да бъдат определени в РПД, са 

предвидени основно за запазване или възстановяване на благоприятен природозащитен 

статус на естествените местообитания и видовете от интерес за ЕС, като същевременно 

се вземат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и 

регионалните и местните особености. 

В т. 5 на доклада за ЕО е направен анализ на съответствието на задачите на ОУП 

и устройствените предвиждания с предвижданията на Националната рамка за 

приоритетни действия за „Натура 2000“ 2021-2027 г. 

• План за управление на речните басейни в Дунавски район за 

басейново управление 2016-2021 г. 

Планът за управление на речните басейни в дунавски район за басейново 

управление (ПУРБ) 2016-2021 г. се разрабтова в съответствие с изискване на Закона за 

водите и Рамковата директива за водите и се актуализира на всеки шест години. Има за 

основна цел постигане на дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на 

висока степен на защита на водната среда. Определената обща цел, която следва да 

бъде постигната за всички водни тела е постигане на добро състояние/ потенциал, като 

се въвежда принципът за предотвратяване на допълнително влошаване на състоянието. 

Към момента се прилага ПУРБ от втори цикъл за периода 2016-2021 г., но в момента се 

подготвя третия цикъл ПУРБ – 2022-2027 г. Актуализацията на ПУРБ включва основни 

етапи, както следва: Характеризиране на района за басейново управление, Изготвяне на 

риск оценка на водните тела за постигане на поставените цели за опазване на околната 

среда, Междинен преглед на установените значими проблеми в управлението на 
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водите, Планиране на програми за мониторинг на водите, Проект на следващ цикъл 

ПУРБ, вкл. Програми от мерки.  

Съобразяването на проекта на ОУП с ПУРБ периода 2016-2021 г. е направено в 

съответните части по компонент „Води“ на ДЕО, като в т.5 на ДЕО е направен анализ 

на степента на съобразяване на относимите мерки, имащи връзка с предвижданията на 

проекта на ОУП.  

Прилагането на ОУП, в т.ч. изпълнението на предвидените в него дейности 

следва да се съобрази и с ПУРБ 2022-2027 г., който към момента е в процес на 

изготвяне.  

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

басейново управление 2016-2021 г. и актуализирана Предварителна оценка на 

риска от наводнения за периода 2022-2027 г. 

ПУРН се изготвя в изпълнение на изискване на Закона за водите, в който са 

транспонирани изисквания на Европейската директива за наводненията. Той съдържа 

създадената рамка за оценка и управление на риска от наводнения и намаляване на 

неблагоприятните последици от тях върху човешкото здраве, околната среда и 

културното наследство. Към момента действа ПУРН-първи цикъл за периода 2016-2021 

г., като на всеки 6 години следва да се актуализира. 

Съобразяването на проекта на ОУП с ПУРН за периода 2016-2021 г. е направено 

в съответните части по компонент „води“ на ДЕО, като в т.5 на ДЕО е направен анализ 

на степента на съобразяване на относимите мерки, имащи връзка с предвижданията на 

проекта на ОУП на община Белене.  

Прилагането на ОУП, в т.ч. изпълнението на предвидените в него дейности 

следва да се съобрази и с ПУРН 2022-2027 г., който е в процес на разработване, като 

към момента са изготвени Предварителна оценка на риска от наводнения с 

актуализирани Райони със значителен потенциален риск от наводнения, съобразени в 

анализите и оценките на настоящия ДЕО. 

• Проект на Интегрирана териториална стратегия за развитие на 

Северозападен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. 

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северозападен регион за 

планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. (ИТСР) задава рамка за интегрирано 

пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и 

принципите за балансирано устойчиво развитие и отразява съвременните тенденции в 

регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Документът ще се използва 
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за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г. 

Формулираната визия за развитие на Северозападен район от ниво 2 е пренесена 

от Регионалния план за развитие (2014-2020 г.): 

„Северозападен район преодолява същественото социално-икономическо 

изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи 

инвестиции в свързваща инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, 

създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб.“ 

Визията се запазва в този си вид, тъй като има дългосрочен характер и 

заложеното послание в нея е актуално и към настоящия момент. 

Регионалната схема за пространствено развитие на Северозападен район от ниво 

2, поставя икономическото, социалното и териториалното сближаване във фокуса на 

заложените стратегически приоритети на Интегрираната териториална стратегия за 

развитие на Северозападен район: 

• Приоритет 1: Ускоряване на растежа на регионалната икономика; 

• Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал; 

• Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване 

на неравенствата; 

Проектът на ОУП пряко кореспондира с посочентие приоритети и най-вече във 

връзка с принос за усвояване на ресурсите по ефективен и устойчив начин като 

възможност за развитието на района, стимулиране на регионалния икономически 

растеж и заетостта (заложено в Приоритет 1). ОУП предоставя пространствена основа 

за ефективно и устойчиво развитие, съобразно приоритетите на ИТСР. 

• Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на 

трансграничен регион Румъния-България 

Стратегията е разработена в рамките на проект „Обща стратегия за устойчиво 

териториално развитие на трансграничния регион Румъния - България” (SPATIAL), 

който е изпълнен в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - 

България 2007 – 2013 г., финансирана от държавния бюджет и местните бюджети и 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. 

Стратегията предлага визия за интегрирано устройствено развитие на 

трансграничния регион, съсредоточена върху особеностите на пространството, за което 
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се отнася: периферния характер, културното и историческото наследство, елементите 

на околната среда и транспортните мрежи. 

Тя поставя четири стратегически цели, въз основа на които ще се реализира 

архитектурата на трансграничното сътрудничество през периода 2014-2045 г.: 

• Стратегическа цел 1: Развитие на свързаността на градските и 

крайградските райони в подкрепа на устойчиво полицентрично териториално развитие; 

• Стратегическа цел 2: Укрепване ролята на дунавските градове чрез 

повишаване на привлекателността на публичното пространство и осигуряване на 

комунални услуги от общ интерес за местните жители и туристите; 

• Стратегическа цел 3: Укрепване на мрежата културни и природни 

ценности и нейното свързване с подобни мрежи в региона на река Дунав и Черно море; 

• Стратегическа цел 4: Развитие на институционалния капацитет за 

сътрудничество и засилване на иконоическото, социалното и териториалното 

сближаване. 

Проектът на ОУП напълно съобразява посочените стратегически цели и не влиза 

в противоречие с тях, дори напротив, има пряка връзка със Стратегическа цел 1 чрез 

заложените оси на урбанистично развитие. 

• Областната стратегия за развитие на област Плевен 2014-2020 г. 

Стратегическата част на ОСР Плевен се разработва в контекста на актуалното 

социално икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата 

ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и 

приоритети за регионално развитие. 

ОСР предлага следната визия за областта: 

Област Плевен - икономически и земеделски център на Дунавския регион, 

функционално и териториално интегриран със съседните области, социално 

приобщаващ и стабилен, с изградена инфраструктура и добра транспортна 

достъпност, с осигурена защита на природното и културно наследство. 

Стратегическите цели са формулирани в реално измерими и ясни дефиниции, 

реализирането на които ще доведат до постигане на описаното във Визията желано 

социално-икономическо и екологично състояние на областта:  

1. Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на 

традиционните икономически отрасли и увеличаване на секторната 

конкурентоспособност и заетост“; 
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2. Стратегическа цел 2: „Постигане на социално сближаване, укрепване и 

развитие на човешкия капитал“; 

3. Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, 

висококачествени комунални услуги и подобрени условията на живот в урбанизирана 

среда“; 

4. Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство 

за бъдещите поколения“. 

Документът съдържа стратегически насоки за разработване на целите и 

приоритетите на общинските планове за развитие. Към община Белене са отправени 

следните препоръки: 

• да се подпомогне изграждането на липсващата инфраструктура за 

пречистване на отпадъчните води;  

• фокус на усилия за привличане на инвестиции в индустрията на 

общината;  

• да бъдат разработени ефективни инструменти за подкрепа на растежа на 

малките предприятия;  

• да се предвиди изграждането на Крайдунавски парк в общинския център; 

• да се стимулира развитието на поклонническия туризъм;  

• да бъдат предложени мерки за предотвратяване на риска от наводнения; 

• да се постави акцент върху опазването на биологичното разнообразие в 

общината. 

Задачите на ОУП допринасят за изпълнение на стратегическите цели на 

Областната стратегия. 

• План за интегрирано развитие на Община Белене за периода 2021-

2027 г. 

Планът представлява стратегически програмен документ за интегрирано 

развитие на община Белене за периода 2021-2027 г., разработен по реда на Закона за 

регионалното развитие и Методическите указания на МРРБ за неговото разработване и 

приемане. 

Определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на 

общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с интегрираната териториална 

стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на 

общината. Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и 
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интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните 

цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние 

на общинската територия. 

Визията за развитие на община Белене в периода 2021-2027 г. се формулира, 

както следва: 

„Община Белене – община със стабилна развиваща се икономика, осигуряваща 

отлични условия за живот и запазваща природните и културно-историческите 

дадености“. 

Водещата стратегическа цел пред развитието на община Белене за периода 2021-

2027 г. е да се постигне положителна промяна в качеството на живот, социално-

икономическите условия, екологична среда, възможност за отдих, туризъм, спорт и 

култура.  

Основните цели пред развитието на Община Белене в периода 2021-2027 год. са: 

• 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. 

ОУП е разработен в координация и съгласуваност с План за интегрирано 

развитие на община Белене за периода 2021-2027 г. 
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2. Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без 

прилагането на ОУП 

 

2.1. Текущо състояние на околната среда в района на община Белене 

 

2.1.1. Характеристика на климата и климатични изменения 

Община Белене попада в умерено-континенталната климатична област. Районът 

се характеризира с една от най-студените за условията на България зима и горещо лято. 

Пролетта започва рязко, с високи температури, понякога от средата на месец март. Към 

месец май се установява типично лятно време. През различните години лятото върви от 

дъждовно начало, влажно и променливо време по средата и сухо, горещо и ветровито 

време към края (август и септември). Тенденцията е редуване на сухи и дъждовни 

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

удължаване на есента до средата на месец декември. Истинските зимни студове са от 

порядъка на минус 10С, минус 14 -15С, в изключително студени зими (като например 

през 2012 г.) до минус 25 - 26С. 

Температура и влажност на въздуха 

Съгласно почасови метеорологични симулации за период от 30 години назад във 

времето, средногодишната температура на атмосферния въздух в община Белене е 

13C, като средно годишната максимална е 18.7°С, а средно годишната минимална е 7.3 

°С. Най-топлите месеци са юли и август, а най-студеният – януари. 

Районът се характеризира с умерена влажност на въздуха. Средно годишно 

падат по 328 mm валежи. Максимумът на валежите се достига през месец декември, 

следван от месец март, а миниумът - през месец август. Типичните зимни снеговалежи 

започват късно, най-рано в края на месец декември или дори чак през месец януари. 

Поради географското местоположение дните със снеговалежи са средно 11.6, като 

снежната покривка достига 10-15 cm и се задържа за кратко време (Фигура 2.1.1 – 1). 
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Фигура 2.1.1 – 1 Средни температури и валежи на община Белене 

(Източник: https://www.meteoblue.com/) 

 

Мъгли започват да се появяват още в края на септември, като гъстите и 

продължителни мъгли са характерни за зимните месеци, а първите есенни слани се 

образуват в началото на месец ноември. През годината се случват средно около 25 дни 

с бури. Най-много те се случват през юни (6.9 дни). 

Градоносни валежи са характерни през летния сезон. Честотата им е 

сравнително малка. Няма статистика за градоносни валежи в общината. 

Слънчево греене 

Месечната продължителност на слънчевото греене е основен показател за 

развитието на някои икономически дейности. Броят на ясните, слънчеви дни е средно 

130, представляващи 37% от годишното време. Най-висок брой слънчеви дни се 

отчитат през месеците юни (14.0), юли (18.8), август (19.8) и септември (16.3), а най-

малко са през месеците декември (6.5), януари (4.8), февруари (5.2) и март (7.1). 

Съответно това са и месеците с най-много и най-малко часове слънчево греене. Общият 

брой на дните с незначителна облачност възлизат на 145 или 39.7% от годишното време 

(Фигура 2.1.1 – 2). 

https://www.meteoblue.com/
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Фигура 2.1.1 – 2 Облачни, слънчеви и валежни дни на община Белене 

(Източник: https://www.meteoblue.com/) 
 

Атмосферно налягане 

Атмосферното налягане има максимални значения през зимата и минимални 

през лятото. Атмосферното налягане (барометрично) за гр. Белене с надморска 

височина 28 - 30 m, е 997 mbar и стандартно отклонение ± 25 mbar, в зависимост от 

другите параметри на атмосферата (температура, влажност, вятър и други). 

Ветрове 

За по-голяма точност, ветровият режим е изследван от двете най-близки 

метеорологични станции – при град Свищов, отстояващ на 20 km източно направление, 

и град Сомовит, на 30 km западно направление. Предвид характеристиките на релефа 

като по-близки следва да се считат данните при станция Свищов. Ветровете в 

териториите неминуемо оказват влияние върху температурите и усещанията за тях. 

(Фигура 2.1.1 - 3) 

https://www.meteoblue.com/
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Фигура 2.1.1 – 3 Рози на ветровете при станции Свищов /ляво/ и Сомовит 

/дясно/ 

 

Основните направления на ветровете при станция Свищов са от изток и запад и 

по-слаби от североизток и юг. През зимния период изразено влияние имат източните и 

западните ветрове и частично южните, докато през летния период активни са западните 

и южните ветрове. Относителният дял на безветрено (тихо) време обхваща средно 

43.1% от годината. 

При станция Сомовит са от североизток, изток, югозапад и запад, като те са 

активни през всички месеци. През зимния период изразено влияние имат югозападните 

ветрове. Безветреното /тихо/ време обхваща средно 52.7% от годината.  

Задържане на замърсителите 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието условия 

за задържане или потенциал за замърсяване на въздуха. Той се явява функция на 

процентите тихо време, когато скоростта на вятъра е под 1 m/s. Различават се четири 

степени на потенциал на замърсяване: 

• Нисък – честота на тихо време между 0 – 25 %; 

• Среден- честота на тихо време между 26 – 50 %; 

• Средно висок – честота на тихо време между 51 – 75 %. 

При станция Свищов случаите на безветрено /тихо/ време са 43.1% от годината, 

а при станция Самовит – 52.7% от годината. На база тези данни следва да се заключи, 

че районът на община Белене е със среден и средно висок потенциал за задържане на 

замърсители. 

При средно висок потенциал на замърсяване, условията за разсейване на 

замърсителите са неблагоприятни и пречат на естествените способности на 

атмосферата за самоочистване. При този потенциал на замърсяване може да се очакват 

нарушения в КАВ. 

Изводи: 

Предвид представените данни, могат да се направят следните изводи за климата 

в района на община Белене: 

– Районът се характеризира с една от най-студените за условията на 

България зима и горещо лято. 

– Най-топлите месеци са юли и август, а най-студеният – януари. 

– Максимумът на валежите e през месец декември, следван от месец март, 

а миниумът – през месец август. 
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– Районът на община Белене е със среден и средно висок потенциал за 

задържане на замърсители. 

2.1.2. Състояние на атмосферния въздух 

Община Белене е част от Северен/Дунавски район за оценка и управление на 

КАВ (РОУКАВ), област Плевен.  

Белене не спада към зоните, в които са превишени нормите за КАВ или горните 

оценъчни прагове, поради което на територията на общината няма разположени 

пунктове за измерване на КАВ, както и разположена АИС към НАСЕМ. Поради тази 

причина РИОСВ – Плевен не разполага с данни от измерване на показателите за КАВ в 

община Белене. 

На територията, контролирана от РИОСВ-Плевен (области Плевен и Ловеч), са 

разположени 3 стационарни автоматични станции за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ): 

• Автоматична станция Плевен (градски фонов пункт); 

• Автоматична станция Никопол (градски фонов пункт); 

• Автоматична станция Ловеч (градски фонов/транспортно ориентиран 

пункт). 

Качеството на атмосферния въздух в община Белене може да бъде определено 

на база данни от пункта в гр. Никопол, тъй като той е най-близо разположеният. 

Пунктът измерва следните замърсители: 

• Финни прахови частици (ФПЧ10); 

• Серен диоксид (SO2); 

• Азотен диоксид (NO2); 

• Въглероден оксид (CO); 

• Амоняк (NH3); 

• Азотен оксид (NO); 

• Озон (O3). 

Оценката на данните в пункт – гр. Никопол за 2020 г. показва, че 

концентрациите на основните показатели за КАВ са под установените норми за 

опазване на човешкото здраве, с изключение на превишената средноденонощна норма 

(СДН) по показател фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10). В гр. Никопол броят 

превишения на СДН през 2020 г. е сравним с този през 2019 и по-нисък от този за 2018 

г.  
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Превишенията на СДН за ФПЧ10 имат ясно изразен сезонен характер, като 

всички превишения се наблюдават през есенно-зимния сезон. Те се дължат основно на 

употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния транспорт, както и на 

неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични условия (честите мъгли, 

поради близостта на р. Дунав) и високите регионални фонови нива. 

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 µg/m3 за пункт – гр. Никопол, за 

периода 2018-2020 г. е представена на Фигура 2.1.2. – 1. 

 

 

Фигура 2.1.2 – 1. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 µg/m3 (СГН 40 µg/m3) в 

пункт - град Никопол 

 

Средногодишната норма за ФПЧ10 (СГН 40 µg/m³) през 2020 г. (за втора поредна 

година) не е превишена. 

8 обекта на територията на община Белене с източници на емисии в 

атмосферния въздух се контролират от РИОСВ - Плевен, от които: 

• 1 обект с издадено комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС: 

Инсталация за отглеждане на птици (бройлери) в с. Петокладенци, стопанисвана от 

„Канарини“ ЕООД; 

• 2 бр. бензиностанции - неорганизирани източници на емисии на летливи 

органични съединения, подлежащи на контрол за спазване изискванията на Наредба № 

16/ 12.08.1999 г.; 
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• 5 бр. обекти с хладилни и/или климатични инсталации, подлежащи на 

контрол и управление на веществата, съдържащи озонразрушаващи газове (ОРГ) и/или 

флуорирани парникови газове (ФПГ). 

В обхвата на контролираните действащи обекти в община Белене няма горивни 

и/или технологични източници на емисии, които подлежат на измерване (емисионен 

мониторинг при източника) и контрол за спазване на съответните норми за допустими 

емисии (НДЕ). 

За контролираните обекти на територията на община Белене, за периода 2016 - 

2020 г. не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното 

законодателство по компонент „въздух“, включително на Наредба № 16/1999 г. 

На територията на община Белене няма обекти с издадени разрешителни за 

търговия с квоти за емисии на парникови газове по Директива 2003/87/ЕС и няма 

големи горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/ЕС. 

Изводи: 

Изводите за качеството на атмосферния въздух на територията на община 

Белене са следните: 

1. Белене не спада към зоните, в които са превишени нормите за КАВ или 

горните оценъчни прагове, поради което на територията на общината няма 

разположени пунктове за измерване на КАВ; 

2. Качеството на атмосферния въздух в община Белене може да бъде 

определено на база данни от пункта в гр. Никопол; 

3. Превишена е средноденонощна норма (СДН) по показател фини прахови 

частици до 10 µm (ФПЧ10); 

4. Източник на фини прахови частици са основно транспортът и битовото 

отопление на твърдо гориво; 

5. Средногодишната норма за ФПЧ10 през 2020 г. не е превишена. 

 

2.1.3. Състояние на водите 

 

Политиката по управление на водите на басейново ниво за територията на 

община Белене се осъществява от Басейнова дирекция Дунавски район, с център 

Плевен. Басейновата дирекция има управленски, регулаторни, контролни и 

информационни функции. Оценява екологичното и химичното състояние на 

повърхностните водни тела и химичното и количествено състояние на подземните 
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водни тела, съгласно единни национални подходи и методологии, съгласувани и 

утвърдени от МОСВ.  

 

Състояние на повърхностните води 

 

Дунавски район за басейново управление включва поречията на всички реки, 

вливащи се в р. Дунав на територията на България или извън нея (пресичащи западната 

ни граница). 

Повърхностните водни тела, попадащи в обхвата на ОУП (територията на 

община Белене, без землището на гр. Белене) принадлежат към поричие Дунав и 

поречие на река Осъм. 

Река Осъм се образува от сливането на Черни и Бели Осъм, като за начало е 

приет Черни Осъм. Той събира водите си от връх Левски и м. Венците. Гъстотата на 

речната мрежа е едва 0.4 km/km2. Дължината на р. Осъм е 278 km (314 km заедно с 

Черни Осъм - 36 km). Водосбоната площ е 2824 km2. 

ОУП на община Белене е разработен за землищата на населените места в 

община Белене – с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина вода, с. Петокладенци и с. Татари, 

като се изключва град Белене и неговото землище. И петте села попадат в част от 

водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001 и име „р. Дунав от 

границата при Ново село фо границата при Силистра“ с обща дължина на водно 

тяло 477.665 km и водосборна площ от 4211.546 km2. Повърхностното водно тяло е 

определено като СМВТ (силно модифицирано водно тяло). Екологичният потенциал е 

„среден (умерен)“, а химичното състояние е „недостигащо добро“. Малки участъци от 

землищата на с. Петокладенци и с. Кулина вода попадат в част от водосбора на 

повърхностно водно тяло с код BG1OS130R1115 с име „р. Осъм от вливане на р. 

Ломя при Левски до вливане на р. Мечка при Дебово, вкл. приток – р. Мечка“, с 

обща дължина на водно тяло 50.087 km и водосборна площ от 667.038 km2.. 

Повърхностното водно тяло е определено като СМВТ (силно модифицирано водно 

тяло). Екологичният потенциал е „умерен“, а химичното състояние е „добро“. 

Оценка на замърсяването от точкови източници: 

Като точкови източници на замърсяване в Дуанвски район са разгледани:  

- Неизградени ГПСОВ на населените места, които имат изградена 

каналзиация; 

- Нереконструирани и неефективни ГПСОВ на населените места с над 2000 

ек. ж.; 
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- Нереконстриурани и неефективни промишлени пречиствателни станции, 

вкл. и от животновъдни ферми; 

- Незакрити и/или нерекултивирани общински и нерегламентирани 

сметища; 

- Незакрити и./или нерекултивирани производствени и нерегламентирани 

сметища; 

- Кумулативно въздействие върху повърхностните води от битови и/или 

промишлени емитери. 

- Нереконструирани и неефективни промишлени пречиствателни 

съоръжения; 

- Неспазване на добрите земеделски практики по отношение на съхранение 

и използване на торове и препарати за растителна защита, вкл. отглеждане на животни; 

- Мини/Кариери/Находища на нефт и газ. 

Като значими дифузни източници на замърсяване в Дунавски район са 

разгледани: 

• Неизградена или недоизградена канализационна мрежа на населените 

места с над 2000 ек. ж.; 

• Незакрити и/или нерекултивирани общински и нерегламентирани 

сметища; 

• Незакрити и/или нерекултивирани производствени и нерегламентирани 

сметища; 

• Нереконструирани и неефективни промишлени пречиствателни 

съоръжения; 

• Неспазване на добрите земеделски практики, по отношение на 

съхранение и използване на торове и препарати за растителна защита, вкл. отглеждане 

на животни; 

• Мини/кариери/ находища на нефт и газ; 

• Неизградени или неефективни пречиствателни съоръжения за въздух; 

• Ерозирали речни брегове; 

• Урбанизирана територия/ Промишлена територия/ Земеделска територия/ 

Горска територия/ Други видове земеползване. 

Във връзка с натиска от физични изменения в БДДР са установени следните 

типове: 
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o Изграждане или ползване на язовири за питейно-битово водоснабдяване, 

отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности, напояване или производство 

ан електрическа енергия; 

o Диги; 

o Бентове; 

o Корекции; 

o Баластриери; 

o Подпорни стени; 

o Използване на повърхностните води за корабоплаване, вкл. изграждане 

на пристанищна инфраструктура и поддържане на плавателни пътища; 

o Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН); 

o Водовземане и заустване от и в повърхностни води; 

o Водовземане от подзени води за различни цели; 

Оценка на натиска от климатични изменения: 

В резултат на натиска от засушаване, поройни валежи и повишаване на 

средногодишната температура, очакваните значими преки въздействия са: 

o Намаляване на оттока/нивото; 

o Наводнения; 

o Промяна на температурни режим. 

Екологичните цели за ПВТ BG1DU000R001 до 2027 г. са, както следва: 

1. Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен 

потенциал до 2027 г.; 

2. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите 

елементи за качество; 

3. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично 

състояние. 

Екологичните цели за ПВТ BG1OS130R1115 до 2027 г. са, както следва: 

4. Постигане на СКОС за МЗБ за добър екологичен потенциал до 2027 г.; 

5. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите 

елементи за качество; 

6. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично 

състояние. 
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Състояние на подземните води 

На територията на община Белене (без землището на гр. Белене) попадат 

следните подземни водни тела: 

1. BG1G0000QAL008 „Порови води в Квартернера Беленско-Свищовска 

низина“. Химичното състояние е „добро“. Количественото състояние е „добро“. 

Екологична цел до 2027 г. е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“; 

2. BG1G0000QPL026  „Порови води в Квартернера -между реките Осъм и 

Янтра“. Химичното състояние е „лошо“. Количественото състояние е „добро“. 

Екологичните цели до 2027 г. са: „Запазване на добро кличествено състояние“; 

„Постигане и запазване на добро химично състояние“; 

3. BG1G0000K2M047 „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“. 

Химичното състояние е „добро“. Количественото състояние е „добро“. Екологична цел 

до 2027 г. е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“. 

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите 

В следващата Таблица 2.1.3-1 са представени зоните за защита на водите, 

съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, които попадат в обхвата на ОУП. 

 

Таблица 2.1.3-1 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за 

водите, попадащи в обхвата на ОУП 

33 на 

водите 
Обхват Вид на зоната 

ОУП попада (код и име)/не 

попада в зона за защита 

т. 1 - 33 на питейните води от 

повърхностни ВТ 

Не попада 

Всички разглеждани 

населени места 

33 на питейните води от 

ПВТ 

Попада: BG1DGW0000QAL008, 

BG1DGW0000QPL026 и 

BGIDGW0000K2M047 

т. 2 - Зона за отдих и водни 

спортове 

Не попада 

т. 3 Всички разглеждани 

населени места 

Чувствителна зона Попада: BGCSARI03, Поречие 

на р. Дунав 

с. Петокладенци и с. 

Кулина вода 

Попада: BGCSARI08, Поречие 

на р. Осъм 

Всички разглеждани 

населени места 

Нитратно уязвима зона Попада: Северна зона 

т. 4 - Зона за стопански ценни 

видове риби 

Не попада 

т. 5 ** с. Кулина вода Защитени територии Попада: 311, Киселец 

с. Татари Зона за птици Попада: BG0002083, 

„Свищовско- Беленска низина“ 

с. Бяла вода, с. 

Кулина вода и с. 

Деков 

Попада: BG0002074, 

Никополско плато 
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33 на 

водите 
Обхват Вид на зоната 

ОУП попада (код и име)/не 

попада в зона за защита 

с. Бяла вода, с. 

Кулина вода с. Деков 

и с. Петокладенци 

Зона за 

местообитанията 

Попада: BG0000247, 

Никополско плато 

**Информацията е на база на наличните в БДДР географски и специализирани 

карти. 
 

За постигане на екологичните цели в ПУРБ 2016-2021 г. са заложени програми 

от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и 

дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за 

мониторинг и контрол, вкл. мерки за зоните за защита на водите. 

 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона 

за водите 

 

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се 

осъществява чрез определяне на СОЗ. 

Към настоящия момент населените места в обхвата на ОУП (територията на 

община Белене, без землището на гр. Белене) не попадат в СОЗ, определени по реда иа 

Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване и около 

водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). Наложително е узаконяването на 

ползването за питейно водоснабдяване на водоизточници, за които няма учредени СОЗ 

чрез провеждане на процедури по учредяването им. 

 

Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

 

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. населените места в община Белене по 

крайбрежието на р. Дунав попадат в границите на Район със значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“, 

определен на основание чл. 146г от Закона за водите.  

Към настоящия момент е изготвена Актуализирана предварителна оценка на 

риска от наводнения (ПОРН) за Дунавски район за басейново управление. Част от 

ПОРН включва и актуализиране на районите със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН). Актуализираните РЗПРН в Басейнова Дирекция Дунавски район, 
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с център Плевен, са утвърдени със Заповед № РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

Съгласно резултатите от Актуализираната ПОРН за втори цикъл на управление, 

населените места в община Белене попадат в границите на проектните РЗПРН, като 

населени места по крайбрежието на р. Дунав от с. Ново село до гр. Силистра. 

ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от наводнения и 

неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейности, 

околната среда и културното наследство, с място на прилагане в РЗПРН, извън РЗПРН 

и за целия ДРБУ. 

ПУРН съдържа мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия, съгласно Становище по 

Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН. 

За ОУП на община Белене е приложима следната мярка от Общите мерки, 

съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН: 

„Предвижданията на Общите устройствени планове на общините да бъдат 

съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на вероятност на 20-

годишната вълна“.  

Картите на заплахата и риска от наводнения за тези РЗПРН показват, че малка 

част от землищата на с. Деков и с. Татари попадат в границите на заливане при 

наводнения със средна повтаряемост с период на повторение 100 г. и екстремно 

събитие с период на повторение 1000 г. Разработените текстови и графични материали 

на ОУПО са съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на 

вероятност на 20-годишна вълна, като обхватът на вълната не попада в териториалния 

обхвата на ОУПО Белене. Общият устройствен план на община Белене е разработен за 

землищата на населенитеместа – с. Бяла вода, с. Деков, с. Кулина Вода, с. 

Петокладенци и с. Татари, като се изключва град Белене и неговото землище, за който 

има разработен нов Общ устройствен план. 

Водоснабдяване и канализация  

Водоснабдителните и канализационните системи на територията на община 

Белене се обслужват от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Плевен. 

Всички населени места на територията на община Белене са водоснабдени и са 

обхванати 100 % от обитаваните жилища, съгласно данни от последното преброяване и 

от ВиК Плевен.  

В Таблица 2.1.3-2 са представени водоизточниците за обществено-питейно 
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водоснабдяване на община Белене (без гр. Белене). 

 

Таблица 2.1.3-2 Водизточници за обществено-питейно водоснабдяване на община 

Белене (без землището на гр. Белене) 

№ Име Вид съоръжение 

Годишно 

водно 

количество 

m3/год. 

Селище 

1.  Тръбен кладенец Тръбен кладенец 252288 Бяла вода 

2.  Дренаж "Османовец 1" Дренаж 50458 Бяла вода 

3.  Дренаж "Османовец 2" Дренаж 44151 Бяла вода 

4.  Дренаж  "Двете чешми" Дренаж 56765 Деков 

5.  Дренаж  "Дола" Дренаж 22075 Татари 

6.  Дренаж "Соата" Дренаж 116683 Татари 

7.  Дренаж "Лозята 1" Дренаж 63072 Кулина вода 

8.  Дренаж "Киселец" Дренаж 37844 Кулина вода 

9.  Дренаж "Локач 1" Дренаж 18922 Кулина вода 

10.  Дренаж  "Локач 2" Дренаж 22076 Кулина вода 

11.  Дренаж "Стоянова чешма" Дренаж 100916 Петокладенци 

12.  Дренаж "Калинкин дол" Дренаж 94608 Петокладенци 

13.  Дренаж "Селището" Дренаж 113530 Петокладенци 
 

Към настоящия момент населените места в обхвата на ОУП (територията на 

община Белене, без землището на гр. Белене) не попадат в СОЗ. Наложително е 

узаконяването на ползването за питейно водоснабдяване на водоизточници, за които 

няма учредени СОЗ чрез провеждане на процедури по учредяването им. Водовземно 

съоръжение „ШК-ПС Лозица – ВиК Плевен - Лозица“, за което има определена СОЗ, 

служи за захранване на водопроводната мрежа на с. Кулина вода. СОЗ е отразена в 

проекта на ОУП – Фигура 2.1.3-1. 
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Фигура 2.1.3-1 Водоснабдителни и канализационни мрежи, съоръжения и обекти, 

община Белене, предварителен проект на ОУП 

 

Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и половината от нея се нуждае 

от подмяна. Затруднения с водоснабдяването се наблюдават единствено през летните 

месеци в с. Кулина вода, където вътрешната водоснабдителна мрежа е изградена 

предимно от етернитови тръби.  
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По данни на паспортизацията на канализационната мрежа, 70% от населението в 

град Белене е включено в канализационната мрежа на града. Тя е смесена – за битови и 

промишлени отпадни води и се зауства в река Дунав, минавайки през КПС и ПСОВ. 

Общата дължина на изградените колектори е 7635 m. Необходимо е да се доизгради 

канализационната мрежа като се обхване 100% от градската територия. И петте села в 

общината са без канализация. Необходимо е провеждане на специализирано проучване 

на възможностите за изграждане на канализация и пречиствателни станции за селата, 

самостоятелни или обвързани в система. 

На територията на гр. Белене е изградена канализационна мрежа с ПСОВ с 

проектен капацитет 11460 е.ж. Технологията за пречистване на отпадъчните води 

включва механично, биологично и физикохимично очистване на водите, както и 

стабилизация на утайките. 

Според проекта на ОУП за община Белене реалистичната прогноза е за 

намаляване на населението до 7202 души до 2038 г. в прогнозата за развитие на 

канализационната мрежа е предвидено до края на 2038 г. 100% от населението на 

агломерация Белене (Белене – Деков) да бъде свързано с ПСОВ Белене. 

ПСОВ Белене максимални бъдещи параметри за периода 2010-2040:  

Е.Ж. = 11 460  

Q ср. ден. = 1547 m3/ден 

Q дъжд 300 m3/h 

БПК5 = 688 kg/ден 

Определянето на оразмерителните параметри на канализационните мрежи е 

съгласно Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи. Оразмерителните водни количества за 

канализационната мрежа са максимално часовите. Всички бъдещи разширения на 

мрежите се проектират като разделен тип. Съгласно изискванията на Наредба №6 от 

09.11.2000 г., за всички агломерации следва да бъдат изградени канализационни мрежи, 

които да събират отпадъчните води от агломерацията, които преди заустването им във 

водоприемник да бъдат подложени на съответно пречистване в зависимост от 

големината на агломерацията и чувствителността на водопроемника. Капацитетът и 

начинът на функционирането им ще се определи на базата на подробни проучвания. 

Няма налични данни за производствени обекти с изградени пречиствателни 

станции, също така и за производствени обекти без пречиствателни станции, заустващи 

отпадъчни води на територията на Община Белене. 
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Няма констатирани и санкционирани от РИОСВ Плевен производствени обекти 

по Закона за водите. 

Качество на водите за питейно-битови цели: 

Съгласно Доклада за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели на територията на област Плевен за 2020 г. (РЗИ-Плевен) са установени 

следните отклонения по конкретни показатели в качеството на питейните води на 

територията на общината: 

o Несъответствие по микробиологични показатели за с. Кулина вода – 

причина е липсата на пречиствателни съоръжения за питейни води, амортизирана 

водопроводна мрежа; 

o Несъответствия по показател “цвят” – с. Бяла вода - – причина е липсата 

на пречиствателни съоръжения за питейни води, амортизирана водопроводна мрежа; 

o Отклонения по показател “хром” – с. Татари и с. Петокладенци – касае се 

за зони с трайни отклонения по показателя, на които ежегодно (потвърждава се и от 

Доклада за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на 

територията на област Плевен за 2019 г., където са установени същите отклонения) 

се извършва учестен мониторинг. Причината е наличие на хром в питейните води на 

област Плевен с естествен произход. В тази връзка за водоснабдителните зони на двете 

населени места съгласно бизнес-плана на „ВиК-Плевен“ ЕООД е планирано монтиране 

на модулни пречиствателни съоръжения.  

Изводи: 

1. Политиката по управление на водите на басейново ниво за територията 

на община Белене се осъществява от Басейнова дирекция Дунавски район, с център 

Плевен. 

2. В обхвата на ОУП попадат две повърхностни воднит ела, СМВТ, оценени 

с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние и три подземни водни тела, 

оценени в добро количествено и химично състояние, единствено за водно тяло 

BG1G0000QPL026 химичното състояние е лошо. 

3. Към настоящия момент населените места в обхвата на ОУП (територията 

на община Белене, без землището на гр. Белене) не попадат в СОЗ. 

4. Населените места в община Белене по крайбрежието на р. Дунав попадат 

в границите на РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав. 

5. Петте села в общината са без канализация. 
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2.1.4. Състояние на земните недра 

В геолого-тектонско отношение територията на община Белене е разположена 

върху Мизийската платформа. (Фигура 2.1.4-1). В района се разкриват предимно 

мезозойски и неозойски седименти с възрастов обхват от Апта до Квартернера. 

 

Фигура 2.1.4-1 Геолого-тектонска карта на Република България 

 

Кредна система 

Кредната система е представена от седиментните скали на Горнооряховската и 

Павликенска свити, които имат разпространение в района на гр. Павликени. 

Горнооряховска свита (gK1h-ap) - Единицата е известна под името 

„Горнооряховски мергели” (Бончев, 1957). По-късно Николов (1969) определя ранга й 

на свита, като описва лектотиповия разрез, намиращ се северно от с. Асеново, 

Горнооряховско. В този разрез, авторът включва в обема й, с ранг на член – 

Павликенските пясъчници, отделени от Бончев (1957). В настоящия обзор, 

Горнооряховската свита е описана в по-редуциран обем, обхващащ мергелните нива от 

Павликенските пясъчници. Свитата се разкрива в южната част на района между гр. 

Павликени и с. Дичин. Горната граница навсякъде е с бърз литоложки преход към 

теригеннокарбонатните отложения на Ловешката ургонска група в случая към 

Павликенската група. Свитата е представена предимно от мергели с редки прослойки 

от пясъчници, алевролити, глинести или варовити пясъчници. 

Мергелите определят фоновия състав на свитата. Те са синкавосиви до 

гълъбовосини и най-често са представени от слабо алевритови глинести мергели. 

Пясъчниците оформят тънки прослойки от здрави, варовити, дребнозърнести 
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пясъчници до алевролити и от по-меки несортирани глинести пясъчници. Дебелината 

на свитата варира в широки граници – от 530 до 1530 m. Хроностратиграфският 

диапазон на свитата е променлив – от ранен хотрив до ранен апт. В южните разкрития 

възрастовият обхват е редуциран до късен хотрив-барем. 

Ловешка ургонска група /knK1 
b – dK1 

ap/. Групата е въведена от Хрисчев (1966), 

като са дефинирани всички съставящи я литостратиграфски единици. Първоначално те 

са означени като задруги, а по-късно са номинирани на свити (Хрисчев, Златарски, 

1968). В пределите на разглежданата област северните разкрития на Ловешката 

ургонска група, в които е представена от Българенската теригенна, Еминската 

варовикова, Белоречка, Стратешка, Смочанска и Деветашка свити. Българенска 

теригенна свита (bnK1 
b-ap) - Наименованието на единицата е въведено от Хрисчев 

(1966), а рангът на свитата е посочен от Хрисчев, Златарски (1968), с холостратотип в 

долината на р. Осъм, северозападно от с. Българене. В региона се установява както 

долната част на свитата, разположена между Крушевската и Еменската варовикова 

свита, така и по-горната, принадлежаща към Мъгърския й клин (bn(m)K1 
ap). Границите 

са литоложки добре изразени, фиксирани от смяната на типа на седиментацията – 

карбонатна (или мергелна) и теригенна. За разлика от типовата област, където 

Българенската свита е много пъстра по състав със съществена роля на пясъчниците, в 

пределите на картния лист тя е по силно глинеста. Основен компонент са слабо 

алевритовите и алевритовите глинести мергели, които на места преминават във 

варовито-глинести алевролити. В по-западните разкрития са чести и слоевете от 

разнообразни варовици. Дебелината на свитата за разлика от типовата област е силно 

редуцирана – до няколко десетки метри. В района Българенската свита в обема си под 

Еменската свита попада изцяло в барема, докато Мъгърският клин принадлежи на апта. 

Възрастта на свитата е доказана с помощта на богата микрофауна (Ковачева, 1979). 

Еменска варовикова свита (eK1 
b )  

Наименованието на единицата е въведено от Хрисчев (1966), а рангът е 

определен от Хрисчев, Златарски (1968). Типовият ù разрез е разположен при стената 

на яз. Ал. Стамболийски”. Той, както и спомагателният разрез при с. Самоводене, е 

описан от Хрисчев (1968ф). Описанието на типовия разрез с детайлна литоложка 

характеристика на свитата са дадени от Хрисчев (1969), а водорасловото ù съдържание 

– от Хрисчев, Бакалова (1974). В регион Левски са представени само долните части на 

Еменската свита, съответстващи на обединения Младенско-Дебелцовски клин. Поради 
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тази причина както отдолу, така и отгоре варовиците контактират с теригенни скали на 

Българенската свита (отгоре с Мъгърския и клин). 

Свитата е изградена от типични ургонски варовици (биоморфни с пахиодонти, 

мадрепори и хидрозои), а на места са представени от биодетритусни светли, 

финозърнести до афанитови варовици с порцелановиден вид. Максималната дебелина 

на свитата е около 200 m. Еменската свита в района има баремска възраст. В 

централните и северните части на района в речните долини се разкриват долнокредните 

седименти на Тръмбешка и Свищовска свити.  

Тръмбешка свита (tk1 
ap)  

Наименованието на свитата е дадено от Е. Бончев през 1957 г, а по късно (Т. 

Николов, 1969) я е въвел като официална литостратиграфска единица. В района свитата 

е представена от глини и мергели с прослойки от алевролити и пясъчници.  

Свищовска свита (svk1 
ap-al)  

Разкрива се в най-северните части на района в долината на р. Барата. Изградена 

е от пясъчници и глинести мергели. Хроностратиграфски се отнася към Апт-алба. 

Горна Креда 

Горнокредните седименти се разкриват в склоновите части на Никополското 

плато, разположено в северозападния фланг на района. По-голямо развитие имат 

Санадиновската, Белобръдската, Новаченска, Мездренската и Кайлъшката свити. 

Санадиновската свита (sК1 
cm-t) се разкрива в десния скат на долината на р. 

Осъм между селата Санадиново и Новачене. Изградена е от мергели, пясъчници и 

глинести варовици. Свитата има възраст ценоман-турон.  

Белобръдската свита (bbK1 
cn-cp) се разкрива във вид на тесни ивици заедно с 

Новаченската noK1 
cp –и Никополска – niK1 

cp свити. Белобръдската свита е изградена 

от конгломерати, глауконитови пясъчници и варовици. Възрастта й е кониас-кампан. 

Новаченската свита е представена от тебеширени и тебеширо-подобни варовици и 

мергели, а Никополската сита – от тебеширени и глауконитни варовици с фосфоритни 

конкреции. Възрастта на двете свити е кампанска.  

Мездренската свита (mzK11 
cp-m) и Кайлъшката свита (кK11 

m) завършват 

горнокредната серия в Никополското плато. Двете свити са изградени от варовици, 

като Мездренската съдържа и флинтови конкреции. Мездренската свита има 

хроностратиграфски обхват – горен кампан-долен мастрихт, а Кайлъшката свита – 

горен мастрихт. 
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Палеоген 

Палеоген - Pg - Разкрива се като малки петна в западния горен край на 

Никополското плато. Представен е от отложенията на Комаревска свита (koPg1 
t ) – 

глинести варовици с флинт и пясъчници. Възрастта на свитата е танетска. 

Неоген 

Неогенските седименти имат слабо развитие на територията на района. 

Разкриват се в левия скат от долината на р Осъм срещу Никополското плато. В 

основата на неогенската серия са седиментите на Жерновска свита – jN1 
b , изградена 

от глини с песъчливи прослойки, с баденска възраст. Следват отложенията на 

Опанецката свита (opN1 
b ) – глини и органогенни и детритусни варовици, с възраст – 

долен-среден баден и на Криводолската свита (кrN1
s ) – пясъци, глини и варовици – 

горен волин. Неогенската серия завършва с Димовска свита (dmN1 
s ) – пясъци, глини, 

варовици и олистостроми от горнокредни скали, възраст горен волин и Белослатинска 

свита (bsN1 
m – N2) – пясъци с прослойки и лещи от чакъли и възраст – меот-плиоцен. 

Квартнернер 

Кватернерните отложения имат голямо площно развитие в северните части на 

региона. По своя генезис се поделят на две групи - еолични и алувиални.  

Еолични образувания (eQp2-3)  

Еоличните образувания изграждат льосовия комплекс, който е представен от две 

разновидности льос – типичен и глинест. Льосът е финозърнеста и лека, слабо споена, 

порьозна глинесто-алевритова скала с белезникаво жълтеникав до светло жълтеникав 

цвят. Съдържа калциев карбонат под формата на единични зърна, кори или конкреции с 

найразлична форма и големина – „льосови куклички”. Почвите сред льоса са различно 

набогатени на хумус, тъмнокафяви рахли и глинясали хоризонти. В разглеждания 

район броят им е максимално шест.  

Алувиални образувания от втора и първа надзаливни тераси (aQp3)  

Алувиалните отложения са развити в поречията на р. Дунав и р. Осъм. Възрастта 

им е горноплейстоценска.  

Алувиални отложения на р. Дунав, изграждащи Беленско-Свищовската низина 

Низината се разполага в крайдунавското понижение източно от гр. Никопол до 

гр. Свищов и северно от с. Бяла вода, с. Деков и гр. Свищов. Тя представлява осушено 

блато с площ 150 km2 , сега оградено с дига към р. Дунав. Алувиалните отложения 

изграждат ниската заливна тераса на р. Дунав. В западната част за подложка на 

алувиалните отложения служат отложенията на кампан-мастрихт тебеширеноподобни 
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варовици на Мездренската свита (mzK2 
cp-m), а за по-голямата част от низината - 

мергелните пясъчници на апта (Тръмбешка свита - tK1 
ap). Алувиалните отложения са 

изградени от двупластов комплекс с обща дебелина от 3-20 m, но преобладаващата 

дебелина е между 15-20 m. Долният пласт на алувия е изграден от чакълесто- втори и 

първи надзаливни тераси на р. Янтра и р. Росица. Морфоложки терасите са 

разположени от вътрешната страна на големите меандри, които реката прави между гр. 

Бяла и с. Ценово. Имат сравнително голямо разпространение, като на места (между 

селата Ценово и Долна Студена) ширината им надхвърля 2.5 km. Дебелината на алувия, 

изграждащ терасите достига до 12 m. Представен е от алувиални глини и дребно до 

среднокъсови, добре заоблени полигенни чакъли.  

Алувиални отложения на р. Осъм 

Напускайки каньоновидния участък на долината си р. Осъм на север от гр. 

Ловеч е формирала сравнително широка долина, ниската част на която е запълнена с 

алувилни отложения. Те имат пъстра в литоложко и стратиграфско отношение 

подложка. Алувиалните отложения са представени с два литоложки пласта. Долният е 

изграден от чакълесто-песъчливи материали. Зърнометричният състав се изменя както 

във вертикална, така и в хоризонтална посока. Така в основата на разреза преобладават 

по-грубозърнести чакъли и пясъци, а към горнището идват пясъци и най-отгоре 

глинесто-песъчлива и глинеста покривка. Наред с това по-грубозърнестите материали 

преобладават на юг, където са налице изключително чакъли с пясъчен запълнител. С 

постоянен преход на север в разреза се налагат пясъците. Горният литоложки пласт е 

представен от песъчливи глини и глини. Дебелината му се увеличава в долното течение 

на реката. 

Полезни изкопаеми: 

В община Белене попадат следните обекти на подземни богатства: 

o Находище „Бяла вода“ – с ресурси от креда винервайс. Площта му в 

хоризонтална проекция възлиза на 567.6 da. Предоставено е на концесия на 

„Огнеупорни глини“ АД, гр. Плевен за период от 25 г., считано от 2001 г., с код на 

концесията D – 00170; 

o Находище „Санидиново“ – с ресурси на фосфоритова суровина. Площта 

му в хоризонтална проекция е 12 679.2 da. Находището се води на отчет в НБЗР, като 

неговите ресурси не са утвърдени с Протокол на Специализираната експертна коисия. 

Находището е със статут „подземни богатства с установени находища“, съгласно чл. 2, 

ал. 3 от ЗПБ. 
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На територията попада и част от „Блок 1-20 Никопол“ за търсене и проучване на 

нефт и природен газ (РМС №336 от 02.05.2012г.). 

Местоположение на находищата е представено на Фигура 2.1.4-2.  

 

 

Фигура 2.1.4-2. Пространствено разпределение на обекти на подземни богатства в 

териториалната структура на община Белене 

Наличните ресурси в двете находища спадат към неметални полезни изкопаеми - 

индустриални минерали.  Те не са мащабни по обем, което понижава инвестиционните 

интереси и възможните рискове върху околната среда. Това може да бъде счетено за 

положителна характеристика с оглед развитието на други сектори с по-висока добавена 

стойност. 

По отношение на сеизмичността в района - община Белене попада в обхвата на 

Горно-Оряховския сеизмичен център и интензивните огнища, разположени в района на 

Карпатската дъга. Сеизмичната активност се определя на осма степен по скалата 

Медведев - Шпонхоер – Карник, със сеизмичност К0 = 0.15. Този коефициент е заложен 

и при определяне на нормите за сеизмичност на строежите. 

Изводи: 
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1. В района на област Плевен и община Белене се разкриват предимно 

мезозойски и неозойски седименти с възрастов обхват от Апта до Квартернера. 

2. Широко разпространение имат седиментните скали. В своята същност 

представляват карбонатни скали, представени от варовици, песъчливи варовици и 

черупчести варовици. 

3. Сеизмичната активност в района се определя на осма степен по скалата 

Медведев - Шпонхоер – Карник, със сеизмичност К0 = 0.15. 

2.1.5. Състояние на почвите и земеползването 

Съгласно почвено-географското райониране, основано на закономерното 

разпространение и характерните особености на почвените типове у нас, представено в 

„География на България“ (1982), община Белене попада в Севернобългарската 

лесостепна почвена зона. Севернобългарската лесостепна почвена зона обхваща 

Дунавската равнина и Предбалкана до 700 m н.в., като в нея от север на юг се редуват 

разновидностите на черноземите и сивите горски почви. Постепенно на юг се забелязва 

влиянието на вертикалната почвена зоналност. Община Белене е разположена в 

Крайдунавска подзона на черноземите (Средна Крайдунавска провинция) – Фигура 

2.1.5-1.  

 

Фигура 2.1.5-1 Почвено-географски райониране на територията на Република 

България, Аталас на почвите в България 

 

Легенда: 

Крайдунавска подзона на черноземите: А1 – Северозападна Крайдунавска провинция; А2 – 

Средна Крайдунавска провинция; А3 – Лудогорско-Добруджанска провинция; А4 – 

Добруджанско-Черноморска провинция;  

Дунавскоравнинна и хълмистопредбалканска подзона на сивите горски почви – Б1 – 

Северозападна Дунавскоравнинна и Хълмистопредбалканска провинция; Б2 – Средна 
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Дунавскоравнинна и Хълмистопредбалканска провинция; Б3 – Източна Дунавскоравнинна и 

Хълмистопредбалканска провинция; Б4 – Черноморска Дунавскоразвнинна провинция; 

Предбалканска подзона на псевдоподзолистите почви в Северна България – В1 – Западна 

Предбалканска провинция; В2 – Централна Предбалканска провинция; В3 – Източна 

Предбалканска провинция; 

Южнобългарска подзона на канелените горски почви и смолниците – Г1 – Софийско-

Краищенска провинция; Г2 – Средно Струмско-Осоговска провинция; Г3 – Предбалканска 

провинция; Г4 – Източна Старопланинска провинция; Г5 – Старопланинско-Черноморска 

провинция; Г6 – Средногорска провинция; Г7 – Тракийско-Тунджанска провинция; Г8 – 

Бургаско-Странджанско-Черноморска провинция; 

Южнобългарска подзона на плитките канелени горски почви – Д1 – Струмско-Местенска 

провинция; Д2 – Родопско-Странджанска провинция; 

Планинска зона, пояс на кафявите горски почви – Е1 – Старопланинска провинция; Е2 – 

Витошко-Средногорска провинция; Е3 – Рило-Пиринска провинция; Е4 – Западно-Родопска 

провинция; Е5 – Осоговско-Огражденско-Беласишка провинция; Ж – Пояс на планинсколивадни 

почви. 
 

Главна почвообразуваща скала е льосът. Съгласно Почвената карта на България, 

проф. д-р В. Койнов, 1968 г. (Фигура 2.1.5-2), се срещат следните почвени типове:  

• Карбонатни черноземи, песъкливо-глинести – обичайно са 

разпространени в най-северната част на Дунавската равнина, във вид на дълга 

вретеновидна ивица; 

• Излужени черноземи, тежко песъкливо-глинести - образувани са при 

типични горско-степни условия с преходно-континентален климат; 

• Ливадни черноземи, средно до тежко песъкливо-глинести - при 

първата надзаливна тераса, с дълбочина на подпочвените води над 2 m (до 4 - 5 m); 

• Алувиални и алувиално-ливадни, песъкливи и песъкливо-глинести – 

заемат заливните и първите надзаливни тераси. Срещат се и при островите от 

Беленския архипелаг; 

• Ливадно-блатни, леко глинести – в периферните части на блатата, при 

които през по-голямата част от годината водата е на повърхността. 
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Фигура 2.1.5-2 Извадка от Почвената карта на България, проф. д-р В. Койнов, 1968 г. 

 

Деградационни процеси: 

Основните заплахи за нарушаване функциите на почвите са дефинирани в 

Закона за почвите: 

 ерозия; 

 вкисляване; 

 засоляване; 

 уплътняване; 

 намаляване на почвеното органично вещество; 

 замърсяване; 

 запечатване; 

 свлачища; 

 заблатяване. 

Ерозия: 

Ерозията влияе съществено върху екологичните и икономическите функции на 

почвата. Негативното въздействие се дължи на намалената мощност на хумусния 

хоризонт и дълбочина на коренообитаемия слой, пониженото съдържание на органично 

вещество, количество на хранителните елементи и запаси на почвена влага, деградация 

на почвената структура, образуване на почвена кора; загуба на биоразнообразие; 

замърсяване на водните течения, поява на еутрофикация, акумулация на наноси в по-

долу лежащите територии по склоновете. Проявата на ерозионни процеси до голяма 

степен зависи от релефа и интензивността на валежите. Начинът на земеползване и 

структурата на земеделските и горските земи могат осезателно да намалят загубите на 

почва от ерозия, но могат и значително да я ускорят. 

Водоплощна ерозия: 

По данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда 

в Република България за 2019 г., територията на община Белене попада в зона с умерен 

до много висок действителен риск от плоскостна водна ерозия (Фигура 2.1.5-3). 
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Фигура 2.1.5-3 Действителен риск от плоскостна водна ерозия на почвата, 2019 г., 

ИАОС 

 

По брега на р. Дунав има брегова ерозия. 

Ветрова ерозия 

По данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда 

в Република България за 2019 г., територията на община Белене попада в зона с много 

слаб до слаб действителен риск от ветрова ерозия на почвата (Фигура 2.1.5-4). 

 

Фигура 2.1.5-4 Действителен риск от ветрова ерозия на почвата, 2019 г., ИАОС 
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Вкисляване: 

Вкисляването на почвите е естествено протичащ процес, чийто интензитет 

зависи освен от генетична обусловеност, и от антропогенни фактори. Характеризира се 

с понижаване на рН на почвите, поява на обменна киселинност и развитие на 

алуминиева и/или манганова фитотоксичност, обедняване на почвата с бази, 

молибденов дефицит, потисната микробиологична активност и киселинна деструкция 

на глинестите материали. 

Киселите почви (генетично кисели и вкислени) не представляват значим 

проблем за България. Антропогенното вкисляване се дължи на емисии от промишлени 

процеси, природни биохимични цикли, а за обработваемите почви - и от 

едностранчивата обработка и торене с азотни торове (без фосфор и калий). 

За района на община Белене не е налице вкисляване на почвите. 

Засоляване: 

Засоляването на почвите е процес, при който се увеличава съдържанието на 

водноразтворимите соли в почвите в количества, влияещи негативно на техните 

свойства, респективно на продуктивния им потенциал. По-голяма част от 

засоляването/алкализирането се дължи на естествени причини – формиране на почвите 

върху солени почвообразуващи скали. Засоляването представлява не само земеделски, 

но и екологичен проблем, тъй като провокира други деградационни процеси като 

разграждане на ПОВ и/или унищожаване на растителността. 

Към момента не е установено засоляване на почвите на територията на община 

Белене. Данните за областта показват незасолена до слабо засолена почва. 

Уплътняване: 

Уплътняването може да се дефинира като процес на неблагоприятно 

увеличаване на обемната плътност на почвата, прирдужено с намаляване на нейната 

порьозност и водопропускливост. Възможни причини за уплътняване на почвата са: 

обработка на влажна почва, прекомерен трафик, използване на тежки селскостопански 

машини, повторно оране на една и съща дълбочина, утъпкване от преминаващи 

животни, лоша структура на почвата, ниско съдържание на органично вещество.  

Негативното въздействие на уплътняването се изразява в понижена аерация на 

почвата, свързана с нарушаване на водно-въздушния и топлинния й баланс, намаляване 

на водопропускливостта ѝ и понижаване на почвеното плодородие. Уплътняването на 

почвата води и до намаляване потенциала на повърхностния отток, с което се повишава 

интензитетът на водно-ерозионните процеси и рискът от наводнения. 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  72 

Няма мониторингови данни за уплътняване на почвите в страната.  

Не са известни данни за уплътняване на почвите на територията на община 

Белене. 

Намаляване на почвеното органично вещество (ПОВ): 

Главен фактор и източник на хранителни вещества в почвата се явява 

органичното вещество. Съществува богата информация за съдържанието и качеството 

на хумуса, получена при картиране на почвите в различни мащабни и специфични 

проучвания за различни цели.  

В Таблица 2.1.5-1 е представено съдържанието на хумус в повърхностния 

хоризонт на основните почвени различия. 

 

Таблица 2.1.5-1 Съдържание на хумус в повърхностния хоризонт на основните 

почвени различия 

Почвени различия 
Целинни 

почви % 

Обработваеми 

почви % 

Запаси в t/ha в 0-100 cm 

Целина/Гора Обработваеми 

Карбонатни черноземи 3.55 3 214 176 

Типични черноземи 4.6 3.6 306 234 

Излужени черноземи 4 3 232 212 

Тежки черноземи 2.7 - 3.3 2.5 – 2.6 278 233 

Деградирани 

черноземи 

2 1.8 142 144 

Тъмносиви горски    140 

Сиви горски 3.5 1.5 178 137 

Канелени горски 1.8 0.8 143 96 

Излужени канелени 

горски 

2 - 4 1.5 – 2.3 166 118 

Псевдиподзолисти 3 1 150 101 

Смолници  4 -  3 313 278 

Кафяви горски 4-5 до 7-8 2-3 168 140 
 

Черноземите имат сравнително най-големи запаси на хумус. Оттук произтича 

тяхното важно стопанско и екологично значение и необходимостта от увеличаването 

му. 

Изчисленията върху запасите на органичен въглерод по почвени различия 

показват намаляване на запасите от ПОВ при черноземите, поради интензивното им 

използване. Предвид, че тяхното значение е изключително голямо, е необходимо да се 

предприемат мерки за тяхното рационално използване и опазване.  

Намаляването на съдържанието на ПОВ се дължи освен на интензивната 

обработка, на изгарянето на следжътвените остатъци, ограниченото прилагане на 
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органично торене. Изнасянето на повърхностния почвен слой като резултат от 

плоскостна водна ерозия също допринася за намаляване на ПОВ. 

Замърсяване: 

За периода 2016 - 2020 г. на територията на община Белене не са констатирани 

нарушения, касаещи замърсяване на почви с тежки метали, металоиди и устойчиви 

органични замърсители (пестициди). 

На територията на община Белене има 1 централизиран склад за съхранение на 

негодни и излезли от употреба ПРЗ, който се намира в с. Татари, със следните 

географски координати: N 43°33'11.30" Е 025°10'00.30". Количествата, които се водят 

на отчет в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), са 15 500 kg твърди и 2500 l 

течни негодни ПРЗ. 

Запечатване: 

Почвеното запечатване включва площи, които са трайно запечатани (от 

транспортна инфраструктур и населени места).  

Запечатването по своя характер оказва въздействие върху почвата, като 

намалява или уврежда нейните функции. Нарастването на териториите с почвено 

запечатване се отразява на биоразнообразието - намалява броят на местообитанията и 

жизненото пространство на редица видове. Увеличава се фрагментацията на 

екосистемите. Устойчивото управление на почвеното запечатване означава прилагане 

на целесъобразно земеползване, осигуряващо ефективно и устойчиво използване на 

природните ресурси, за които почвата е основна съставна част. На следващата Фигура 

2.1.5-5 е илюстрирано почвеното запечатване за страната за периода 2012-2018 г. (по 

данни от Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в 

Република България 2018 г. ). 
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Фигура 2.1.5-5 Почвено запечатване в страната за периода 2012-2018 г., ИАОС 

 

 

Видно от Фигура 2.1.5-5 през периода 2012-2018 г. за територията на община 

Белене не е коснтатирана „загуба на земя“ в следствие на почвено запечатване. 

Свлачища: 

Свлачищата, като част от общите геодинамични процеси, представляват 

природно явление с опасни последици за обществото, които са широко, макар и 

неравномерно разпространени на територията на цялата страна. 

Те застрашават сигурността на селища, курортни комплекси, жилищни, 

стопански и производствени сгради, инфраструктурни обекти и земеделски земи, 

причиняват огромни материални загуби.  

По данни на „Геозащита“ ЕООД – клон Плевен в община Белене са 

регистрирани 10 свлачища – шест периодично активни и четири потенциални. От тях 1 

е в землището на село Кулина Вода, 3 – в село Белене вода и 6 в село Деков. Три от 

свлачищата в село Деков попадат в регулационните граници на населеното място, а 

всички останали са в землищата на съответните села. Засегнати са земеделски земи, 

пътища и улици, жилищни и стопански постройки, електропроводи, водопроводи и 

канализации. 

Заблатяване: 

Заблатяването на почвите води до формиране на излишък от влага, развитие на 

влаголюбива растителност и образуване на блата. Резултат е на промяната на водния 

режим на почвите под влияние на застояване на повърхностните и почвени води или 

повишаване равнището на подпочвените води. При заблатяването се формират 
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анаеробни условия. Това води до влошаване качествата на почвите и намалява тяхното 

плодородие. 

При наличие на заблатени или преовлажнени почви на територията на общината, 

за същите следва да бъдат предприети отводнителни мероприятия. 

Други: 

За почвите от територията на община Белене има данни за протичащи процеси 

на пропадане на льос и втечняване на слаби почви. 

Пропадане на льос 

Характерно е, че се проявява в територии със специфичен геоложки стоеж и 

наличие на няколко основни фактори за възникване и активизиране на процесите. Сред 

тях са: повишаване на степента на водонасищане на льосовата основа в следствие на 

естествени и антропогенни процеси; геоложки и допълнителен строителен товар. 

При характерната за територията дебелина на льосъчна основа (50 – 60 cm при 

крайбрежието и изтъняване към вътрешността), процесите на пропадане се 

предизвикват: от допълнителен товар в горната зона, геоложки и допълнителен товар в 

междинната зона, а долната зона се запазва незасегната (непропадъчна). В община 

Белене териториално засегнати са землищата на всички села. С много висок риск са 

селата Бяла вода, Деков и Кулина вода, а с висок са селата Петокладенци и Татари. 

Землището на град Белене, включително островната група, са извън рисковия обхват. 

При съседните общини Свищов, Левски и Никопол, е характерна много висока и висока 

опасност.  

Втечняване на слаби почви 

Характерно е за водонаситени несвързани почви, разположени между два 

водонепропускливи слоя. Проявата на разрушителния процес често е свързана със 

сеизмично събитие. Почвите, които са втечнени в миналото, може да се втечняват 

отново от бъдещи земетресения. Теренните изследвания и наблюдения показват, че 

втечняване се повтаря често на същите места, когато условията на пластовете и 

подземните води са останали непроменени. 

Като основни фактори, влияещи върху опасността от втечняване на слаби почви 

могат да бъдат посочени зърнометричен състав на почвите, относителна плътност, 

параметри на динамичните въздействия, условия за дрениране и размери на пластовете 

земни маси, геоложка възраст на отложенията, история на натоварването, разтвореният 

във водата въздух и други. 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  76 

Пространственото определяне на риска при селата показва обхват само при по-

малките реки – притоци. В обхвата са селата Бяла вода, Кулина вода, Петокладенци и 

Татари. Определената степен на опасност от втечняване на слаби почви е висока при 

град Белене и средна при посочените села. При съседните общини също е характерна 

опасност – от средна до висока.  

Може да се заключи, че като цяло почвите на територията на община Белене са в 

добро екологично състояние. 

Земеползване: 

Основният поземлен ресурс за общината са земеделските земи, които заемат 

близо 89 % от територията (Таблица 2.1.5-2). Горските територии и урбанизираните 

територии заемат почти равни дялове от приблизително 5%.  

 

Таблица 2.1.5-2 Структура на територията на община Белене  

(без землището на гр. Белене) по трайно предназначение на земята 

ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Площ 

ha % 

Урбанизирана територия 667.18 4.79 

Територия за транспорт 61.74 0.44 

Земеделска територия 12373.36 88.87 

Горска територия 698.15 5.01 

Водна територия 121.88 0.88 

ОБЩО 13922.31 100.00 
 

Основният поземлен ресурс определя и икономическия профил на общината 

като предимно земеделски. В структурата по категория на земеделските земи 

преобладават земите от V-та категория с 35.47 %, следвани от III- та и  IV-та категория 

(Таблица 2.1.5-3). Най-високата категория е трета, а земите с това качество заемат 

близо една пета от територията на общината. Категорията на земята показва и 

възможностите за земеделие, вида на отглежданите култури. 

 

Таблица 2.1.5-3 Категории земеделски земи на територията на община Белене (без 

землището на гр. Белене) 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
Площ 

ha % 

Неземеделски земи 1874.53 13.46 

ІІІ категория 2768.89 19.89 

ІV категория 2543.55 18.27 

V категория 4938.21 35.47 

VІ категория 1451.07 10.42 

VII категория 55.25 0.40 
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КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
Площ 

ha % 

VIII категория 0.14 0.00 

X категория 290.68 2.09 

OБЩО 13922.31 100.00 

 

Най-голям е делът на частната собственост – 49.51%, следван от обществени 

организации 18.18% и публична общинска 13.12%, държавна частна 8.05%. Останалите 

видове собственост са с относително малки проценти и заемат под една десета от 

територията. 

Изводи: 

1. Oбщина Белене попада в Севернобългарската лесостепна почвена зона, 

Крайдунавска подзона на черноземите. 

2. Почвите са представени от карбонатни, типични и излужени черноземи, 

алувиални, алувиално-ливадни и ливадно-блатни. 

3. Почвите на територията на община Белене са в добро екологично състояние 

по отношение на замърсявания с тежки метали, металоиди и устойчиви органични 

замърсители.  

4. В община Белене са регистрирани 10 свлачища – шест периодично активни и 

четири потенциални. 

5. С най-висок дял са земеделските земи, които представляват около 89% от 

площта на общината. 

2.1.6. Състояние на биологичното разнообразие 

2.1.6.1. Флора, растителност и местообитания 

По флористичното райониране на България община Белене се отнася към 

флористичен район Дунавска равнина (Китанов 1963, Асьов и др. 2002), а по 

геоботаническото райониране е към Никополски район от Крайдунавски 

геоботанически окръг в Долнодунавската провинция към Евроазиатската степна и 

лесостепна област (Бондев, 1997, 2002) (Фигура 2.1.4-1).  
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Фигура 2.1.4-1 Геоботаническо райониране (по Бондев, 1997) 

 

Никополски район включва най-северните части на Дунавската равнина от 

долното течение на р. Вит до долното течение на р. Янтра. Преобладаваща част от 

района е заета от земеделски земи, на които се отглеждат различни едногодишни или 

многогодишни агрокултури. Има остатъци и от унищожените ксеротермни гори от 

мъждрян и ксеромезофитни гори с преобладаване на сребролистна липа. Покрай водни 

течения има хигромезофитна и хигрофитна дървасто-храстова и тревиста растителност. 

Естествената растителност на общината в миналото е била предимно блатна и 

крайводна, като днес е запазена предимно на островите (блата, заливни върбово-

тополови гори) и по-малко край каналите и остатъчните блата в низината. Тревната 

растителност е запазена по стръмните склонове на височините. Там са съсредоточени 

естествените гори (предимно от липа) и салкъмовите култури, като най-значителни са 

западно от село Бяла вода (м. „Кованлъка”). Съществуващата съвременна растителност 

на територията на общината е производна. Представена е от агрофитоценози на 

мястото на гори от дръжкоцветен дъб (Querqus pedunculiflora); летен дъб (Querqus 

robur); бряст (Ulmus minor); ясен (Fraxinus excelsior). Автохтонната растителност е 

представена от бяла върба (Salix alba); бяла топола (Populus alba); черна топола 

(Populus nigra); елша (Alnus glutinosa). На местата на пресушените блата – Беленско и 

Свищовско се развива халофитна растителност с характерните видове хрупенка 
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(Salicornia herbacea), камфорка (Camphorfsma monspeliaca), вълмо (Salsola ruthenica), 

пукчинелия (Puccinelia limosa). 

Покрай разливите на река Дунав се развива водна растителност, образувана от 

тръстика (Phragmites australis), широколистен папур (Typha latifolia), бутрак (Bidens 

tripartila).  

Разнообразна е и растителността в ПП „Персина”, в който са установени 475 

вида растения. Заедно с естествените заливни гори от върби и тополи, по-рядко с 

преобладаване на полски ясен и полски бряст, се срещат редки и застрашени видове 

като жълта водна роза (Nuphar luteum) , четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia), 

дяволски орех (Trapa natans), блатен спореж (Senecio padulosus), обикновена мехурка 

(Urticularia vulgaris), плаваща лейка (Salvinia natans), лъскаволистна млечка (Euphorbia 

lucida), ръбестостъблен лук (Allium angulosum), гол сладник (Glycyrrhiza glabra) и др. 

Значително флористично и фитоценотично разнообразие има и на територията 

на общината включена в ЗЗ „Никополско плато“. 

Около 89 % от територията на община Белене е заета от земеделски земи. На 

обработваемите селскостопански земи – ниви, с площ 8501.99 ha в зависимост от 

отглежданите култури най-често се формират едногодишни агрофитоценози и 

плевелни съобщества, които се отнасят към клас Stellarietea mediae. Съобщества от 

този клас са формирани и в някои от изоставените земеделски земи и на частично 

деградирани терени. Местообитанията са производни и вторично преобразувани. 

Селскостопанските култури се отнасят към 2 групи: Агрофитоценози от зимни и 

проленти култури със слята повърхност и Окопни култури, включително лозя и 

зеленчукови градини.  В тези агрофитоценози се развиват характерни плевели, въз 

основа на които се обособява нитрофилния клас растителност. Агрофитоценозите със 

слята повърхност се отнасят към разред Centauretalia cyani. Окопните култури, които се 

отнасят към съюз   Panico-setarion се диференцират в зависимаст от почвените условия. 

На тежки почви с неутрална реакция се формира асоциация Cynodon dactylon - Hibiscus 

trionum. На по-леки почви с кисела до неутрална реакция се формира асоциация 

Chondrilla juncea - Sorghum-halepensis. На по-кисели и влажни почви се формира 

асоциация Equisetum arvense - Xanthium italicum. 

На обработваемите земеделски земи – трайни насаждения с площ 650.01 ha са 

формирани многодишни агрофитоценози, като в зависимост от провежданите 

агромелиоративни мероприятия са формирани фрагменти от производни тревни 

синузии с различна плътност. 
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На необработваемите земеделски земи с площ 2762.13 ha са формирани тревни 

съобщества с различна устойчивост и единично или групово участие на храстови и 

дървесни видове. 

На плодородни почви при среден режим на овлажнение са формирани 

мезофилни ливади и пасища, които се отнасят към клас Molinio-Arrhenatheretea. На по-

бедни почви с недостатъчно овлажнение формираните тревни съобщества принадлежат 

към клас Festuco-Brometea, като местообитанията на тези класове растителност са 

краткопроизводни и продължителнопроизводни.  

На изоставени деградирани терени и насипи след протекли вторични сукцесии 

са формирани ксерофилни рудерални съобщества от многогодишни плевели и бодливи 

треви, които се отнасят към клас Artemisietea vulgaris. Местообитанията са вторично 

преобразувани. 

На горските територии в община Белене с площ 540.15 ha, са формирани  

различни типове растителни съобщества. На преовлажнени местообитания покрай р. 

Дунав и вътрешни водни течения има формирани хигрофилни гори с преобладаване на 

бяла върба (Salix alba), тритичинкова върба (Salix triandra), ракита (Salix purpurea), 

бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra), полски бряст (Ulmus minor), 

полски ясен (Fraxinus oxycarpa) и др. Части от тези гори са свързани с потенциално 

местообитание 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Покрай р. Дунав има фрагменти от горски съобщества, които могат да се 

свържат с потенциално местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, 

Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris). 

 На по-сухи местообитания има части от гори с преобладаване на сребролистна 

липа, полски клен, мъждрян и др., които могат да се отнесат към местообитание 91Z0 

Мизийски гори от сребролистна липа. 

Преобладаваща част от горите са с естествен издънков произход, като 

доминиращи видове най-често са бял салкъм (Robinia pseudoacacia), сребролистна липа 

(Tilia tomentosa), мъждрян (Fraxinus ornus), полски бряст (Ulmus minor) и келяв габър 

(Carpinus orientalis). Формирани са и горски култура с преобладаване на салкъм 

(Robinia pseudoacacia), гледичия (Gleditshia triacanthos)  и черен бор (Pinus nigra). 

На мезофитните ливадни тревни формации, които са формирани на територии 

заети преди това от гори, местообитанията са относително по-стабилни, като 
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промените са свързани предимно с изменението на режима на овлажнение и текущото 

антропогенно въздействие. Една част от мезофилните тревни съобщества са свързани с 

природно местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади, а  части от ксерофилните 

тревни съобщества на пасищата са свързани с местообитание 6250 Панонски льосови 

степни тревни съобщества. В тези съобщества в различни количествени съотношения 

участват видовете: черна садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium ischaemum), 

австрийски пелин (Artemisia austriaca), полски пелин (Artemisia campestris), авсрийско 

сграбиче (Astragalus austriacus), еспарзетово сграбиче (Astragalus onobrichis), четинест 

пирей (Elymus hispidus), твърдолистна метличина (Centaurea stereophylla),  тъмно 

шекерче (Nonea pulla), горска какула (Salvia nemorosa), грудеста руница (Phlomis 

tuberosa), валезийска власатка (Festuca valesiaca), обикновен дворник (Falcaria 

vulgaris). 

На територията на общината има и участъци с Местообитание 6240 

Субпанонски степни тревни съобщества. Те най-често се отнасят към съюз Festucion 

valesiacae. Характерни видове за местообитанието са валезийска власатка (Festuca 

valesiaca), влакновидно коило (Stipa capillata), белизма (Dichantium ischaemum), 

ресничеста бисерка (Melica ciliatа), едроцветно едроцветно срамливче (Orlaya 

grandiflora), ниска острица (Carex humilis), илирийско лютиче (Ranunculus illyricus), 

обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), бяло подъбиче (Teucrium pollium), 

дребноплодна люцерна (Medicago minima), белолистен родакс (Rhodax canus), 

луковична ливадина (Poa bulbosa), дребна динка (Sanguisorba minor), сребролистен 

очиболец (Potentilla argentea), тънколистен лен (Linum tenuifollium), жълт равнец 

(Achillea clypeolata), дребен зимзелен (Vinca minor). 

На преовлажнени територии и покрай потоци и канали са формирани фрагменти 

от местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс.  

Растителността в обработваемите земеделски земи и в изоставени обработваеми 

площи в зависимост от фазите на протичащите сукцесии се отнася към някои от 

следните класове: 

- Клас Stellarietea mediae – съобщества от едногодишни плевели в окопни и 

сляти култури и на деградирани местообитания; 

- Клас Artemisietea vulgaris – ксерофилни рудерални съобщества от 

многогодишни плевели и бодливи треви; 
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- Клас Polygono arenastri-Poetea annuae – утъпквана растителност 

доминирана от терофити. 

В необработваемите земеделски земи, естествени ливади, мери и пасища 

преобладават следните класове: 

- Клас Molinio-Arrhenatheretea  - умерено влажни ливади и пасища на 

плодородни почви; 

- Клас Festuco-Brometea – съобщества в степи и планински суходолинни 

ливади; 

По флористичния подход за класификация, растителността в горския фонд на 

общината се отнасят към следните класове: 

- Клас Quercetea pubescentis – термофилни листопадни дъбови гори и 

храсталаци; 

- Клас Salicetea purpurea – върбови и тополови крайречни гори и 

храсталаци в равнините и предпланининте;  

- Клас Rhamno-Prunetea – храстови и полухрастови съобщества в областта 

на умерените широколистни гори; 

Анализът на съществуващите местообитания в района на община Белене  

показва, че на тази територия има следните местообитания от европейска значимост, 

включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 към Закона за биологично 

разнообразие: 

- 6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 

- 6240* Субпанонски степни тревни съобщества  

- 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс  

- 6510 Равнинни сенокосни ливади  

- 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 

склонове  

- 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens  

- 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа     

Изводи: 

Анализът на съвременното състояние на флората, растителността и 

местообитанията в района на ОУП дава възможност да се направят следните обобщени 

констатации:  
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1. В преобладаваща част от територията на общината в миналото са 

протекли процеси на преобразуване и деградация, които са свързани с унищожаването 

на гори и формиране на селскостопански площи. При вторични сукцесии са протекли 

деградационни процеси в различни направления, при което съвременната растителност 

е съставена от сериални съобщества, свързани с различни етапи от общата сукцесия на 

екосистемите. Във флористичния състав на съобществата преобладават широко 

разпространени растителни видове. 

2. В местообитанията на ПП „Персина“ има значително флористично и 

фитоценотично разнообразие, като на територията на парка са установени находища на 

растителни видове с природозащитен статус. Значително флористично и 

фитоценотично разнообразие има и на територията на общината включена в ЗЗ 

„Никополско Плато“. 

3. Състоянието на преобладаваща част от местообитанията на тревните и 

храстовите съобщества в общината се оценява като относително нестабилно, което е 

следствие на различни форми на антропогенно въздействие.  

4. Общото състояние на местообитанията на горските съобщества, които са 

свързани с различни насоки на протичащите първични и вторични сукцесии, се оценява 

като средно.  

5. На съществуващите черни пътища са формирани фрагменти от вторични 

плевелно-рудерални съобщества, които са свързани с различни насоки на протичащите 

вторични сукцесии. В съседните на пътищата територии преобладават растителни 

съобщества от клас Festuco-Brometea. 

2.1.6.2. Фауна 

Дунавската равнина е обособена в самостоятелен зоогеографски район, който 

принадлежи към северната зоогеографска подобласт на България. 

Животинският свят е представен предимно от видове с европейски и 

евросибирски тип на разпространение и е богат на степни елементи. Видовете с южен 

тип на разпространение са минимален брой. 

Карстово възвишение Никополското плато се намира близо до р. Дунав. То е 

покрито с льос и със запазена лесостепна растителност. Отличава се с богато 

биологично разнообразие – редки, застрашени и защитени видове животни, като във 

фауната преобладават съобщества от ксеромезофилен и мезофилен тип. Развитието на 

варовикови структури обуславя наличието на калцифилни видове. 
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Растителността има определящо значение за животинския свят. 

Новопредложените устройствени зони на ОУПО са предимно имоти, територията на 

които представлява обработваема земеделска земя и стопански дворове, което определя 

сравнително бедния видов състав на тези територии, състоящ се от широко 

разпространени и/или синантропни видове. 

На територията на община Белене земеделските земи заемат близо 89 % от 

територията, което е определящо за биоразнообразието. То е по-голямо в изоставените 

терени и храсталаци, както и такива с еденични или групи дървета. 

Безгръбначните животни 

Широко разпространение имат: членестоноги (Arthropoda), от правокрилите 

насекоми (Orthoptera) - зелен скакалец (Tettigonia viridissima), от представителите на 

твърдокрилите (Coleoptera) - майски бръмбар (Melolontha melolontha), обикновена 

златка (Cetonia aurata) и др. Около водните тела най-често се срещат водните кончета 

(Odonata) от семействата Coenagrionidae, Gomphidae, Aeshmdae. От двукрилите 

(Diptera) най-разпространени са злите мухи (Simuliidae), конските мухи (Tabanidae) и 

комаровидните мухи (Chironorkdae). 

От висшите ракообразни (Malacostraca) най-разпространени са амфиподите 

(Amphipoda) - гамарус (Gammarus pulex). 

Ихтиофауна 

По правило долното течение на река Дунав предполага богата фауна от водни и 

водолюбиви видове. От общо около 83 вида риба, разпространени в цялата река Дунав, 

в долното ѝ течение се срещат 65 вида. От всичките известни видове за българските 

сладки и морски води, в българския сектор на реката се срещат повече от 25%. 

Това голямо видово богатство се обуславя от многообемния воден отток и 

разнообразните екологични условия на реката. Рибната фауна не е пряко свързана със 

сухоземни местообитания, но може да бъде косвено повлияна от дейности в селското 

стопанство. 

Земноводни 

Дунавският регион се отличава с най-голямо видово разнообразие на 

земноводни в България - 18 вида. Три вида са характерни само за р. Дунав, долните 

течения на реките от водосборния ѝ басейн, прилежащите територии, разливи и 

мочурища и не се срещат на територията на община Белене. С горски местообитания са 

свързани в по-голяма или по-малка степен 4 вида – дългокрака горска жаба (Rana 

dalmatina) и включените в Приложение 3 на ЗБР дъждовник (Salamandra salamandra), 
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жаба дървесница (Hyla arborea) и кафява крастава жаба (Bufo bufo), както и балканска 

чесновница (Pelobates syriacus), обикновена чесновница (Pelobates fuscus), 

червенокоремна бумка (Bombina bombina), дунавски гребенест тритон (Triturus 

dobrogicus) и малък гребенест тритон (Triturus vulgaris) и др.  

Всички видове земноводни са с висок природозащитен статус и попадат в 

приложенията на Бернската конвенция. В Червената книга на България е включен 

глациалният реликт - сирийска чесновница. 

Влечуги 

От влечугите на територията на общината се срещат видове, повечено от които 

са широко разпространени и се срещат на територията на цялата страна. Пет вида са 

свързани до известна степен с горски местообитания – горски гущер (Darevskia 

praticola) и включените в Приложение 3 на ЗБР - шипоопашата костенурка (Testudo 

hermanni), медянка (Coronella austriaca), смок мишкар (Zamenis longissima) и пъстър 

смок (Elaphe sauromates). Възможно е намирането и на отделни екземпляри от вида 

шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Районът е от изключително значение в 

цялата Дунавска равнина за опазване на вида в областта. И двата вида сухоземни 

костенурки предпочитат местообитания всред редки широколистни (основно дъбови) 

гори и храсти. 

Голямо разпространение имат и видове (също включени в Приложение 3 на ЗБР) 

като: зелен гущер (Lacerta viridis), кримски гущер (Podarcis taurica), голям стрелец 

(Coluber caspius), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis) и др.  

Птици 

Видовете птици наброяват около 255. Районът е един от най-важните в страната 

от значение за Европейския съюз за орела змияр (Circaetus gallicus), малкия орел 

(Hieraaetus pennatus), синявицата (Coracias garrulus) и полската бъбрица (Anthus 

campestris). Той е с европейско значение за гнездящия тук пчелояд (Merops apiaster). 

Никополското плато поддържа представителни гнездови популации на група от 

застрашени видове като черния щъркел (Ciconia nigra), белоопашатия мишелов (Buteo 

rufinus), осояда (Pernis apivorus), малкия креслив орел (Aquila pomarina), черночелата 

сврачка (Lanius minor) и червеногърбата сврачка (Lanius collurio). 

Бозайници 

Специални проучвания върху популационната биология и екология на дребните 

и едри бозайници не са извършвани. 
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От прилепите на територията на общината са установени Натузиево прилепче 

(Pipistrellus nathusii), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula), Воден нощник (Myotis 

daubentonii), Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), Кафяво прилепче (Pipistrellus 

pipistrellus), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii) и Ръждив вечерник (Nyctalus noctula). Всички видове прилепи са с висок 

природозащитен статус и включени в Приложения 2 и 3 на ЗБР. 

Повечето от тези видове обитават разнообразни ландшафти, в т.ч. и горски 

територии, като намират летни убежеща в хралупи на широколистни и смесени гори. 

От значение могат да бъдат и човешки постройки, в това число изоставени сгради, 

мостове и др., населявани от редица видове от родовете Myotis, Nyctalus, Pipistrellus и 

др. 

Запазването на стари хралупести дървета – здрави или полумъртви е от ключово 

значение за състоянието на тази група бозайници. 

Фауната на дребните бозайници в района е твърде разнообразна. Тя е 

представена от характерната за изследваните биотопи видове от разредите Rodentia и 

Insectivora. 

Разпространени са обикновена полевка (Microtus arvalis), къртица (Talpa 

europea), европейска катерица (Sciurus vulgaris), европейски лалугер (Spermophilus 

citellus), източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor). В горските 

местообитания се срещат и представители на сем. Сънливци (Gliridae)– голям (Glis glis) 

и горски сънливец (Dryomis nitedula). Широко са разпространени видове от род 

Apodemus (горски мишки), както и представители на род Mus. В откритите площи се 

среща див заек (Lepus europaeus).  

В приложения 2 и 3 на ЗБР са включени видовете добруджански (среден) хомяк 

(Mesocricetus newtoni), европейски лалугер (Spermophilus citellus) и пъстър пор (Vormela 

peregusna). 

От копитните бозайници присъстват: сърна (Capreolus capreolus), дива свиня 

(Sus scrofa).  

От хищните присъстват лисица (Vulpes vulpes), невестулка (Mustela nivalis), 

черен пор (Mustela putorius), язовец (Meles meles), белка (Martes foina), чакал (Canis 

aureus). 

В заключение може да се обобщи, че според преобладаващите местообитания и 

територии доминират видовете, които обитават: 
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- Фауна на откритите територии с незначителна или без дървесна растителност, 

в т. ч. обработваеми и необработваеми агроландшафти (съставящи 89% от територията 

на общината): Земноводни - зелена крастава жаба (Bufo viridis), голяма крастава жаба 

(Виfо bufo); Влечуги - зелен гущер (Lacerta viridis), стенен гущер (Podarcis muralis), 

голям стрелец (Dolichophis caspius), пепелянка (Vipera ammodytes), шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Бозайници - 

обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus), източноевропейски (белогръд) таралеж 

(Erinaceus concolor), обикновена полевка (Microtus arvalis), язовец (Meles meles), 

лисица (Vulpes vulpes), белка (Martes foina), чакал (Canis aureus). 

- Фауна, свързана с широколистни гори (заемат само 8.76% от територията на 

община Белене): Земноводни - зелена крастава жаба (Bufo viridis), дългокрака горска 

жаба (Rana dalmaiina), жаба дървесница (Нilа arborea), голяма крастава жаба (Виfо 

bufo), дъждовник (Salamandra salamandra); Влечуги - зелен гущер (Lacerta viridis), 

стенен гущер (Podarcis muralis), късокрак гущер (Ablepharus kitaibelii), голям стрелец 

(Doiichophis caspius), пепелянка (Vipera ammodytes), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni); Бозайници - обикновена горска 

мишка (Apodemus sylvaticus), обикновена катерица (Sciurus vulgaris), язовец (Meles 

meles), дива европейска котка (Felis sylvestris), лисица (Vulpes vulpes), белка (Martes 

foina), чакал (Canis aureus). 

- Фауна, характерна за урбанизираните територии – това са основно 

синантропни видове без природозащитен статус и с ниска численост: Земноводни- 

зелена крастава жаба (Bufo viridis), голяма водна жаба (Rana ridibunda); Влечуги - зелен 

гущер (Lacerta viridis), стенен гущер (Podarcis muralis), Бозайници - европейска 

къртица (Talpa еигораеа), източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), 

домашна мишка (Mus musculus) сив плъх (Raitus norvegicus) черен плъх (Raitus raîtus), 

невестулка (Mustela nivalis), черен nop (Mustela putorius), язовец (Meies meles). 

Изводи: 

1. Карстово възвишение Никополското плато се отличава се с относитлено 

богато биологично разнообразие – редки, застрашени и защитени видове животни, като 

във фауната преобладават съобщества от ксеромезофилен и мезофилен тип. 

2. Територията на община Белене представлява основно обработваема 

земеделска земя и стопански дворове, което определя сравнително бедния видов състав 

на тези територии, състоящ се от широко разпространени и/или синантропни 

животински видове. 
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2.1.7. Защитени зони и защитени територии 

2.1.7.1. Защитени зони от мрежата Натура 2000 

В територията на община Белене са обособени пет защитени зони от 

екологичната мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие – 

две зони по директивата за местообитанията и три зони по директивата за птиците: 

Защитени зони по Директивата за местообитанията  

o Защитена зона по Директива за местообитанията BG0000247 

„Никополско плато“  

Зоната е създадена с цел да се съхранят 9 местообитания от европейско 

значение. Сред най-важните за България са: Панонски льосови степни тревни 

съобщества. Те са от съществено значение за популациите на Spermophylus citellus и 

Testudo hermanii. В зоната се опазват една от двете популации в България на Dianthus 

nardiformis и най-голямата от Stachys arenariaeformis. Налични са находищата с голяма 

концентрация на редки, застрашени и ендемични растения и животни видове и 

растителни съобщества. 

o Природни местообитания: Панонски солени степи и солени блата, 

Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините, 

Субпанонски степни тревни съобщества, Панонски льосови степни тревни съобщества, 

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, Неблагоустроени пещери, 

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, Крайречни 

смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), Панонски гори с Quercus pubescens, 

Мизийски гори от сребролистна липа, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 

o Безгръбначни: Алпийска розалия /R. alpina/, Бисерна мида /U. crassus/, 

Бръмбар рогач /L. cervus/, Буков сечко /M. funereus/, Ивичест теодоксус /T. 

transversalis/, Обикновен сечко /C. cerdo/, Осмодерма /O. eremita/; 

o Риби: Белопера кротушка /G. albipinnatus/, Горчивка /Rh. sericeus/, 

Обикновен щипок /C. taenia/, Распер /A. aspius/, Украинска минога /E. mariae/, Черна 

мряна /B. meridionalis/; 

o Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон /T. karelinii/, 

Добруджански тритон /T. dobrogicus/, Жълтокоремна бумка /B. variegata/, 

Жълтокоремна бумка /B. variegata/, Об. блатна костенурка /E. orbicularis/, Смок /E. 
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sauromates/, Червенокоремна бумка /B. bombina/, Шипобедрена костенурка /T. graeca/, 

Шипоопашата костенурка /T. hermanni/; 

o Бозайници, без прилепи: Видра /L. lutra/, Вълк /C. lupus/, Добруджански 

хомяк /M. newtoni/, Лалугер /S. citellus/, Пъстър пор /V. peregusna/, Степен пор /M. 

eversmanni/; 

o Прилепи: Голям нощник /M. myotis/, Голям подковонос /Rh. 

ferrumequinum/, Дългокрил прилеп /M. schreibersii/, Дългопръст нощник /M. capaccinii/, 

Малък подковонос /Rh. hipposideros/, Остроух нощник /M. blythii/, Подковонос на 

Мехели /Rh. mehelyi/, Средиземноморски подковонос /Rh. blasii/, Трицветен нощник /M. 

emarginatus/, Широкоух прилеп /B. barbastellus/, Южен подковонос /Rh. euryale/; 

o Защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000396 

„Персина” 

Включва острови Персина (Белене) и по-малки от прилежащата му група. Те са 

покрити с гори. На о. Голяма Бързина има изкуствена плантация от топола. Голяма част 

от о. Персина е обработваема земя, като има три блата и обширна растителност.  

1. Природни местообитания: Панонски солени степи и солени блата, 

Панонски вътрешноконтинентални дюни,  Твърди олиготрофни до мезотрофни води с 

бентосни формации от Chara, Естествени еутрофни езера с растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention 

p.p, Панонски льосови степни тревни съобщества, Хидрофилни съобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, Алувиални ливади от съюза 

Cnidion dubii в речните долини, Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове, Неблагоустроени пещери, Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 

laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris), Панонски гори с Quercus pubescens, Мизийски гори от сребролистна липа, 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae); 

2. Безгръбначни: Алпийска розалия /R. alpina/, Бисерна мида /U. crassus/, 

Бръмбар рогач /L. cervus/, Буков сечко /M. funereus/, Ивичест теодоксус /T. 

transversalis/, Лицена /L. dispar/, Обикновен сечко /C. cerdo/; 

3. Риби: Белопера кротушка /G. albipinnatus/, Високотел бибан /G. baloni/, 

Виюн /M. fossilis/, Голям щипок /C. elongata/, Голяма вретенарка /Z. zingel/, Горчивка 

/Rh. sericeus/, Ивичест бибан /G. schraetzer/, Малка вретенарка /Z. streber/, Обикновен 

щипок /C. taenia/, Распер /A. aspius/, Сабица /P. cultratus/, Украинска минога /E. mariae/; 
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4. Земноводни и влечуги: Добруджански тритон /T. dobrogicus/, 

Жълтокоремна бумка /B. variegata/, Об. блатна костенурка /E. orbicularis/, Смок /E. 

sauromates/, Червенокоремна бумка /B. bombina/, Шипобедрена костенурка /T. graeca/, 

Шипоопашата костенурка /T. hermanni/; 

5. Бозайници, без прилепи: Видра /L. lutra/, Лалугер /S. citellus/, Степен 

пор /M. eversmanni/ 

6. Прилепи: Голям подковонос /Rh. ferrumequinum/, Дългокрил прилеп /M. 

schreibersii/, Дългопръст нощник /M. capaccinii/, Дългоух нощник /M. bechsteinii/, 

Остроух нощник /M. blythii/, Средиземноморски подковонос /Rh. blasii/,Широкоух 

прилеп /B. barbastellus/. 

Защитени зони по Директивата за птиците: 

o Защитена зона по Директивата за птиците  BG0002074 

„Никополско плато“ 

Защитена зона с площ 22246.4 хектара, която се намира в Дунавската равнина, 

южно от град Никопол. На север граничи с река Дунав, на запад и юг с р. Осъм, а на 

изток със Свищовско-Беленската низина, като границата там е очертана между селата 

Драгаш войвода, Белене вода и Деков. Над р. Осъм формира ръб с множество скални 

разкрития. На изток постепенно се слива с низината. През територията му преминава 

пътят от Свищов за Никопол. Защитената зона е обявена със Заповед No.РД-841 от 

17.11.2008 г., бр. 108/2008 на Държавен вестник 2-1-2074-841-2008г. и промяна в 

режима на дейностите със Заповед No.РД-80 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013 на Държавен 

вестник. 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици 

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания):  

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), 

Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла 

(Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Белоока 

потапница (Aythya nyroca), Осояд (Pernis apivorus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), 

Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар 
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(Circus cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila 

pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Ливаден 

дърдавец (Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Белобуза рибарка 

(Chlidonias hybridus), Черна рибарка (Chlidonias niger), Бухал (Bubo bubo), Земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сирийски пъстър кълвач 

(Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Късопръста 

чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска 

бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка 

(Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: 

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Сива чапла (Ardea cinerea), Фиш (Anas 

penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Лятно бърне (Anas querquedula), Голям ястреб 

(Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), 

Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius 

dubius), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis 

hypoleucos), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането 

им в обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади; 

4. Забранява се извършването на скално катерене в периода от 1 март до 31 юли. 

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство; 

6. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързо 

движеща се техника и преди 15 юли. 

o Защитена зона по Директивата за птиците BG0002017 „Комплекс 

Беленски острови“ 
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Обхваща островите, намиращи се между 576 и 560км от река Дунав – Персина 

(Белене), Милка, Китка, Голяма бързина и по-малки.  Обявена е със Заповед №РД-82 от 

12.02.2008г., с площ 70 097,716 дка. Преобладаващата растителност е горска от върба, 

топола, бряст и дъб и блатна, пряко свързана с режима на водата, както и на места 

ливадна. Трите блата на остров Персина са свързани с канал, вливащ се в реката.  

Комплексът се състои от важни местообитания за престой по време на миграция, 

постоянен живот, хранене, размножаване, гнездене на над 141 вида птици, много от 

който рядко срещани и застрашени. С изграждането на диги и дренажна система част 

от характерните видове постепенно изчезват.  

Защитената зона се обявява с цел: 

o Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици 

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. 

o Възстановяване на местообитанията на видове птици, за които е 

необходимо подобряване на природозащитно им състояние. 

Птици: Accipiter brevipes, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Actitis hypoleucos, 

Alcedo atthis, Anas acuta, Anas clypeata, Anas crecca, Anas penelope,  Anas platyrhynchos, 

Anas querquedula, Anas strepera, Anser albifrons, Anser anser, Aquila chrysaetos, Aquila 

clanga, Aquila pomarina, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, 

Aythya fuligula, Aythya marila, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Bucephala clangula, Buteo 

buteo, Buteo rufinus, Calidris canutus, Charadrius dubius, Chlidonias hybridus, Chlidonias 

niger, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus 

cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Coracias garrulus, Cygnus cygnus, Cygnus 

olor, Dryocopus martius, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco cherrug, Falco naumanni, 

Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Falco vespertinus, Fulica atra, Gallinago media, 

Gallinula chloropus, Gavia arctica, Gavia stellata, Haliaeetus albicilla, Hieraaetus pennatus, 

Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Larus 

cachinnans, Larus canus, Larus genei,Larus ridibundus, Limosa limosa, Mergus albellus, 

Mergus merganser, Merops apiaster, Milvus migrans, Numenius arquata, Nycticorax 

nycticorax, Pandion haliaetus, Pelecanus crispus , Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, 

Pernis apivorus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, 

Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Pluvialis squatarola, Podiceps auritus, Podiceps 

cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Riparia riparia, Sterna albifrons, Sterna 

hirundo, Sterna hirundo, Sylvia nisoria, Tachybaptus ruficollis, Tadorna ferruginea, Tringa 

ochropus, Tringa totanus, Vanellus vanellus. 
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Забраните и ограниченията на дейности в зоната са посочени в заповедта за 

обявяването ѝ. 

Режим на дейности: 

1. Забранява се унищожаването на островни образувания; 

2. Забранява се извършването на дейности, свързани с отводняване или 

пресушаване на мочурища и естествени водни обекти; 

3. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (единични и 

групи дървета) в земеделските земи; 

4. Забранява се разораването и залесяването на ливади, пасища и мери; 

5. Забранява се извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до 

намаляване на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; 

6. Забранява се извършването на сечи в радиус 300 м около гнезда на грабливи 

птици и около гнездови колонии на чапли през периода на гнездене (март - юли); 

7. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите 

по горите; 

8. Забранява се косенето на ливадите до 1 юли. 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Защитена местност: ПЕРСИН 

2. Защитена местност: ПЕРСИН ИЗТОК 

3. Поддържан резерват: ПЕРСИНСКИ БЛАТА 

4. Природен парк: ПЕРСИНА 

5. Резерват: КИТКА 

6. Резерват: МИЛКА 

o Защитена зона по Директивата за птиците BG0002083 

„Свищовско-Беленска низина“ 

Разположена е южно от река Дунав и островната група Белене, между градовете 

Белене и Свищов. Обхваща част от Дунавската низина периодично наводнявана от 

реката в миналото. В следствие на това се е образувал естествен комплекс от влажни 

зони с богата флора и фауна. Към настоящия момент съществена част представлява 

земеделска земя с полуестествена тревна растителност, храсти и изолирани групи 

дървета. Югозападната му част е заета от блатото Кайкуша. Защитената зона е с площ 

5439,8 ха. Обявена е със заповед No.РД-768 от 28.10.2008 г., бр. 102/2008 на Държавен 

вестник 2-1-2083-768-2008, Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-82 от 

28.01.2013 г., бр. 10/2013 на Държавен вестник. 
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Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици 

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък 

воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Гривеста чапла 

(Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Бял щъркел (Ciconia ciconia), 

Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Турилик (Burhinus 

oedicnemus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), 

Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива 

гъска (Anser anser), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Пчелояд (Merops 

apiaster). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските 

земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането 

им в обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и 

ливади; 

4. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 

5. Забранява се паленето на тръстиковите масиви и крайбрежна растителност. 

6. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство. 

И петте защитени зони са включени в Списъка на защитени зони за опазване на 

дивите птици и в Списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна приети с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерски 

съвет. За три от зоните има действащи заповеди за обявяване съгласно чл.12 от ЗБР, с 

които се определя териториалният им обхват, площта, предметът и целите на опазване 
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и забраните и ограниченията на дейности в границите им. За нито една от зоните не е 

изработен и утвърден план за управление. 

2.1.7.2. Защитени територии 

В обхвата на ОУП (община Белене, без землището на гр. Белене) са обособени 

две защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, както следва: 

o Природен парк „Персина“ 

o Международен статус: Рамсарска конвенция 

o Цели на обявяване: Опазване, възстановяване и поддържане на 

разнообразието на местните екосистеми и ландшафти, местните видове диви растения и 

животни, както и на местните сортове и породи; Възстановяване на заливни гори и 

влажни зони в Свищовско-Беленската низина и съседни дунавски острови. 

o Режим на дейности: 

1. Забраняват се дейности, свързани със или водещи до отводняване или 

нарушаване на водния режим на съществуващите влажни зони; 

2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общинския 

поземлен фонд в обработваеми земи; 

3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд; 

4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на 

земята; 

5. Забранява се намаляване на площта на естествените гори, собственост на 

държавата и общините; 

6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на защитени видове 

птици, както и на безопасно разстояние от тези колонии, определено от държавното 

лесничейство и парковата дирекция през размножителния период на птиците -март-юли 

(вкл.); 

7. Забранява се регулиране на дивечовите запаси на островите през периода 

март-юли (вкл.). 

o Припокриване (частично или пълно): Защитена местност „Кайкуша“, 

Защитена местност „Персин“, Защитена местност „Персин – Изток“, Защитена 

местност „Плавала“, Поддържан резерват „Персински блата“, Резерват „Китка“, 

Резерват „Милка“, ЗЗ по директивата за птиците „Комплекс „Беленски острови““, ЗЗ по 

директивата за птиците „Никополско плато“, ЗЗ по директивата за птиците „Остров 

Лакът“, ЗЗ по директивата за птиците „Свищовско-Беленска низина“ . 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  96 

o Защитена местност „Киселец“ 

o Цел на обявяване: Опазване на находище на уязвим вид - червен божур 

(Paeonia peregrina Mill.) 

o Режим на дейности: 

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и 

изкореняване на всякакви растения 

2. Забранява се пашата на добитък през всяко време 

3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и 

разваляне на гнездата или леговищата им 

4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, 

повреждането или изменянето на естествения облик на местността, включително и на 

водните течения 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на 

скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите 

6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи 

7. Забранява се всякакво строителство 

8. Разрешава се извеждането на сеч и отсичането на престарели и с влошени 

декоративни качества дървета 

o Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците 

„Никополско плато“. 

Изводи: 

1. В територията на община Белене са обособени пет защитени зони от 

екологичната мрежа „Натура 2000“, съгласно Закона за биологичното разнообразие – 

две зони по директивата за местообитанията и три зони по директивата за птиците. 

2. В обхвата на ОУП (община Белене, без землището на гр. Белене) са обособени 

две защитени територии, съгласно Закона за защитените територии – природен парк 

„Персина“ и защитена местност „Киселец“. 

2.1.8. Състояние на ландшафта 

 

Характеристиките на ландшафта като пространствена земна повърхност, чиито 

форми и цялостен облик са обусловени от естествените фактори (геология, почви, 

климат, релеф, животински и растителен свят и човешка дейност), участват в 

характеристиката на жизнената среда и инвестиционната привлекателност. 
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Българският ландшафт се характеризира с относително голямо разнообразие и 

значителен потенциал на природните и културни елементи. През последното 

десетилетие в резултат на урбанизацията са били засегнати много ландшафти. 

Предстоящото изграждане на пътища, строителство на железопътни коридори, както и 

други инфраструктурни проекти, също ще имат значителен ефект върху структурните 

характеристики на ландшафта и неговото качество. 

На национално ниво има няколко разработени ландшафтни класификации със 

съответните карти към тях.  

Съгласно ландшафтната подялба на България (по Батаклиев, 1934 – Фигура 

2.1.18-1), територията на община Белене попада в западната част на Дунавския 

плочесторавнинен ландшафт.  

 

 

Фигурa 2.1.18-1 Ландшафтна подялба (по Батаклиев, 1934) 

 

Съгласно ланшафтното райониране (по Петров, 1997) районът на община Белене 

попада в Северно-Българската зонална ландшафтна област на Дунавската равнина, 

респективно в северната Дунавскоравнинна подобласт (Фигура 2.1.18-2). В последната 

попада и Свищовско-Беленската низина.  
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Фигурa 2.1.18-2 Ландшафтно райониране (по Петров, 1997) 

 

Съгласно регионалната диференциация на ландшафтите (Велчев, Тодоров, 

Пенин, 2003 – Фигура 2.1.18-3), територията на България попада в три големи 

ландшафтни провинции на Евразия: алпийска, източносредиземноморска и понтийска. 

Районът на община Белене попада в границите на Алпийската провинция, 

Долнодунавската подпровинция и Придунавско-Добруджанската област. 

 

 

Фигурa 2.1.18-3 Регионална диференциация на ландшафтите в България  

(Велчев, Тодоров, Пенин, 2003) 
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Най-важните характеристики на Придунавско-Добруджанската област са: 

- обхваща северната част на Дунавската равнина и Добруджа; 

- преобладават степните и лесостепните комплекси; 

- характеризира се с равнинно-хълмист релеф; 

- покрай р. Дунав и нейните притоци са развити азоналните хидроморфни и 

субхидроморфни ландшафти; 

- значителни изменения, настъпили под влиянието на човека – 

антропогенизирани ландшафти; 

- два природни парка: „Персина“ (част от който попада на територията на 

община Белене) и „Русенски Лом“, биосферен резерват „Сребърна“. 

Европейската конвенция за ландшафта възприема ландшафта като: „площ, 

според всеобщото разбиране, чийто характер е следствие от действието и 

взаимодействието на природни и човешки фактори“ (ELC, 2000). Именно това е 

основата на Европейската ландшафтна карта LANMAP2 (Mücher et al., 2007). Тя е 

разработена върху 4 основни слоя в ГИС, които съдържат информация за – релефа, 

климата, почвообразуващи скали и земеползването (Фигура 2.1.18-4). На базата на тези 

слоеве е направена и класификация на ландшафтите. Целта на тази карта е да послужи 

за определяне политиката по опазване на природната среда на национално и 

европейско ниво. 
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Фигура 2.1.18-4 Европейската ландшафтна карта LANMAP2 – част България
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Класификацията има йерархична структура с 4 нива, като най-високото ниво на 

класификацията се определя от климата. Според LANMAP2 в страната има 2 класа – 

континентален и средиземноморски (за територията на община Белене – само 

континентален). На второ ниво е комбинацията от климата и топографските различия. За 

страната има 4 класа – високопланински, планински, хълмист и равнинен (за територията 

на община Белене – само равнинен и хълмист). Третото ниво се определя от климата, 

топографията и почвообразуваща скала. На това ниво за страната има 2 класа – седиментен 

и твърди скали (за територията на община Белене – само седиментен). На последното най-

ниско ниво е по вид на земно покритие, като за страната са определени 6 вида – гори, 

обработваеми земи, разнородни агрокултури, антропогенизирани територии (културни), 

заблатени територии, с храстова растителност (за територията на община Белене – само 

обработваеми земи). На тази база са определени 26 ландшафтни типа, показани на Фигура 

2.1.18-4 в това число урбанизирани територии и водни площи. 

В тази връзка, съгласно гореописаната европейска ланшафтна карта, основните 

типове ландшафт, попадащи в района на община Белене, са: 

• Континентален – равнинен – седиментен  -с - обработваеми земи; 

• Континентален – хълмист – седиментен - с-  обработваеми земи. 

Изхождайки от основния клас равнинни ландшафти и съответната диференциация на 

типове и подтипове ландшафти, върху територията на общината се определят следните 

групи съвременни природни ландшафти:  

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

земеделско усвояване;  

• Ландшафти на ливадно-блатните алувиални низини със сравнително малка степен 

на земеделско усвояване;  

• Ландшафти на гористите низини върху заливната тераса и островите;  

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

висока степен на земеделско усвояване;  

• Ландшафти на черноземно-степните склонове на между долинните плата и ридове 

със средна степен на земеделско усвояване.  

Чувствителни ландшафти 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  102 

Ландшафтът е подложен на процес на ускорена трансформация, дължаща се на 

фактори като: развитието в земеделието, горското стопанство, индустрията, добива на 

минерали, регионално и градско планиране, транспорт, инфраструктура, туризъм и отдих. 

Като чувствителни ландшафти се определят териториите по поречията на реките, 

защитените зони, влажните зони и други зони от националната екологична мрежа Натура 

2000. В тях всякаква намеса би могла да има необратими последици върху устойчивостта 

на ландшафтните комплекси. Такива ландшафти се наблюдават и на територията на община 

Белене.  

Изводи: 

1. Съгласно ландшафтната подялба на България (по Батаклиев, 1934), територията на 

община Белене попада в западната част на Дунавския плочесторавнинен ландшафт. 

2. Районът на община Белене попада в Северно-Българската зонална ландшафтна 

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

Петров, 1997). 

3. Съгласно регионалната диференциация на ландшафтите (Велчев, Тодоров, Пенин, 

2003), територията на община Белене попада в границите на Алпийската провинция, 

Долнодунавската подпровинция и Придунавско-Добруджанската област.   

4. Съгласно европейска ланшафтна карта LANMAP2 (Mücher et al., 2007), основните 

типове ландшафт, попадащи в района на община Белене, са: 

• Континентален – равнинен – седиментен – с - обработваеми земи; 

• Континентален – хълмист – седиментен – с - обработваеми земи. 

 

2.1.9. Състояние на материалните активи 

 

Като материални активи на територията на общината в ДЕО се анализира текущото 

състояние на земите и изградените обекти и съоръжения. 

По отношение на земеползването, ясна представа се добива от Таблица 1.2.3-2 

Баланс на територията по устройствени показатели, според предвижданията на ОУП, 

представена в т. 1 на екологичната оценка.  

Разпределението на дълготрайните материални активи по икономически дейности в 

община Белене показва изявена концентрация в две основни направления – Селско, горско 

и рибно стопанства (38,5%) и Преработваща промишленост (36,3%). За периода от 5 
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календарни години (2015 – 2019 г.) се отчитат съществени динамики с противоположен 

характер при различните сектори. Отрицателни темпове на прираст се отчитат средно за 

общината (-15,7%), както и при секторите Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети 

(-79,4%) и Държавно управление (-19,9%). Положителни има при Транспорт, складиране и 

пощи (99,6%) и Финансови и застрахователни дейности (77,1%), както и основните за 

общината - Преработваща промишленост (50,6%) и Селско, горско и рибно стопанства 

(15,8%). 

Основната икономическа сила в община Белене е концентрирана в нейния център – 

град Белене. В община Белене основно застъпени са: 

• Първичен (аграрен) сектор - Селско, горско и рибно стопанство; 

• Вторичен (индустриален) сектор - Преработваща промишленост; 

• Третичен сектор (услуги) - Държавно управление; Търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети; 

Именно те са със структуроопределящо значение за общината, нейния икономически 

профил и заетост. 

Селскостопанският фонд обичайно обхваща съществен дял от територията на 

общините, разположени в Дунавската равнина. Той се формира като сбор от земеделските и 

горски територии. През 2019 г . при община Белене земеделските територии са 210 052 da 

(74.3%), а горските – 34 591 da (12.2%). Общите им количества възлизат на 244 643 da и 

86.5% от цялата площ. За сравнение, при област Плевен сборният относителен дял възлиза 

на 91.3%, при Северозападен район 92.7% и в страната 92.9%, което се дължи на 

специфичните им природо-географски характеристики. 

По териториално разпределение, в селата попадат 119150.2 da земеделски територии 

и 6476.3 da горски. Те представляват 56.7% и 18.7% от съответните за община Белене. С 

обработваеми земи са заети 85 012.9 da ниви и 6 516.0 da трайни насаждения, а 

необработваеми остават 27 621.3 da.  

На територията се отглеждат следните видове култури: 

• зърнени - пшеница, овес, просо, ечемик, ориз и царевица; 

• технически: кореноплодни (моркови, картофи) и маслодайни (слънчоглед и 

рапица); 
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• овощни: дървесни (ябълка, круша, слива, джанка, праскова, орех), 

храстовидни (дюля, лешник, касис, лози) и полухрастовидни (малина и къпина). 

Определящо значение при земеделските земи е тяхната бонитетна категория - според 

релефа, климатични условия, продуктивните възможности на почвите и техните 

технологични качества, както и пригодността за производство на различни видове 

селскостопански култури. От съществено значение е опазването на земите с I, II и отчасти 

III категория (с бал 90 – 71). Такива земи липсват в общинската територия. 

По отношение на животновъдството – отглеждат се крави, овце, кози, свине, птици, 

зайци и пчели. Преобладаваща част от тях са в малки стада на семейства от селата и не 

попадат в статистическите данни на стопанствата и тяхната дейност. 

По отношение на горските територии - залесената площ е 332.5 ha или 100.0 % от 

общата площ. Преобладават нискостъблените гори – 259.0 ha (77.9 % от залесената площ), 

следват широколистните високостъблени гори – 42.5 ha (12.8 % от залесената площ), 

издънковите гори за превръщане в семенни – 30.4 ha (9.1 % от залесената площ) и 

иглолистни гори – 0.6 ha (0.2 % от залесената площ). Тази статистика показва в пълна 

степен характера и стопанисването на горите, собственост на община Белене. Изредени 

култури са констатирани върху площ от 9.1 ha, които трябва да се залесят през 

десетилетието, с оглед пълноценното използване на дървопроизводителната площ. 

Изредените естествени насаждения заемат 32.5 ha и представляват разстроени издънкови 

акациеви и тополови насаждения. 

В сектора на Преработващата промишленост дейност реализират следните фирми: 

• „ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – „ЕСМИ“ АД - 

комплексно изпълнение на инженерни обекти, ремонт и реконструкция на обекти; 

автотранспорт; производство и продажба на инертни материали, бетон, метални заготовки.  

• „ЕНЕРКЕМИКАЛ” ЕООД - изработва на метални конструкции, нестандартно 

оборудване и производство и рециклиране на машини. Продажба в първоначален, 

преработен или обработен вид, както и собствено производство; 

• „МАЙКРОМЕТ” ООД - обработка на черни и неръждаеми метали, 

изработване на профили (П-образни и двойто Т-образни,  горещовалцувани  профили от 

конструкционна стомана - IPN, UPN, IPE, HE-A, HE-B, HE-M), спирателна арматури, тръби, 

метални конструкции и изделия и търговия; 
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• „МАЙКРОЛАЙН“ ЕООД - производство и търговия с дървесна биомаса, 

възобновяеми енергийни източници, консултантска дейност в областта на енергийната 

ефективност, инвестиционно проектиране на жилищни, административни и производствени 

сгради, търговия с горивни устройства, изграждане на отоплителни инсталации и други; 

• “МИКРОАРТ - 7” – производство на месо и месни продукти; 

По териториално разпределение предприятията са концентрирани в град Белене. В 

селата има много ограничен потенциал за развитие в следствие на малкия брой население и 

възрастовата им структура. По-силното развитие в общинския център дава възможност за 

наемане на служители от по-малките населени места в близост.  

Изпълняващи дейността си в сектор Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети са предимно малки до средни предприятия. Те представляват магазини с 

предлагане на хранителни продукти, дрехи, обувки, пособия за бита, заведения за хранене и 

развлечения, автосервизи и автомивки и други. Секторът има потенциал да се развие към 

разширение на предлаганите продукти и услуги за местния пазар и достигане до нови 

според техните характеристики (търсене, вкусови предпочитания и други). 

Изградена и функционираща е системата на здравеопазване, осигуряваща пълен 

цикъл на обслужване. Населението се обслужва от МБАЛ „Белене“ и медицински център 

„Бел Медик“, разположени на територията на град Белене. За населението от селата е 

осигурено транспортиране. Налице е малък брой на медицински специалисти – недостиг на 

персонал и предпоставка за затруднения в обслужването. 

През учебната 2019/2020 г. на територията на община Белене функционират 2 

детски ясли с общ брой места от 43. Териториално те са разположени в град Белене, 

където има най-голяма концентрация на брой деца в съответните възрастови групи. 

Детските ясли обхващат малък дял от децата в съответната възрастова група. 

Ефективността на капацитета се понижава. Няма необходимост от изграждане на нови 

обекти и разкриване на допълнителни места в съществуващите. 

Изградени са две детски градини, разположени в град Белене. Капацитетът им е 

достатъчен предвид населението, демографските тенденции и заетостта на местата. Няма 

необходимост от изграждане на нови обекти или допълните структури към 

съществуващите. Училищата в територията са три – основно, средно и професионална 
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гимназия. Намират се в град Белене, отдалечени помежду си и спрямо други училища. 

Състоянието на обектите на образованието е добро. 

Община Белене има изградена мрежа от основни социални услуги: център за 

обществена подкрепа, център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с 

увреждания, общинска основна организация на хората с увреждания, клубове на 

песнионера, домашен социален патронаж, обществена трапезария, медицински грижи по 

домовете,  приена грижа. Относно състоянието на обектите за социални грижи – 

установени са разнообразни нужди, сред които: обновяване на материално-техническата 

база (ремонтни дейности по сградите и инсталациите, подмяна и закупуване на изцяло ново 

модернизирано обзавеждане и оборудване), внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

облагородяване на прилежащите озеленени площи, подмяна на настилки и подобряване на 

достъпността до сградите. 

Културната инфраструктура е представена от читалища с обособени библиотеки 

(6 броя, с 2 етнографски сбирки) и религиозни храмове (8 броя). В територията няма 

самостоятелно обособени музеи, художествени галерии и библиотеки. Общото състояние 

на обектите в добро, като са направени ремонти на материалните бази. 

Функционират три обекта на спортната инфраструктура, разположени в южната 

част на град Белене. На трите обекта в общинския център е извършен основен ремонт. Към 

настоящия момент те са в добро общо състояние. 

Инфраструктурата за обществено обслужване се състои от Община Белене и 

кметства в селата, Районно полицайко управление – Белене,  Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“, поща и спедиторски офиси, търговски обекти за 

предлагане на продукти и услуги. Преобладаващата част са концентрирани в град Белене, а 

в селата присъстват само единични обекти за задоволяване на първостепенни нужди. 

Изградената транспортна мрежа в община Белене е с гъстота под средната за 

страната, но сравнима със съседните общини е над гъстотата на транспортната мрежа в 

общините Свищов и Никопол. Състоянието на републиканската пътна мрежа на 

територията на общината не е добро, настилките са компрометирани на много места. 

Необходимо е за цялата дължина на общинските пътища да се извърши основен ремонт, 

както и на съоръженията по съответните отсечки – мостове, канавки, отводнителни 

съоръжения и др. 
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На територията на Община Белене преминава част от железопътна линия № 24 

Ореш – Белене, от км 0+650 до км 13+130, с дължина 12,480 км /км 0+650 е границата 

между общината Велико Търново, Област Велико Търново и Община Белене, Област 

Плевен/. Железопътната линия е единична, неелектрифицирана и е част от маневрен район 

„Белене“ към жп гара Ореш. Експлоатацията на жп линията  е преустановена, но тя не е 

демонтирана.  

Белене е дунавски град, който не се развива като пристанищен. Основната причина 

за това е, че е разположен на широк (от 250 до 500 m) дунавски ръкав, който е сравнително 

плитък и с непостоянна дълбочина и е неподходящ за промишлено корабоплаване. По 

отношение на развитието на риболова и традиционния поминък свързан с него са изградени 

две рибарски селища, които могат да бъдат обособени като рибарски пристанища в 

бъдеще. 

Всички населени места на територията на община Белене са водоснабдени и са 

обхванати 100 % от обитаваните жилища, съгласно данни от последното преброяване и от 

ВиК Плевен. Изградената водоснабдителна мрежа е остаряла и половината от нея се нуждае 

от подмяна. Затруднения с водоснабдяването се наблюдават единствено през летните 

месеци в с. Кулина вода, където вътрешната водоснабдителна мрежа е изградена предимно 

от етернитови тръби.  

По данни на паспортизацията на канализационната мрежа, 70% от населението в 

град Белене е включено в канализационната мрежа на града. Тя е смесена – за битови и 

промишлени отпадъчни води и се зауства в река Дунав, минавайки през КПС и ПСОВ. 

Общата дължина на изградените колектори е 7635 m. Необходимо е да се доизгради 

канализационната мрежа като се обхване 100% от градската територия. И петте села в 

общината са без канализация. 

Съгласно данни на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, Плевен, на 

територията на общината са изградени хидромелиоративни съоръжения, които са 

собственост или са стопанисвани от  „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав, 

Плевен. Съоръженията са обединени в напоително – отводнителна система „Белене“.  По-

голямата част от съоръженията за напояване са разположени в землището на гр. Белене. 

Състоят се от канали, помпени станции (две от които демонтирани), водопроводи и 

изравнители (подробна таблица с данни за съоръженията е приложена към изходните 
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данни). Напоителната система е в лошо състояние, липсват заявки за напояване. 

Напоителните канали са трапецовидни, с наклон 1,5%, част са облицовани, но повечето не 

са. 

Община Белене е захранена от републиканската електроенергийна система 

посредством подстанция „Белене“ 110/20kV, разположена в град Белене. Подстанция 

„Белене“ 110/20kV има връзка с два електропровода – „Лозица“ 110kV и „Свилоза + 

Щастливеца“ 110kV. Електропроводите 110кV и 20кV осигуряват необходимата надеждност 

на захранване за потребители от поне II категория. Някои малки населени места и 

отдалечени обекти (например хижи), където няма консуматори от по-висока категория, 

осигурената надеждност на електрозахранване е от III категория. Голяма част от 

трансформаторните постове са с остаряла морално и технически апаратура, което води до 

смущения в електроснабдяването на общината. 

На територията на общината няма изградени обекти за ВЕИ, които са източник от 

местно/регионално значение/ниво. 

Към настоящия момент „Булгартрансгаз“ ЕАД няма изградени съоръжения, 

инвестиционни намерения и съответно разработени проекти за изграждане на преносен 

газопровод на територията на Община Белене. 

Община Белене се обслужва от цифрова телефонна система. Изградената кабелна 

мрежа и монтираният капацитет в централите дават възможност да се удовлетворят 

исканията за телефонни постове, но се използват само част от инсталираната мощност. 

Всички селища от общината имат покритие от мрежите на трите мобилни оператора 

(“Мобилтел“ ЕАД /МТел), „Теленор България“ ЕАД и Виваком (БТК ЕАД), като 

качеството на обхвата е добро. Осигурена е необходимата инфраструктура за достъп до 

интернет на всички населени места в общината. Във всички селища има развита кабелна 

радио- и телевизионна мрежа за приемане на програмите на регионалните оператори. 

Дейностите на съобщителната система се осъществяват от пощенските станции и пощенски 

клонове. Мрежата от пощенски станции в селата е добре развита и задоволява нуждите на 

населението. 

Изводи: 

Състоянието на материалните активи показва необходимост от предприемане на 

мерки за тяхното обновяване, рехабилитация, подновяване и изграждане на нови такива.  
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2.1.10. Културно-историческо наследство, включително архитектурно и 

археологическо наследство 

 

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа 

памет и национална идентичност. На територията на общината са налични културни 

ценности – материални и нематериални, свидетелства за човешко присъствие и дейност, 

които са с висока научна и културна стойност за индивида, общността и обществото в 

региона. Културното наследство в община Белене е представено от археологически, 

архитектурно-строителни, художествени и исторически, както и от народните традиции и 

културните обичаи.  

Културното наследство в общината включва едни от най-значимите недвижими 

културни ценности в региона и България, като от категория с „национално значение“ е 

идентифициран един обекта (НДА – НИНКН) и 38 археологически обекта (АИС-АКБ, 

НАИМ-БАН), които притежават изключителна стойност за културата и историята: 

• „Развалини от стените на римско укрепление, покрай“ покрай Дунава в 

селото и „Римски град – Димум“  в селището /град Белене/;  

• 38 археологически обекти, включени в  /АИС-АКБ/ предоставена от НАИМ-

БАН. 

От категория с „местно значение“ са обявени следните недвижими културни 

ценности: 

• Развалини от старо римско укрепление на Хасърлъка, покрай Дунава, на 3-4 

км. западно от селището /град Белене/.; 

• Старо селище от Античността и Средновековието разположено в 

землището на село Петокладенци. 

Материалното културно наследство обхваща както недвижимото, така и движимото 

културно наследство като съвкупност от културни ценности, които носят историческа 

памет и национална идентичност. Материалното културно наследство може да включва:  

• наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 

• исторически обекти и комплекси; 

• архитектурни обекти и комплекси; 
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• етнографски обекти и комплекси; 

• образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 

• природни ценности /образци/, включително антропологични останки, открити 

при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения; 

• индустриално наследство; 

• произведения на изящни и приложни изкуства; 

• документално наследство; 

• аудио-визуално наследство; 

• книжовни и литературни ценности. 

Недвижимото културно наследство обхваща културни ценности, които са трайно 

закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда /чл. 9 от 

ЗКН/. Обикновено това са отделни сгради /или елементи от тях/, монументи, 

археологически структури, паркове или градини. Сбор от самостоятелни елементи могат да 

образуват групови недвижими културни ценности. 

Недвижимите обекти придобиват статут на недвижими културни ценности по 

няколко нормативни пътеки. Поради това е целесъобразно тяхното разграничаване и 

разглеждането им в четири отделни групи. 

Съгласно чл. 14 ал. 1 т. 2 от ЗКН, Министърът на културата предоставя статут на 

недвижими културни ценности. Той също така извършва декларирането на обекти, които 

могат да бъдат определени като недвижими културни ценности /чл. 58 ал. 1 от ЗКН/. 

Неформално декларираните обекти се разглеждат като обекти с временен статут до 

окончателното предоставяне на статут на НКЦ или до отказа от предоставянето му. 

Съгласно чл. 59 ал. 4 от ЗКН декларираните недвижими обекти имат статут на недвижими 

културни ценности до установяването им като такива по реда на закона. Временният статут 

няма давност. В случая с декларираните обекти са необходими допълнителни проучвания и 

завършване на процедурата. Освен недвижимите културни ценности придобили статут с 

акт на Министъра на културата по реда на ЗКН към тях трябва да прибавим и заварените 

декларирани и обявени по предходен ред недвижими паметници на културата. Те също 

запазват своя статут като декларирани обекти по ЗКН /§12 ал. 1 от ПЗР на ЗКН/ и като 

недвижими културни ценности /§10 ал. 1 от ПЗР на ЗКН/. Регистър на всички тези обекти 

се поддържа от НИНКН. 
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Недвижимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория 

„национално значение“ до установяването им като такива по реда на ЗКН, съгласно чл. 146 

ал. 3 от същия закон. Археологически обекти са всички недвижими материални следи от 

човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на 

тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са 

теренните проучвания. Към тази група можем да прибавим и обектите обявени за 

паметници на културата с категория „национално значение“ с разпореждане на 

Министерски съвет № 1711 от 22.10.1962 г. /Приложение/ - всички селищни и надгробни 

могили и средновековни отбранителни валове. Информацията за тези обекти се поддържа 

от АИС-АКБ. 

Възпоменателните знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 

1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, притежават статут на исторически 

недвижими културни ценности. Те са декларирани като паметници на културата с писмо 

изх. №4349/4.12.1992 г. на НИПК /Приложение/. Информация за такива обекти се поддържа 

от Националния военноисторически музей към Министерство на отбраната и Областна 

администрация Плевен. 

На последно място можем да споменем групата на археологическите резервати, 

които притежават статут на групови недвижими културни ценности с категория 

„национално значение“ съгласно чл. 50 ал. 1 т. 2 и ал. 3 от ЗКН. Списък на тези резервати е 

приложен към ЗКН. В тази група трябва да включим и другите резервати /исторически, 

историко-археологически, археологически и музейни/, които притежават статут на НКЦ по 

реда на §10 и §12 от ПЗР на ЗКН. Регистър на тези обекти се поддържа от НИНКН. На 

територията на Община Белене няма обекти от тази група. 

Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни 

ценности са /чл. 47 от ЗКН/:  

• археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, 

в която са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания; 

• исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места, 

свързани със забележителни исторически събития и личности; 
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• архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или 

съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа, културно- и 

производствено-техническа, пространствена и функционална стойност; 

• художествени: произведения на изящните и приложните изкуства - 

неразделни елементи от пространствената среда, в която или за която са създадени; 

• урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни 

образувания, чиито елементи са пространствено свързани и могат да се разграничат 

топографски;  

• културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени устойчиви 

културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната среда, 

характеризиращи културната идентичност на дадена територия; 

• парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от значение за 

развитието на паркоустройственото изкуство и наука; 

• етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и 

вярвания, които са свързани с пространствената среда; 

• културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с 

включените към него обекти на недвижимото културно наследство и ландшафти. 

На територията на общината са разположени само археологически, исторически, 

архитектурно-строително, художествени. Не са идентифицирани и оценени урбанистични, 

културен ландшафт, парково и градинско изкуство, етнографски, културен маршрут. 

Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни 

ценности са /чл. 48 от ЗКН/: 

• единични; 

• групови: 

ансамбъл - териториално обособима структура от обекти на недвижимото културно 

наследство, чиито елементи се намират в определени смислови, пространствени и 

естетически връзки помежду си и с прилежащата им среда; 

комплекс - разновидност на ансамбъла, чиито елементи са функционално свързани; 

серийни - състоящи се от два или повече обекта на недвижимото културно 

наследство, независимо от тяхното местоположение и обединени от ясни културни, 

времеви, социални и/или функционални връзки; 
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историческо селище - урбанизирана структура, наситена с културно-исторически 

ценности от една или няколко епохи; 

историческа зона - обособена селищна, извънселищна, подземна територия или част 

от акватория, наситена с културни и исторически ценности от една или няколко епохи; 

археологически резерват - обособена територия или част от акватория, наситена с 

издирени или подлежащи на издирване под повърхността или наземни археологически 

културни ценности, включително археологически нива и/или културни напластявания, 

разкрити при строителни дейности. 

В териториалната структура на община Белене, според НДА-НИНКН, са 

идентифицирани общо 35 обекта, от които съборени са 11 обекта, които към настоящия 

момент са със статут на недвижими културни ценности /НКЦ/. В териториалните граници 

на град Белене и прилежащите му територии /землище/ са идентифицирани тринадесет 

обекта, от които съборени са 2 обекта Пространствена концентрация на НКЦ освен в град 

Белене се наблюдава и в село Петокладенци. 

Пространствено разпределение на недвижимите културни ценности в община 

Белене: 

• град Белене: 13 броя обекти на НКН от вида архитектурно-строителен, от 

които един с национално значение – антична крепост и римски град Димум. Съборени са 

два обекта – магазия на Йоца Рауцата и Магазия на Боян Чиклев* 

• село Бяла вода: един обект на НКН, църква, от вида архитектурно-строителен 

и художествен – съборен обект – Църква „Св. Димитър”*; 

• село Деков: 4 броя обекти на НКН от вида архитектурно-строителен, единият 

е и художествен, от които три къщи и една църква; 

• село Кулина вода: 3 броя обекти на НКН от вида архитектурно-строителен, 

две къщи и сградата на училищното настоятелство. Съборени са два обекта – Сградата на 

училищното настоятелство и къща на Милан Ангелов*; 

• село Петокладенци: 8 броя обекти на НКН от вида архитектурно-строителен, 

6 бр. къщи, една църква и едно антично и средновековно селище. Съборени са 4 обекта – 

Къща на Борис Трифонов /на наследници/, Къща на Ангел Илиев Митев, Къща на Атанас 

Чивията /на Рачка Иванова/ и Църква “Св. Възнесение Господне”*; 
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• село Татари: 6 броя обекти на НКН от вида архитектурно-строителен, 5 бр. 

къщи и една църква. Съборен иса два обекта –  Къща на Блажко Русков и Къща на Петко 

Кръстев /Георги Ангелов Петров/. 

От обектите в списъка на НИНКН 11 бр. са съборени – жилищни сгради, магазиите, 

църква и сградата на училищното настоятелство в с. Петокладенци. 

За три от обектите е определена категория – антична крепост и римски град Димум с 

категория „национално значение“, и два обекта с категория „местно значение“ – антични и 

средновековни селища, по едно в землище гр. Белене и с. Петокладенци. Останалите обекти 

от списъка са без определена категория. За един от обектите е издадена заповед за 

обявяването му и определяне на граници и охранителна зона, режими на опазване - антична 

крепост и римски град Димум. Същият обект е включен в групова археологическа НКЦ 

„Римски Дунавски лимес“, състояща се от пет обекта. Съгласно методическите указания на 

НИНКН за изработване на част КИН към ОУПО всички обекти под определението 

„архитектурно-строителен от античността и средновековието“ се считат за археологически, 

като част от тях може да съвпадат с обекти от списъка на НАИМ – БАН, АКБ и РИМ. Това 

са антична крепост и римски град Димум и старите селища. 

Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България“, НАИМ–БАН и РИМ-Плевен в пространствената структура на община Белене са 

идентифицирани и регистрирани 38 археологически обекта, като 12 от тях са разположени  

в границите на землището на град Белене, 10 броя в землище с. Деков, 8 броя в землище с. 

Бяла вода, 2 броя в землище с. Кулина вода, 2 броя в землище с. Петокладенци, 4 броя в 

землище с. Татари. 

Възпоменателните знаци, издигнати по повод участието на България във войните от 

1885, 1912-1913, 1915-1918, 1944-1945 години, притежават статут на исторически 

недвижими културни ценности. Те са декларирани като паметници на културата с писмо 

изх. №4349/4.12.1992 г. на НИПК /Приложение/ и съгласно §10 от ПЗР на ЗКН. Обектите са 

според регистъра на НВИМ/МО и регистъра на Областна администрация Плевен. 

Военни паметници в община Белене са, както следва: 

• Паметник – пилон на загиналите беленчани във войните през 1885г., 1912 – 

1913г., 1915г. – 1918г. и 1944 – 1945г. – гр. Белене; 
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• Паметник в чест на загиналите войни-понтонери в ученията „Хелинга” през 

1930–1931 г. – гр. Белене; 

• Паметник в чест на загиналите католици-беленчани във войните през 1885г., 

1912 – 1913г. и 1915 – 1918г. – гр. Белене; 

• Паметник на загиналите от с. Татари  във войните през 1912 – 1913г., 1915г. – 

1918г. и 1944 – 1945г. – с. Татари. 

Важен проблем, за дългосрочното съхраняване на културното наследство, е неговото 

познаване, разбиране и оценяване от страна на местната общност. Това е основна 

предпоставка за всички останали дейности по опазване. В това отношение положително е 

въвличането на общността в дейностите по опазване, започвайки от идентифициране, 

проучване и документиране. 

Движимите културни ценности се издирват, изучават, опазват и представят с 

познавателна, образователна и естетическа цел от културни и научни организации – музеи. 

Културната инфраструктурата в община Белене е съставена от читалища с обособени 

в тях библиотеки. Съгласно Министерство на културата към 2021 г. на територията няма 

самостоятелно обособени музеи, художествени галерии и библиотеки. Ключово значение за 

общността имат събития, инициативи и дейности по съхраняването на автентични местни 

занаяти. 

Функционират шест на брой читалища – разположени във всяко населено място. Те 

представляват книжовни и културни центрове, съхранители на  фолклорните традиции. Във 

всички читалища има помещения за библиотеки. Техният книжовен фонд се поддържа от 

Община Белене, както и предоставени дарения на частни лица, благотворителни 

организации.  В читалищата се развива и обществена дейност, като заетите в структурите 

им спомагат за организирането на събития с разнообразен характер за деца, юноши и 

възрастни хора. Съществена част е насочена към местния културен календар, в който са 

включени големи религиозни празници с традиционните им чествания.  

Изводи: 

От анализа на културно-историческото наследство, вкл. архитектурно и 

археологическо, на територията на община Белене, могат да се направят следните изводи: 

• Културното наследство в общината включва едни от най-значимите 

недвижими културни ценности в региона и България, като от категория с „национално 
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значение“ е идентифициран един обекта (НДА – НИНКН) и 38 археологически обекта 

(АИС-АКБ, НАИМ-БАН), които притежават изключителна стойност за културата и 

историята; 

• В териториалната структура на община Белене, според НДА-НИНКН, са 

идентифицирани общо 35 обекта, от които съборени са 11 обекта, които към настоящия 

момент са със статут на недвижими културни ценности (НКЦ); 

• На територията на общината има 4 военни паметници, 3 от които се намират 

в гр. Белене и 1 в с. Татари; 

• Съгласно Министерство на културата, към 2021 г. на територията няма 

самостоятелно обособени музеи, художествени галерии и библиотеки. Ключово значение за 

общността имат събития, инициативи и дейности по съхраняването на автентични местни 

занаяти. Функционират шест на брой читалища – разположени във всяко населено място. 

 

2.1.11. Състояние по отношение на вредните физични фактори 

А. Шум 

Шумът е от основните неблагоприятни физични фактори, въдещи до акустичен 

дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го 

условия. Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които е генериран. В 

урбанизираните територии се различават промишлен (производствен), транспортен, шум от 

строителство и битов шум. В зависимост от характера (постоянен, периодичен, повтарящ 

се, непрекъснат), честотният спектър на интензивността на шума и продължителността на 

експозиция, въздействието му е с различна степен на вредност. 

Нормирането на шума в Република България е извършено чрез Наредба № 6 за 

показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в 

околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Граничните стойности на 

нивата на шума съгласно цитираната Наредба са дадени в следващата таблица:  
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Таблица 2.1.11-1 Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях 

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии 

и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в 

dB(A) 

ден вечер нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Централни градски части 60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на интензивен 

автомобилен трафик 

60 55 50 

Територии, подложени на въздействието на релсов 

железопътен и трамваен транспорт 

65 60 55 

Територии, подложени на въздействието на авиационен шум 65 65 55 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 

Населените места на територията на община Белене не представляват „агломерация“ 

по смисъла на Закона за защита от шума в околната среда (тъй като са с население под 

100 000 души), поради което за тях не е приложимо изискването за разработване и 

прилагане на стратегическа карта за шум и план за действие.  

Промишлен шум 

Съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда РИОСВ-

Плевен организира измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в 

околната среда от промишлени инсталации и съоръжения.  

На територията на общината, типично за общините, разположени в Дунавската 

равнина, преобладава селскостопанският фонд, формиран от сбора на земеделските и 

горски територии, които съставляват 86.5% от цялата площ. Населените места и 

урбанизираните територии са 5.4%, като на територията на общината няма обекти и 

площи, заети от добивна промишленост, съответно липсват значими източници на 

промишлен шум.  

Предприятията на преработващата промишленост са разположени основно в 

общинския център – гр. Белене (извън обхвата на проекта на ОУП) - НЕК ЕАД – София – 
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клон “АЕЦ Белене” - съхраняване и поддържане на доставеното оборудване и незавършено 

строителство на площадката на “АЕЦ – Белене”; „ЕНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – гр. Белене - комплексно изпълнение на инженерни обекти, ремонт и 

реконструкция на обекти; автотранспорт; производство и продажба на инертни материали, 

бетон, метални заготовки; „ЕНЕРКЕМИКАЛ” ЕООД - гр. Белене - изработване на метални 

конструкции, нестандартно оборудване и производство и рециклиране на машини; 

„МАЙКРОМЕТ” ООД - гр. Белене - обработка на черни и неръждаеми метали, изработване 

на профили (П-образни и двойто Т-образни,  горещовалцувани  профили от 

конструкционна стомана - IPN, UPN, IPE, HE-A, HE-B, HE-M), спирателна арматури, тръби, 

метални конструкции и изделия и търговия. Дружеството експлоатира лицензирана 

площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в землището на гр. 

Белене; „МАЙКРОЛАЙН“ ЕООД – гр. Белене - производство и търговия с дървесна 

биомаса, възобновяеми енергийни източници, консултантска дейност в областта на 

енергийната ефективност, инвестиционно проектиране на жилищни, административни и 

производствени сгради, търговия с горивни устройства, изграждане на отоплителни 

инсталации и други; ЕТ “ПТ – ГЕОРГИ ДЕНЕВ” – гр. Белене – производство на мебели от 

дърво; СД “МИКРОАРТ - 7” – гр. Белене - производство на месо и месни продукти. 

В обхвата на проекта на ОУП попада инсталация за интензивно отглеждане на 

птици (бройлери) в с. Петокладенци, община Белене, с оператор „Канарини“ ЕООД. 

Инсталацията се експлоатира съгласно Комплексно разрешително1, като в него са 

поставени условия относно шума. Съгласно извършена проверка от РИОСВ-Плевен през 

2021 г2. операторът извършва наблюдение на показателите за шум в околната среда с 

изискващата се в условието периодичност, като последното собствено периодично 

измерване е проведено през 2019 г. и не са установени несъответствия с разрешените 

гранични нива за шум. Максималното ниво на шум по границата на обекта (имота) е 56.8 

(±0.3) dBA (при норма 70 dBA), а максималното ниво на шум в мястото на въздействие 

(пред най-близката жилищна сграда) е 39.7 (±0.3) dBA (при норма 55 dBA). 

Шум от битови източници 

 
1 http://registers.moew.government.bg/kr/?lotNumber=444 

2 http://riew-pleven.eu/doc/kontrdnst/docladi/2021/KR/Kanari.pdf 
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Шумът от битови източници в общината незначителен, поради ниската гъстота на 

населението в населените места в обхвата на ОУП, с локален обхват и краткотрайна 

експозиция. 

Транспортен шум 

На територията на общината източници на транспортен шум са автомобилният и 

железопътният транспорт.  

Републиканската пътна мрежа е представена от:  

• Път II-52, /Русе - Белене/ - Мечка – Новград – Свищов – Деков – Белене 

вода – Никопол с обща дължина на пътя на територията на община Белене – 14,920 км. 

Трасето преминава през населените места – с. Деков – от км 71+609 до км 72+980, с 

дължина 1.371 км, с. Бяла вода – от км 78+987 – км 79+885, с дължина 0.898 км. Габаритите 

на трасето са с различна ширина – от 6.0 м. до 7.00 м.  извън населените места, в село Деков 

и Бяла вода – 8.00 м. Няма участъци в добро състояние – повечето са в лошо състояние. 

Данните за трафик показват, че по пътя преминават 32 автомобила на ден.  

• Път III-5202, Деков-Белене с дължина – от км 0+000 до км 6+164 с дължина 

6.164 км. Преминава през населените места: град Белене – от км 3+376 – км 6+164, с 

дължина 2.788 км; село Деков – от км 0+000 до км 0+324, с дължина 0,324 км – предвидена 

е рехабилитация на участъка от км 3+380 до км 4+542, който се характеризира с лошо 

състояние на пътната настилка. Също по-голямата част от пътя е в средно и лошо 

състояние. За пътния участък няма преброителен пункт.  

• Път III-3002, /Гара Белене – о. п. Плевен/ Българене – Стежерево – 

Божурлук – /Свищов-Деков/ от км 18+100 до 20+652 с дължина 2.552 км. Пътят не 

преминава през населени места на територията на общината, габарит – с ширина 6.00 м. 

Данните за трафик показват, че по пътя преминават 154 автомобила на ден. 

Местната/общинска пътна мрежа е представена от следните пътища:  

 

Таблица 2.1.11-2 Местна пътна мрежа на територията на община Белене 

Път № Наименование Дължина /км./ 

PVN1001 /ІІ-52,Ореш-Деков/ Татари -  

Петокладенци  /РVN2122/ 

0+000 –   9+800 9,8 

PVN2002 /ІІ-52,Деков-Белене вода/ -  

Кулина вода 

0+000 –   5+800 5,8 

PVN2122 /Дебово-Българене/- Санадиново - 

 Петокладенци - Стежерово 

8+000 – 14+300 6,3 
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Път № Наименование Дължина /км./ 

PVN1003 /ІІІ-5202,Деков-Белене/ - ХТК Белене 0+000 – 11+260 11,26 

PVN1004 /РVN1005,Белене - АЕЦ Белене/-/ІІІ-5202/ - ЗМК 0+000 –   0+294 0.294 

PVN1005 /ІІІ-5202,/-Белене-АЕЦ Белене 0+000 –   7+930 7,93 
 

Състоянието на републиканската и местната /общинска и частна/ пътна мрежа на 

територията на общината не е добро, настилките са компрометирани на много места, което 

е свързано и с по-високи нива на шум от преминаващите автомобили.  

Необходимо е за цялата дължина на общинските пътища да се извърши основен 

ремонт, както и на съоръженията по съответните отсечки – мостове, канавки, отводнителни 

съоръжения и др. 

Въпреки това, шумовото натоварване от транспорта не е значително, поради ниските 

нива на транспортния трафик – посочените пътища не попадат под изискванията за 

изготвяне на стратегически шумови карти съгласно Закона за защита от шума в околната 

среда.  

На територията на Община Белене преминава част от железопътна линия № 24 

Ореш – Белене, от км 0+650 до км 13+130, с дължина 12,480 км /км 0+650 е границата 

между общината Велико Търново, Област Велико Търново и Община Белене, Област 

Плевен/. Железопътната линия е II-ра категория, единична, неелектрифицирана и е част от 

маневрен район „Белене“ към жп гара Ореш. Към момента експлоатацията ѝ е 

преустановена - съответно не представлява действащ източник на шум, но линията не е 

демонтирана (има потенциал за изпълзване).  

Б. Вибрации 

Вибрациите се делят на вибрации върху цялото тяло (общи вибрации) и вибрации, 

предавани по системата ръка-рамо (локални вибрации). Граничните стойности за вибрации 

върху цялото тяло все още не са добре обосновани от гледна точка на вредните им ефекти 

върху организма.  

Вибрациите предавани върху цяло тяло или общите вибрации се дефинират, 

когато работещият стои, седи или се опира с голяма повърхност от тялото си върху 

вибриращата основа, седалка или повърхност. Вибрациите върху цяло тяло са механични 

вибрации, които при предаване на тялото водят до рискове за здравето на работещите - 

водачите на екскаватори, булдозери, скрепери, самосвали; шофьорите на тирове, автобуси, 
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бетонобъркачки, ватмани; машинисти на локомотиви; трактористи; водачи на самоходни 

селскостопански машини, на електрокари и др.  

Вибрациите, предавани по системата ръка-рамо или локалните вибрации се 

дефинират, когато работникът държи вибриращ инструмент и възприемащата повърхност е 

неговата длан/ръка. Вибрациите ръка-рамо са механични вибрации, които при предаване на 

системата ръка-рамо, водят до рискове за здравето на работещите с вибриращи ръчните 

инструменти, с някои видове немеханизирано оборудване, с елементите за управление на 

машините и оборудване и др. Ръчните ударни, пробивни и режещи инструменти се 

използват широко в ремонт и строителството (жилищно, пътно) и дърводобива. 

Няма данни за идентифицирани проблеми на околната среда от общи вибрации, 

излъчвани на територията на община Белене. 

В. Радиационна обстановка (Йонизиращи лъчения) 

Йонизиращото лъчение, или йонизираща радиация, представлява поток от заредени 

и електронеутрални частици и фотони, които могат да йонизират веществата, през които 

преминават. Основен източник са радиоактивните вещества и дейностите, свързани с тях.  

Най-източната част от община Белене попада в 100-километровата зона за 

радиоекологичен мониторинг около АЕЦ „Козлодуй“. Изследваните проби за измерване на 

радиационен фон и атмосферна радиоактивност в рамките на националната мрежа за 

радиационен мониторинг на околната среда за 2020 г., в т.ч. и за предходните години, 

съгласно годишните Доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен не 

показват отклонения от действащите норми и/или характерните за съответните райони 

стойности.  

На следващата фигура е представена извадка от интерактивната карта за 

радиационен мониторинг, Европейска комисия: 
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Фигура 2.1.11-1 Извадка от интерактивната карта за радиационен мониторинг, 

Европейска комисия  3 

 

Г. Нейонизиращи лъчения 

В зависимост от честотата нейонизиращите лъчения са: статично електричество, 

постоянно магнитно поле (в електротехническите производства), електромагнитни полета 

(EМП) с променлива честота (в енергетиката – около високоволтовите линии, подстанциите 

за високо напрежение и др.), радиочестотни ЕМП (в телекомуникациите, радиолокацията и 

др.), инфрачервени лъчения (топлина), видими лъчения (светлина), ултравиолетови 

лъчения, лазерни лъчения. Повечето са значими на ниво „работна среда“. 

През последните години все по-бързо навлизат нови технологии, свързани с 

излъчване на електромагнитно поле от различни честотни диапазони, както в работна 

среда, така и в урбанизираните територии. Почти всяка дейност на съвременния човек е 

свързана с използването на източници на нейонизиращи лъчения: електрически ток, уреди 

за бита, транспорт, медицина, козметика, комуникационни технологии. 

Излъчвателите на ЕМП (радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, 

радиолокаторни и навигационни станции и др.) се разполагат така, че напрегнатостта и 

плътността на мощност на ЕМП в района на населените територии да не превишават 

пределно допустимите нива, съгласно изискванията на Наредба № 9/1991г. пределно 

допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на 

хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, посочени в Таблица 2.1.11-3: 

 

 
3 https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx 
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Таблица 2.1.11-3 Пределно допустими нива на напрегнатостта и на плътността на 

енергийния поток на ЕМП в населена територия 

№ Честотния обхват на излъчвателя Пределно допустимо ниво 

1. от 30 до 300 kHz 25 V/m 

2. от 0.3 до 3 MHz 15 V/m 

3. от 3 до 30 MHz 10 V/m 

4. от 30 до 300 MHz 3 V/m 

5. от 0.3 до 30 GHz 10 µW/cm2 

 

Съгласно Анализа на резултатите от мониторинга на обекти, източници на 

електромагнитни полета в околната среда и в районите на детски, учебни и лечебни 

заведения в област Плевен, 2020 г. (публикуван на интернет страницата на РЗИ-Плевен) на 

територията на община Белене като обекти, източници на нейонизиращи лъчения са 

разположени 6 станции на мобилни оператори, а за цялата област Плевен броят им е 250. 

Данните от мониторинга през 2020, както и от предходните години, показват, че във всички 

обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на 

област Плевен, не са установени измервания над допустимото ниво. Стойностите на 

плътност на мощност и интензитет на електрическото поле в пунктовете на измерване 

отговарят на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 година. 

Изводи: 

1. Не са установени превишения на нормите за шум на територията на община 

Белене, като благоприятен фактор в това отношение е липсата на значими промишлени 

обекти и интензивен транспортен трафик. 

2. Не са установени проблеми, в т.ч. повишени нива на вибрации на територията на 

общината. 

3. Изследваните проби за измерване на радиационен фон и атмосферна 

радиоактивност в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околната 

среда за 2020 г., в т.ч. и за предходните години, съгласно годишните Доклади за 

състоянието на околната среда на РИОСВ-Плевен не показват отклонения от действащите 

норми и/или характерните за съответните райони стойности. 
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4. Резултатите от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация 

показват съответствие с приетите в страната хигиенни норми. Обследваните антени на 

мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до 

тях. 

2.1.12. Състояние и управление на отпадъците 

 

На територията на общината се формират различни по характер и вид отпадъци. 

Видът и генерираните количества зависят от няколко фактора, като разположение на 

населените места, инфраструктура, плътност на застрояване, брой на населението в тях, 

дейността на населението като източник на образуването, икономическото положение, 

промишленост, благосъстояние и др. 

Битови отпадъци 

През анализирания период – 2015 – 2018 г., количеството на генерираните битови 

отпадъци варира. Тяхното нарастване се наблюдава през 2015 г., след което следва спад до 

2017 г. През 2018 г. се наблюдава завишение – 1526 t, или 15.26% от общото количество 

образувани отпадъци за година. 

 

 

Фигура 2.1.12-1 Общо образувани битови отпадъци, община Белене (2015-2018 г.) 

 

Нормата за натрупване е най-висока през 2015 г., когато са докладвани 263 

kg/жител/година, събрани от територията на общината. След това следва спад, като през 

2017 г., нормата за натрупване на битови отдъци, съгласно данни от НСИ  е най-ниска - 
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98.09 kg /жител/година. През 2018 г., нормата за натрупване отново се покачва и достига до 

180.48 kg/жител/година. 

 

Фигура 2.1.12 – 2. Норма за натрупване на битовите отпадъци на община Белене 
 

Събирането, извозването и депонирането на отпадъци в община Белене се извършва 

от звено към общинската администрация. Генерираните битови и строителни отпадъци от 

всички населени места в общината се депонират на регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Левски (Никопол). Регионална система за управление на отпадъците в 

регион Левски /Никопол/ - площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, 

Никопол, Белене, Свищов и Павликени се състои от: 

1. Сепарираща инсталация за предварително третиране на смесени битови 

отпадъци, с капацитет 15 t/h или 2 9150 t/y; 

2. Клетка № 1 за депониране на неопасни отпадъци, с капацитет 101 775 т.; 

3. Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с 

капацитет 57.84 t/ 24 h или 13 882 t/y. 

Населението на община Белене е обхванато на 100% от услугата сметосъбиране, 

като във всички населени места от общината е въведено организирано сметосъбиране. 

Системата е ориентирана само за битови отпадъци, като всички предприятия (за 

месопреработване, стъклопоставяне, шивашки и др.), в това число и площадката на АЕЦ 

„Белене”, се обслужват на 100 % чрез предоставените съдове за смет от общината. 
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Дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на 

община Белене се осъществява от звено „Екология, озеленяване и чистота” към общинската 

администрация. Услугата се предоставя на територията на цялата община. Наличните 

съдове в общината, използвани за събиране и транспортиране на смесените битови 

отпадъци са представени на следващата таблица. 

Таблица 2.1.12 – 1 Налични съдове за събиране и транспортиране на смесените 

битови отпадъци 

Населено 

място 

Брой и вид на осигурените 

съдове за събиране на БО 

% население, обхванато в 

организирана система за събиране и 

транспортиране 

гр. Белене 

2 130 бр. еднофамилни кофи, с 

обем 0.11 m3  

232 бр. контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1.1 m3 

100 

с. Деков 

289 бр. еднофамилни кофи, с 

обем 0.11 m3 

37 бр. контейнери тип „Бобър”, 

с обем 1.1 m3 

100 

с. Кулина 

вода 

33 бр. контейнери тип 

„Бобър”,с обем 1.1 m3 
100 

с. Бяла вода 

17 бр. еднофамилни кофи, с 

обем 0.11 m3  

31 бр. контейнери тип „Бобър”, 

с обем 1.1 m3 

100 

с. Татари 
31 бр. контейнери тип „Бобър”, 

с обем 1.1 m3 
100 

с. 

Петокладенци 

30 бр. контейнери тип „Бобър”, 

с обем 1.1 m3 
100 

Общо 

2 436 бр. еднофамилни кофи, с 

обем 0.11 m3 

 364 бр. контейнери тип 

„Бобър”, с обем 1.1 m3 

100 

Източник: Община Белене 

 

За изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на образуваните битови 

отпадъци, Oбщината използва следните машини:  

• Исузу - 9 тона бруто, което ежедневно извършва до 2 курса до депото за битови 

отпадъци;  
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• Рено – 22 тона бруто, което извършва ежедневно до 2 курса до депото за битови 

отпадъци.  

Информация за използваната транспортна схема и честотата на събиране на 

отпадъците е представена на следващата таблица. 

 

Таблица 2.1.12 – 2 Транспортна схема и честотата на събиране на отпадъците на 

територията на община Белене и селата 

Честота на събиране Маршрут /km/ 

Контейнери тип "Бобър" 1.1 m3 – 2 

пъти седмично Контейнери 110 l – 1 

пъти седмично 

гр. Белене – сметище – гр. 

Белене 
15 

Контейнери тип "Бобър" 1.1 m3 – 2 

пъти месечно 

гр. Белене – с. Татари – с. 

Петокладенци – сметище – гр. 

Белене 

48 

Контейнери тип "Бобър" 1.1 m3 – 2 

пъти месечно 

гр. Белене – с. Бяла вода – с. 

Кулина вода – сметище – гр. 

Белене 

39 

Контейнери 110 l – 2 пъти месечно 
гр. Белене – с. Деков – 

сметище - гр. Белене 
19 

Източник: "Прединвестиционно проучване по проект „Изграждане на регионална 

система за третиране на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ 
 

Рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци  

В Таблица 2.1.12-3 е представен масов баланс на община Белене, показващ 

постигнатото рециклиране и оползотворяване спрямо общо генерираното годишно 

количество отпадъци. 

 

Таблица № 2.1.12 – 3 Масов баланс на община Белене 

Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Население Белене ж 9 199 8 998 8 820 8 661 8 522 8 404 

Количество 

образувани 

отпадъци 

Общо t/г 3311,16 3352,02 3417,02 3321,92 3236,13 3127,40 
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Година 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Постигнато 

рециклиране и 

оползотворяване 

спрямо общо 

генерирано 

годишно 

количество 

отпадъци 

Постигнато 

оползотворяване 

(биоразградими 

отпадъци) 

% 0,00% 11,61% 11,61% 11,61% 11,61% 12,27% 

t/г 0,00 389,06 396,60 385,56 375,61 383,87 

Постигнато 

рециклиране 

(хартия, 

пластмаса, 

стъкло, метал) 

% 18,62% 39,65% 39,65% 39,64% 39,64% 39,63% 

t/г 616,62 1328,94 1354,71 1317,00 1282,99 1239,89 

Общо 
% 14,05% 38,68% 38,68% 38,68% 38,68% 39,17% 

t/г 616,62 1718,00 1751,31 1702,57 1658,60 1623,76 

Постигнато рециклиране от РСУО 

(хартия, пластмаса, стъкло, метал) 

% 63,11% 76,98% 76,98% 76,98% 76,98% 76,98% 

t/г 1076,13 1385,71 1412,58 1373,26 1337,80 1292,85 

 

Биоотпадъци 

С приетата през 2013 г. Наредба за разделно събиране на биоотпадъците се 

определят изискванията към процесите по разделното събиране на биоотпадъците и се 

регламентират цели за оползотворяване. Разпоредбите на наредбата следва да се прилагат 

за всички биоотпадъци с произход от домакинствата и други обекти, обхванати от 

общинските системи за разделно събиране, както и от лицата, които образуват 

биоотпадъци, но не са обхванати от общинските системи за разделно събиране. По данни на 

ИАОС във връзка с информацията по чл. 12, ал.3 от Наредбата за разделно събиране на 

биоотпадъците, община Белене няма количества разделно събрани биоотпадъци от 

домакинствата, от градини и паркове, пазари и заведения за обществено хранене и 

предадени за биологично третиране в съоръжение. 

В регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и 

Павликени, управлението на отпадъците се осъществява чрез инсталация за компостиране 

на зелени и биоразградими отпадъци, с капацитет 57.84 t/ 24 h или 13 882 t/y. Събраните 

отпадъци постъпват директно в Инсталацията за компостиране в регионалната система, 
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където е предвиден отделен модул за компостиране на зелени отпадъци. Необходимото 

оборудване за въвеждане на разделно събиране и транспортиране на зелени отпадъци в 

община Белене е представено в таблицата по-долу. 

 

Таблица № 2.1.12 – 4 Оборудване за въвеждане на разделно събиране и 

транспортиране на зелени отпадъци в община Белене 

Община 

Контейнери за 

„зелени” отпадъци 

1.1 m3 

Камиони 16 m3 Камиони 6 m3 

Белене 30 1 - 

Източник: Формуляр за кандидатстване по проект „Изграждане на регионална 

система за третиране на отпадъците в регион Никопол“ 
 

Строителни отпадъци 

В съответствие с изискванията на ЗУО, избора на площадка, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за строителни отпадъци или 

на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на строителни отпадъци е 

отговорност на общинската администрация. Текущата практика е строителните отпадъци да 

се депонират в общинското депо. Транспортът на отпадъците е за сметка на притежателите 

им, като същите са длъжни да се съобразят с определените от кмета на общината маршрути. 

Образуваните строителни отпадъци на територията на община Белене са предимно от 

юридически лица от строителна дейност. Малка част от тях са формирани от физически 

лица вследствие на ремонтни дейности. Много често, населението събира смесено 

строителните отпадъци, заедно с битовите.  

Утайки от ПСОВ 

На територията на община Белене има изградена пречиствателна станция за 

отпадъчни води. Пречиствателната станция за отпадъчни води е с капацитет на 

канализационна мрежа с обща дължина 19 963 m, както и на сградни канализационни 

отклонения с обща дължина 6 790 m и улични оттоци с дължина 4 805 m. Изграден е и 

заустващ канализационен колектор с дължина 326 m, като са рехабилитирани 

водопроводната мрежа по трасетата на изгражданата канализация с обща дължина 18 445 m 

и 8 336 m сградни водопроводни отклонения. Изграден е и нов захранващ водопровод до 

ПСОВ с дължина 1 157 m.  
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Образуваните количества утайки се транспортират за последващо третиране на 

регионалната система за управление на отпадъците в регион Никопол. 

Произвидствени отпадъци  

При анализиране на количествата производствени отпадъци трябва да се има 

предвид, че динамичните процеси с които се характеризират икономиката и промишлените 

пазара за всеки по-дълъг период от време се наблюдават промени както в структурата по 

отрасли, така и в броя на фирмите от индустриалния сектор. Текущата практика е 

отпадъците от търговски обекти и производствените отпадъци, образувани от малките и 

средни предприятия да се събират и третират заедно с битовите отпадъци.  

Опасни отпадъци  

На територията на община Белене е изграден специализиран склад за съхраняване на 

опасни отпадъци, негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита. Изготвен е 

авариен план за защита при възникване на бедствия и аварии в склад за съхранение на 

препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в с.Татари, който е разработен на 

основание чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011г.). 

Общото количество на депонираните препарати е 15 500 kg твърди пестициди и 2500 

l течни пестициди. 

Околната и заобикаляща среда са достатъчно добре анализирани и не са уязвими по 

отношение на въздействието на аварии. Складът е извън населеното място и няма опасност 

за населението на с.Татари. 

В близост до обекта няма язовири, реки, дерета, отводнителни съоръжения, 

водопроводи, кладенци и т.н. 

Отпадъци от опаковки 

Община Белене е сключила договор за сътрудничество и развитие на системата за 

разделно събиране на отпадъците от опаковки с организация за оползотворяване на 

отпадъци от опаковки „Екоколект” АД, с издадено разрешение No ООп-OO-2-01/15.07. 

2013 г. Във връзка с изпълнение на ангажиментите си на територията на общината, 

организацията е подготвила програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 

цветни контейнери, която е приета с Решение № 23/30.04.2014 г. на Общински съвет – 

Белене. Основна цел на програмата е намаляване на отпадъците, подлежащи на последващо 
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третиране и окончателно обезвреждане, оптимално и екологосъобразно събиране, 

сортиране, транспортиране и предаване за оползотворяване на отпадъците от опаковки.  

Негодни за употреба батерии и акумулатори 

Съгласно изискванията Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и 

акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори в 

търговските обекти, в общината са поставени съдове за обратно приемане на отпадъци от 

портативни батерии. 

Дейности по съхраняване и третиране на НУБА на територията на РИОСВ Плевен са 

разрешени на 52 площадки. 

На територията на община Белене няма дружества, притежаващи разрешение за 

извършване на дейности по третиране на НУБА. 

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

С Наредбата за електрическо и електронно оборудване се регламентират 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за 

събирането, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторното 

използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване. 

На територията на община Белене няма дружества, притежаващи разрешение за 

извършване на дейности по третиране на електрическо и електронно оборудване. 

Отработени масла 

Отработените масла в общината се образуват основно от дейността на малките и 

микро предприятия, както и от фирмите, извършващи автосервизна дейност, както и 

дейности свързани със събирането и разкомплектоването на ИУМПС. Лицата, които пускат 

на пазара масла, са отговорни за оползотворяването на отработени масла в количество (в 

тонове) не по-малко от 40 на сто от количеството (в тонове) масла, пуснати от тях на пазара 

на Република България през текущата година.  

През 2020 г. са извършени 11 бр. планови проверки на предприятия, генериращи 

отработени масла. При проверките е установено, че за периода 4 бр. обекти са генерирали 

количества за отработени масла - общо 0.970 тона. Проверените обекти не са предавали 

отработени масла. 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  132 

На територията на община Белене няма дружества, притежаващи разрешения за 

извършване на дейности по третиране на отработени масла. 

Излезли от употреба гуми 

Излезлите от употреба гуми представляват сериозен проблем за околната среда, тъй 

като са трудно разградими, а при горенето им се отделят вредни /канцерогенни/ газове и 

изхвърлени на нерегламентирани места могат да предизвикат сериозни проблеми. 

На територията на община Белене няма съоръжения и инсталации за третиране на 

ИУГ. 

Изводи: 

1. Общо образуваните битови отпадъци варират през анализирания период. Най-

високо количество на образувани битови отпадъци се наблюдава през 2015 г. – 2430.80 t. До 

2017 г. има спад и през 2018 г. отново леко завишение. 

2. Относно нормата за натрупване се наблюдават най-големи количества през 2015 – 

263.76 kg/жител/година и най-ниски през 2017 г. – 98.09 kg/ж. 

3. Населението на община Белене е обхванато на 100 % от услугата сметосъбиране, 

като във всички населени места от общината е въведено организирано сметосъбиране. 

4. Събирането, извозването и депонирането на отпадъци в община Белене се 

извършва от звено към общинската администрация. Генерираните битови и строителни 

отпадъци от всички населени места в общината се депонират на регионалната система за 

управление на отпадъците в регион Левски (Никопол). Регионална система за управление 

на отпадъците в регион Левски (Никопол) - площадка с. Санадиново, обслужваща 

общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и Павликени. 

5. Събраните биоотпадъци постъпват директно в инсталацията за компостиране в 

регионалната система, където е предвиден отделен модул за компостиране на зелени 

отпадъци. 

6. На територията на община Белене е изграден специализиран склад за съхраняване 

на опасни отпадъци, негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита. 

2.1.13. Здравно състояние на населението  
 

А. Здравно-демографска характеристика на населението 

Демографски показатели 

Численост на населението 
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Средната гъстота на населението на община Белене спрямо площта на 

урбанизираните територии на 530,8 д./км2. Поради концентрацията на население в 

общинския център стойността е 1,5 пъти по-висока – 780,3 д./км2 , докато в селата 

показателите са значително по-ниски – 202,0 д./км2. Най-ниски стойности са отчетени в 

селата Татари (166,7 д./км2) и Кулина вода (138,4 д./км2), където се наблюдават силно 

изразени процеси на обезлюдяване. 

По вид селата от общината представляват много малки и малки села, съответно с 

население до 250 души и между 250 и 500 души. С най-голям брой жители е село Деков – 

399 души или 4,9%, а с най-малко село Кулина вода с 145 души или 1,8% от всички – 

данните са за 2019 г. (изт. проект на ОУП). През последните 5 години се запазва се 

тенденцията за намаляване на населението, както в община Белене, така и в област Плевен, 

характерна и за страната (Таблица 2.1.13.-1). 

 

Таблица 2.1.13-1 Данни за населението за петгодишен период, НСИ 

Статистически 

район 
Година 

Общо, 

бр. 

Относителен 

дял мъже 

Относителен 

дял жени 

Относителен 

дял в 

градове 

Относителен 

дял в села 

Република 

България 

2016 7101859 48,58 51,42 73,28 26,72 

2017 7050034 48,54 51,46 73,50 26,50 

2018 7000039 48,51 51,49 73,70 26,30 

2019 6951482 48,47 51,53 73,73 26,27 

2020 6916548 48,43 51,57 72,91 27,09 

Област Плевен 

2016 248138 48,78 51,22 66,52 33,48 

2017 244209 48,75 51,25 66,74 33,76 

2018 240380 48,64 51,36 66,98 33,02 

2019 236305 48,55 51,45 66,94 33,06 

2020 233438 48,44 51,56 65,90 34,10 

Община Белене 2016 8983 52,77 47,23 82,92 17,08 
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Статистически 

район 
Година 

Общо, 

бр. 

Относителен 

дял мъже 

Относителен 

дял жени 

Относителен 

дял в 

градове 

Относителен 

дял в села 

2017 8734 52,67 47,33 83,19 16,81 

2018 8454 52,63 47,37 83,55 16,45 

2019 8208 52,47 47,53 83,58 16,42 

2020 8006 52,41 47,59 83,64 16,36 
 

От данните в таблицата могат да се изведат следните зависимости и тенденции: 

• Населението на община Белене, в т.ч. с населението на гр. Белене, 

представлява едва 3,4% от населението на областта за 2020 г., което показва ниска 

населеност на общината, като в допълнение процентът намалява спрямо предходните 

години; 

• За разлика от областта и средните стойности за страната, в община Белене 

мъжете са повече от жените; 

• За последните 5 години населението на общината е намаляло с 10,9%, което е 

с над два пъти повече от намалението на населението за областта (5,9%) и с над четири 

пъти повече от намалението на населението в страната (2,6%), съответно тенденцията е 

значително по-неблагоприятна за общината; 

• Съществена е разликата и между селското и градското население за общината 

спрямо областта и страната – над 80% от населението на общината е съсредоточено в гр. 

Белене, което е неблагоприятно за останалите населени места - селата в обхвата на ОУП, 

тъй като е показател да обезлюдяване, свързано със задълбочаване на влошаването на 

икономическите и социалните условия в тези населени места. 

Възрастова структура 

Данни за възрастовата структура на населението в общината, и за сравнение – в 

областта и в страната, са представени в следващата таблица: 

Таблица 2.1.13-2 Възрастова структура на населението, НСИ 

Статистически 

район 
Година Общ брой 

% от общото население 

0-17 18-59 60+ 

България 
2016 7 101 859 14,96 60,61 24,43 

2017 7 050 034 15,12 60,26 24,62 
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Статистически 

район 
Година Общ брой 

% от общото население 

0-17 18-59 60+ 

2018 7 000 039 15,24 60,01 24,74 

2019 6 951 482 15,34 59,79 24,87 

2020 6 916 548 15,38 59,84 24,77 

Област Плевен 

2016 248138 14,55 56,13 29,32 

2017 244209 14,73 55,77 29,50 

2018 240380 14,84 55,53 29,64 

2019 236305 14,69 54,37 29,25 

2020 233438 14,97 55,43 29,60 

Община Белене 

2016 8983 10,76 60,24 29,00 

2017 8734 10,91 59,29 29,83 

2018 8454 10,58 59,01 30,41 

2019 8208 10,72 58,46 30,82 

2020 8006 10,66 57,98 31,36 

 

От таблицата се вижда, че най-неблагоприятна е възрастовата структура на 

територията на община Белене, следвана от областта и от страната. Причината е 

нарастването на населението в над трудоспособна възраст за сметка на дяла на населението 

в останалите две възрастови групи – под трудоспособна и трудоспособна възраст, което е 

показател за застаряване на населението. Като основна причина е миграцията във връзка с 

намиране на работа, по-добри доходи и възможности в градовете.  

Раждаемост 

Данни за раждаемост са налични за статистически район „област“, поради което 

същите не са напълно относими към общината – на база останалите данни се предполага 

по-ниска раждаемост от средната за областта. Данните представени в следващата таблица 

показват, че раждаемостта за област Плевен е по-ниска от средната за страната, като 

другата разлика е, че в областта раждаемостта е по-висока в селата, а за страната – в 

градовете.  

 

Таблица 2.1.13-3 Коефициент на раждаемост, ‰, НСИ 

Статистически 

район 
Година Общо  Град  Село  

България 2016 9,1 9,3 8,5 

2017 9,0 9,2 8,5 
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Статистически 

район 
Година Общо  Град  Село  

2018 8,9 9,1 8,3 

2019 8,8 8,9 8,5 

2020 8,5 8,6 8,2 

Област Плевен 2016 8,7 8,4 9,4 

2017 8,6 8,4 8,9 

2018 8,0 7,9 8,3 

2019 8,4 8,0 9,2 

2020 8,2 7,7 9,1 

 

Таблица 2.1.13-4 Живородените деца, брой, НСИ 

Статистически район 2016 2017  2018 2019 2020 

Общо за страната 64984 63955 62197 61538 59086 

Област Плевен 2182 2112 1945 2002 1923 

Община Белене 56 38 34 52 34 

Данните за живородени деца показват вариране през годините за областта и за 

общината, но като цяло намаляват, което е характерно и за цялата страна. Живородените 

деца в община Белене за 2020 г. са едва 1,8% от всички живородени деца в областта.  

Смъртност 

Общата смъртност нараства за периода, като за областта е по-висока от тази за 

страната.  

Таблица 2.1.13-5 Коефициент на смъртност, ‰, НСИ 

Статистически 

район 
Година Смъртност  В градовете В селата 

Детска 

смъртност  

Република 

България 

2016 15,1 12,9 21,1 6,5 

2017 15,5 13,2 22,0 6,4 

2018 15,4 13,2 21,8 5,8 

2019 15,5 13,3 21,6 5,6 

2020 18,0 15,7 24,2 5,1 

Област Плевен 

2016 18,5 14,5 26,4 10,5 

2017 18,8 15,2 25,9 8,0 

2018 18,8 15,1 26,4 11,3 

2019 19,4 16,1 26,2 7,5 
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Статистически 

район 
Година Смъртност  В градовете В селата 

Детска 

смъртност  

2020 21,7 18,1 28,9 5,7 

Изменението в броя на умиранията е представено на следващата фигура:  

 

Фигура 2.1.13-6 Брой умирания за община Белене за периода 2016-2020 г., НСИ 

 

Структурата на общата смъртност по причини за умирания в област Плевен, е 

представена на следващата фигура:  

 
Фигура 2.1.13-7 Структура на общата смъртност по причини за умирания – класове 

болести в област Плевен през 2020 г.(изт., Годишен анализ на здравно-демографското състояние и 

здравната мрежа в Област Плевен за 2020 г., РЗИ-Плевен) 

 

Без съществени промени е смъртността по причини през последните години. 

Основна причина за умиранията и през 2020 г. остават болестите на органите на 

кръвообращението (клас IX), чийто относителен дял достига 59.7%, следвани от клас II - 

новообразувания – 19%. В структурата на останалите причини за смърт с по-високи 

показатели са и болести на дихателната система (X клас), болести на храносмилателната 

система (XI клас), на травмите и отравянията (клас XX), както и заболявания от XXII-ри 
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клас, в който се отчитат смъртните случаите с основна причина за смъртта COVID-19 – за 

2020 г. те са 103.46 на 100 000 население, а относителният им дял е 4.76%. На изброените 

класове болести се дължат около 94.5 % от всички смъртни случаи в областта. Подробни 

данни за последните 5 години са представени в следващите таблици:  
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Таблица 2.1.13-8 Смъртност по причини – по международната класификация на болестите (МКБ), на 100 000 души от 

населението (за страната и за област Плевен), за 2016 и 2017 г., НСИ 

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия  

Република България 

2016г. 

Област Плевен 

2016г. 

Република България 

2017г. 

Област Плевен 

2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 1509,3 1620,3 1404,3 1849,1 1968,7 1735,2 1551,6 1652,4 1456,4 1879,2 1943,5 1818,0 

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни 

болести (A00-B99)  

9,3 12,4 6,3 8,0 7,4 8,6 9,9 12,0 7,9 8,1 10,0 6,3 

Туберкулоза (A15-A19, B90)  1,6 2,9 0,3 1,2 2,5 - 1,3 2,1 0,6 1,2 1,7 0,8 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия 

имунодефицит (HIV) (B20-B24)  

0,3 0,5 0,1 - - - 0,3 0,5 0,1 - - - 

Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0,4 0,5 0,3 0,4 0,8 - 0,5 0,7 0,3 2,4 3,3 1,6 

Други инфекциозни  и паразитни болести (A00-

A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99)  

6,8 8,3 5,4 6,4 4,1 8,6 7,8 8,7 7,0 4,5 5,0 4,0 

Клас IІ  Новообразувания (C00-D48)  242,6 289,6 198,3 334,7 407,2 265,6 246,3 294,1 201,2 345,3 423,2 271,1 

Злокачествени новообразувания (C00-C97)  241,3 288,0 197,2 333,5 404,7 265,6 245,0 292,8 200,0 345,3 423,2 271,1 

в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, 

устната кухина и фаринкса (C00-C14)  

5,4 9,1 2,0 3,6 6,6 0,8 5,4 8,6 2,4 5,7 10,8 0,8 

Злокачествено новообразувание  на 

хранопровода (C15)  

2,5 4,2 0,8 3,6 6,6 0,8 2,4 4,1 0,9 3,2 6,7 - 

Злокачествено новообразувание  на стомаха 

(C16)  

15,5 20,0 11,2 23,2 32,0 14,8 16,1 20,3 12,1 19,1 20,0 18,2 

Злокачествено новообразувание  на дебелото 

черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 

34,4 41,0 28,1 45,2 48,3 42,2 34,7 41,5 28,3 44,7 55,0 34,9 

Злокачествено новообразувание  на черния 

дроб и интрахепаталните жлъчни пътища 

(C22)  

9,5 11,8 7,3 10,8 10,7 10,9 9,6 12,6 6,6 9,7 14,2 5,5 

Злокачествено новообразувание  на панкреаса 

(C25)  

14,7 16,6 12,9 16,0 18,8 13,3 15,3 18,3 12,6 21,1 22,5 19,8 

Злокачествено новообразувание  на ларинкса 

(C32) 

4,9 9,3 0,7 9,6 17,2 2,3 4,7 9,0 0,7 10,6 18,3 3,2 

Злокачествено новообразувание  на трахеята, 

бронхите и белия дроб (C33-C34) 

47,1 76,6 19,2 70,0 112,2 29,7 47,5 76,2 20,4 78,8 132,5 27,7 

Злокачествен меланом на кожата (C43)  2,1 2,4 1,8 1,2 1,6 0,8 1,6 1,9 1,3 1,6 2,5 0,8 

Злокачествено новообразувание  на млечната 

жлеза (C50)  

17,9 0,8 34,1 23,2 2,5 43,0 17,6 0,6 33,6 22,3 0,8 42,8 

Злокачествено новообразувание  на шийката 

на матката (цервикс) (C53)  

4,8 - 9,4 8,4 - 16,4 5,1 - 9,9 10,6 - 20,6 

Злокачествено новообразувание  на тялото на 

матката (С54-С55)  

5,3 - 10,4 9,6 - 18,8 5,5 - 10,7 5,7 - 11,1 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия  

Република България 

2016г. 

Област Плевен 

2016г. 

Република България 

2017г. 

Област Плевен 

2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Злокачествено новообразувание  на яйчника 

(C56)  

5,9 - 11,6 6,0 - 11,7 6,2 - 12,0 5,7 - 11,1 

Злокачествено новообразувание  на простатата 

(C61)  

12,8 26,4 - 23,2 47,5 - 13,6 28,0 - 26,4 54,1 - 

Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с 

изключение  на бъбречното легенче (C64)  

4,3 5,7 2,9 5,2 8,2 2,3 5,1 7,0 3,3 6,5 9,2 4,0 

Злокачествено новообразувание  на пикочния 

мехур (C67)   

8,7 13,5 4,1 13,2 19,7 7,0 8,7 14,0 3,8 11,4 14,2 8,7 

Злокачествено новообразувание  на  главния 

мозък и други части на централна та нервна 

система (C70-C72) 

9,4 10,5 8,5 8,4 10,7 6,3 9,4 10,8 8,1 9,7 8,3 11,1 

Злокачествено новообразувание  на  главния 

мозък и други части на щитовидната жлеза 

(C73) 

0,5 0,3 0,6 1,2 1,6 0,8 0,7 0,5 0,8 - - - 

Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4,2 5,2 3,2 5,2 8,2 2,3 4,4 5,2 3,7 5,7 5,0 6,3 

Левкемия (C91-C95) 6,4 7,5 5,4 8,0 8,2 7,8 6,1 7,3 5,0 10,2 13,3 7,1 

Други злокачествени новообразувания на 

лимфната, кръвотворната и сродните им 

тъкани (C88, C90, C96) 

2,3 2,5 2,2 1,6 2,5 0,8 2,2 2,1 2,2 4,5 3,3 5,5 

Други злокачествени новообразувания (C17, 

C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, 

C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, 

C97) 

22,6 24,6 20,8 37,2 41,8 32,8 23,1 24,6 21,6 32,1 32,5 31,7 

Новообразования in situ, доброкачествени 

новообразования и новообразувания с 

неопределен или неизвестен характер (D00-

D48) 

1,3 1,6 1,1 1,2 2,5 - 1,3 1,3 1,2 - - - 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните 

органи  и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм (D50-D89)  

1,8 2,4 1,3 1,2 - 2,3 2,0 2,3 1,7 0,4 0,8 - 

Клас IV Болести на ендокринната система, 

разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата (E00-E89)  

22,9 22,5 23,3 46,8 46,7 46,9 22,4 20,7 24,0 17,1 16,7 17,4 

Захарен диабет (E10-E14)  22,5 22,2 22,7 46,4 46,7 46,1 21,8 20,3 23,2 16,2 16,7 15,9 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни 

разстройства (E00-E07, E15-E89) 

0,4 0,3 0,6 0,4 - 0,8 0,6 0,4 0,7 0,8 - 1,6 

Клас V Психични и поведенчески разстройства 

(F01-F99) 

1,3 1,4 1,1 1,2 1,6 0,8 1,1 1,3 0,9 0,4 0,8 - 

Деменция (F01, F03) 0,4 0,2 0,6 - - - 0,4 0,3 0,5 - - - 

Злоупотребата с алкохол (включително 

алкохолна психоза) (F10) 

0,4 0,8 0,0 0,4 0,8 - 0,3 0,6 0,1 - - - 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия  

Република България 

2016г. 

Област Плевен 

2016г. 

Република България 

2017г. 

Област Плевен 

2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Наркотична зависимост, токсикомания (F11-

F16, F18-F19) 

0,1 0,1 0,1 - - - 0,0 0,0 - - - - 

Други психични и поведенчески разстройства 

(F04-F09, F17, F20-F99) 

0,4 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 - 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната 

система и сетивните органи (G00-H95)  

13,9 14,7 13,2 25,6 25,4 25,8 12,5 13,5 11,6 16,7 16,7 16,6 

Болест на Parkinson (G20) 4,7 5,2 4,2 14,4 13,9 14,8 3,7 4,0 3,4 5,7 7,5 4,0 

Болест на Алцхаймер (G30) 1,8 1,2 2,3 4,4 3,3 5,5 1,4 1,1 1,7 1,6 0,8 2,4 

Други заболявания на нервната система и 

сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, 

G31-H95) 

7,4 8,3 6,6 6,8 8,2 5,5 7,4 8,4 6,4 9,3 8,3 10,3 

Клас IX Болести на органите на 

кръвообращението (I00-I99)  

988,5 988,8 988,2 1190,1 1174,0 1205,5 1017,5 1012,2 1022,5 1238,2 1157,1 1315,3 

Исхемична болест на сърцето (I20-I25)  172,9 193,7 153,3 206,7 252,3 163,3 182,4 203,7 162,4 197,0 238,2 157,8 

в това число: 

Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 66,7 86,7 47,8 103,6 136,8 71,9 66,8 84,9 49,8 84,5 107,5 62,6 

Други форми на исхемична болест на сърцето 

(I20, I23-I25) 

106,2 107,0 105,5 103,2 115,5 91,4 115,6 118,8 112,6 112,5 130,8 95,1 

Други болести на сърцето (I30-I51) 357,7 361,6 354,1 517,9 470,3 563,3 376,5 375,4 377,6 609,7 531,5 684,2 

Мозъчносъдови болести (I60-I69)  276,6 258,8 293,4 406,7 391,6 421,1 286,3 265,6 305,8 374,5 333,2 413,9 

Други болести на органите на 

кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 

181,3 174,8 187,4 58,8 59,8 57,8 172,3 167,6 176,7 56,9 54,1 59,5 

Клас X Болести на дихателната система (J00-

J99)  

62,1 76,2 48,8 47,2 66,4 28,9 64,5 78,7 51,0 63,4 83,3 44,4 

Грип (J09-J11)  0,2 0,1 0,2 - - - 0,1 0,1 0,1 - - - 

Пневмония (J12-J18) 18,4 22,4 14,5 17,2 18,8 15,6 19,9 24,0 15,9 15,4 20,0 11,1 

Хронични болести на долните дихателни 

пътища (J40-J47)  

17,0 23,3 11,0 26,0 42,6 10,2 16,2 22,2 10,5 42,7 56,6 29,3 

в това число: 

Астма (J45-J46) 0,4 0,3 0,5 - - - 0,3 0,3 0,4 0,4 - 0,8 

Други хронични болести на долните дихателни 

пътища (J40-J44, J47) 

16,5 23,0 10,5 26,0 42,6 10,2 15,8 21,9 10,1 42,2 56,6 28,5 

Други болести на дихателната система (J00-

J06, J20-J39, J60-J99) 

26,6 30,4 23,0 4,0 4,9 3,1 28,3 32,4 24,4 5,3 6,7 4,0 

Клас XI Болести на храносмилателната 

система (K00-K92)  

55,2 74,1 37,3 71,2 94,2 49,2 54,8 74,8 35,9 57,3 84,1 31,7 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, 

гастройеюнална язва (К25-К28)  

3,8 4,9 2,8 11,2 15,6 7,0 3,8 4,8 2,8 6,9 7,5 6,3 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния 

дроб (К70, К73-К74)  

24,9 39,4 11,1 26,0 41,0 11,7 24,5 39,3 10,5 25,6 42,5 9,5 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия  

Република България 

2016г. 

Област Плевен 

2016г. 

Република България 

2017г. 

Област Плевен 

2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Други болести на храносмилателната система 

(K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92)  

26,5 29,8 23,4 34,0 37,7 30,5 26,5 30,6 22,6 24,8 34,2 15,9 

Клас XII Болести на кожата и подкожната 

тъкан (L00-L99)  

0,8 0,9 0,7 0,8 1,6 - 0,8 0,6 1,0 0,4 - 0,8 

Клас XIII Болести на костно-мускулната 

система и на съединителната тъкан (M00-

M99)  

0,4 0,3 0,5 1,2 - 2,3 0,5 0,4 0,5 - - - 

Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-

М19)  

0,1 0,1 0,1 0,4 - 0,8 0,1 - 0,1 - - - 

Други увреждания  на костно-мускулната 

система и на съединителната тъкан (M00-M02, 

M08-M13, M20-M99) 

0,3 0,2 0,4 0,8 - 1,6 0,4 0,4 0,4 - - - 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система 

(N00-N99)  

20,7 22,3 19,1 21,2 22,1 20,3 21,9 24,2 19,8 19,5 20,0 19,0 

Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)   20,4 21,8 19,0 20,8 21,3 20,3 21,7 23,9 19,7 19,1 19,2 19,0 

Други болести на пикочо-половата система 

(N30-N99) 

0,3 0,5 0,1 0,4 0,8 - 0,2 0,4 0,1 0,4 0,8 - 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов 

период (O00-O99)  

0,0 - 0,1 - - - 0,1 - 0,1 - - - 

Клас XVI Някои състояния, възникващи през 

перинаталния период (P00-P96)  

2,9 3,8 2,0 4,0 5,7 2,3 2,9 3,6 2,3 3,2 4,2 2,4 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на 

развитието), деформации и хромозомни 

аберации (Q00-Q99)  

1,7 2,0 1,5 3,2 3,3 3,1 1,5 1,6 1,3 3,7 4,2 3,2 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения 

от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде (R00-R99)  

47,5 50,5 44,7 30,0 27,9 32,0 54,9 56,1 53,8 31,7 35,0 28,5 

Внезапна смърт на кърмаче (R95)  0,0 0,1 0,0 0,4 0,8 - 0,0 0,1 0,0 0,4 0,8 - 

Недобре определени и неуточнени причини за 

смърт (R96-R99)  

25,3 31,4 19,5 18,0 18,8 17,2 28,1 33,9 22,6 21,5 23,3 19,8 

Други симптоми, признаци и отклонения от 

нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде (R00-R94) 

22,2 19,0 25,2 11,6 8,2 14,8 26,8 22,1 31,2 9,7 10,8 8,7 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и 

смъртност (V01-Y98) 

37,7 58,5 18,0 62,8 85,2 41,4 38,1 56,3 20,9 73,9 87,5 61,0 

Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)  24,6 38,0 11,8 47,6 62,3 33,6 24,2 35,0 14,0 58,5 67,5 49,9 

в това число: 

Транспортни злополуки  (V01-V99,Y85) 9,2 15,0 3,8 14,0 21,3 7,0 8,1 12,2 4,2 8,1 14,2 2,4 

Падания (W00-W19) 4,4 6,1 2,9 19,6 17,2 21,9 5,6 6,6 4,6 28,8 22,5 34,9 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия  

Република България 

2016г. 

Област Плевен 

2016г. 

Република България 

2017г. 

Област Плевен 

2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-

W74) 

1,9 3,2 0,8 1,2 2,5 - 1,7 2,6 0,8 3,2 3,3 3,2 

Случайно отравяне и въздействие на отровни 

вещества (X40-X49) 

0,9 1,4 0,4 2,0 4,1 - 1,1 1,8 0,5 0,4 0,8 - 

Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, 

Y86) 

8,0 12,4 3,9 10,8 17,2 4,7 7,7 11,8 3,9 17,9 26,7 9,5 

Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9,4 14,7 4,3 12,0 17,2 7,0 9,9 15,5 4,5 11,0 13,3 8,7 

Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1,1 1,5 0,7 0,8 1,6 - 1,2 1,6 0,8 3,2 4,2 2,4 

Нараняване с неопределени намерения (Y10-

Y34, Y87.2) 

1,9 3,0 0,8 1,6 2,5 0,8 2,1 3,1 1,2 0,4 0,8 - 

Други външни причини за травми и отравяния 

(Y35-Y84, Y88-Y89) 

0,8 1,3 0,3 0,8 1,6 - 0,7 1,1 0,3 0,8 1,7 - 

 

Таблица 2.1.13-9 Смъртност по причини – по международната класификация на болестите (МКБ), на 100 000 души от 

населението (за страната и за област Плевен), за 2018 г., НСИ 

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия                    Република България 

2018г. 

Област Плевен 

2018г. 
общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 1544,8 1653,4 1442,5 1884,9 2028,3 1748,8 

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести (A00-B99)  8,5 10,4 6,7 7,4 11,0 4,0 

Туберкулоза (A15-A19, B90)  1,4 2,0 0,7 2,1 4,2 - 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24)  0,1 0,2 0,1 - - - 

Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0,5 0,6 0,4 2,5 3,4 1,6 

Други инфекциозни  и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99)  6,5 7,5 5,5 2,9 3,4 2,4 

Клас IІ  Новообразувания (C00-D48)  248,6 295,9 203,9 339,7 404,3 278,3 

Злокачествени новообразувания (C00-C97)  247,2 294,7 202,5 339,3 404,3 277,5 

в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14)  5,5 9,2 2,0 6,2 10,2 2,4 

Злокачествено новообразувание  на хранопровода (C15)  2,9 4,8 1,2 3,7 5,1 2,4 

Злокачествено новообразувание  на стомаха (C16)  15,7 20,0 11,6 19,8 24,6 15,3 

Злокачествено новообразувание  на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) 35,2 43,5 27,3 49,9 58,5 41,8 

Злокачествено новообразувание  на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22)  9,5 11,8 7,3 9,9 11,0 8,8 

Злокачествено новообразувание  на панкреаса (C25)  15,4 16,9 14,0 16,1 17,8 14,5 

Злокачествено новообразувание  на ларинкса (C32) 5,0 9,6 0,7 8,7 15,3 2,4 

Злокачествено новообразувание  на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) 47,5 74,5 22,1 75,5 117,8 35,4 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия                    Република България 

2018г. 

Област Плевен 

2018г. 
общо мъже жени общо мъже жени 

Злокачествен меланом на кожата (C43)  2,1 2,3 1,9 2,5 1,7 3,2 

Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза (C50)  17,7 0,4 34,0 23,1 - 45,0 

Злокачествено новообразувание  на шийката на матката (цервикс) (C53)  4,3 - 8,4 7,0 - 13,7 

Злокачествено новообразувание  на тялото на матката (С54-С55)  5,8 - 11,3 5,4 - 10,5 

Злокачествено новообразувание  на яйчника (C56)  5,4 - 10,5 5,4 - 10,5 

Злокачествено новообразувание  на простатата (C61)  14,8 30,6 - 19,4 39,8 - 

Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с изключение  на бъбречното легенче (C64)  4,9 6,5 3,3 10,3 12,7 8,0 

Злокачествено новообразувание  на пикочния мехур (C67)   8,3 13,3 3,5 12,4 19,5 5,6 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на централна та нервна 

система (C70-C72) 

9,6 10,3 9,0 11,6 11,9 11,3 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на щитовидната жлеза 

(C73) 

0,7 0,6 0,8 0,4 - 0,8 

Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4,4 5,0 3,8 6,2 5,1 7,2 

Левкемия (C91-C95) 5,7 6,0 5,4 6,6 9,3 4,0 

Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани 

(C88, C90, C96) 

2,3 2,9 1,8 4,1 3,4 4,8 

Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, 

C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 

24,4 26,5 22,4 35,1 40,7 29,8 

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с 

неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 

1,3 1,2 1,5 0,4 - 0,8 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и отделни нарушения, включващи 

имунния механизъм (D50-D89)  

2,1 1,7 2,4 0,8 0,8 0,8 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата (E00-E89)  

24,3 23,1 25,3 27,7 26,3 29,0 

Захарен диабет (E10-E14)  23,8 22,8 24,9 26,8 25,4 28,2 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 

Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1,3 1,5 1,0 1,2 2,5 - 

Деменция (F01, F03) 0,5 0,3 0,6 - - - 

Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0,5 0,9 0,1 0,8 1,7 - 

Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0,0 0,1 0,0 - - - 

Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 - 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95)  13,4 14,3 12,6 19,8 21,2 18,5 

Болест на Parkinson (G20) 3,4 3,8 3,1 9,9 9,3 10,5 

Болест на Алцхаймер (G30) 1,4 1,1 1,7 4,1 4,2 4,0 

Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-

H95) 

8,6 9,4 7,8 5,8 7,6 4,0 

Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)  1004,2 1006,5 1002,1 1243,5 1235,0 1251,7 

Исхемична болест на сърцето (I20-I25)  171,9 190,7 154,2 208,0 243,3 174,6 

в това число: 

Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 66,6 84,8 49,4 74,3 92,4 57,1 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия                    Република България 

2018г. 

Област Плевен 

2018г. 
общо мъже жени общо мъже жени 

Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 105,3 105,9 104,7 133,7 150,9 117,4 

Други болести на сърцето (I30-I51) 375,8 380,7 371,2 557,2 517,9 594,5 

Мозъчносъдови болести (I60-I69)  294,2 277,4 310,0 416,4 395,8 436,0 

Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 162,3 157,7 166,7 61,9 78,0 46,7 

Клас X Болести на дихателната система (J00-J99)  69,3 84,4 55,0 59,0 81,4 37,8 

Грип (J09-J11)  0,1 0,1 0,1 - - - 

Пневмония (J12-J18) 18,4 23,3 13,7 9,9 11,9 8,0 

Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)  16,7 22,2 11,6 41,7 58,5 25,7 

в това число: 

Астма (J45-J46) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 - 

Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 16,4 21,9 11,3 41,3 57,6 25,7 

Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 34,1 38,9 29,5 7,4 11,0 4,0 

Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92)  56,2 76,6 37,0 52,0 70,4 34,6 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28)  4,1 5,0 3,3 7,0 7,6 6,4 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74)  24,5 39,9 10,0 23,5 41,5 6,4 

Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92)  27,6 31,7 23,8 21,5 21,2 21,7 

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  0,7 0,8 0,6 0,4 - 0,8 

Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)  0,5 0,5 0,5 1,2 1,7 0,8 

Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19)  0,1 0,0 0,2 - - - 

Други увреждания  на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, 

M08-M13, M20-M99) 

0,4 0,4 0,4 1,2 1,7 0,8 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99)  21,9 23,5 20,4 22,3 28,0 16,9 

Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)   21,6 23,0 20,3 21,5 27,1 16,1 

Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0,3 0,5 0,1 0,8 0,8 0,8 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  0,1 - 0,1 - - - 

Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  2,5 2,9 2,0 3,3 3,4 3,2 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации 

(Q00-Q99)  

1,4 1,6 1,2 3,3 2,5 4,0 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)  

53,9 55,6 52,4 36,3 44,9 28,2 

Внезапна смърт на кърмаче (R95)  0,1 0,1 - - - - 

Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99)  28,2 33,9 22,8 23,9 32,2 16,1 

Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 

25,7 21,5 29,5 12,4 12,7 12,1 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 36,2 54,1 19,2 66,9 94,9 40,2 

Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)  23,0 33,8 12,8 49,5 61,9 37,8 

в това число: 

Транспортни злополуки  (V01-V99,Y85) 8,0 12,2 4,0 8,7 14,4 3,2 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия                    Република България 

2018г. 

Област Плевен 

2018г. 
общо мъже жени общо мъже жени 

Падания (W00-W19) 5,8 7,3 4,4 22,3 17,0 27,3 

Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1,8 3,1 0,6 2,9 4,2 1,6 

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1,0 1,5 0,5 2,5 3,4 1,6 

Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 6,4 9,7 3,3 13,2 22,9 4,0 

Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9,1 14,6 4,0 13,6 25,4 2,4 

Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1,2 1,6 0,9 1,2 2,5 - 

Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2,2 3,4 1,1 1,7 3,4 - 

Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0,6 0,8 0,4 0,8 1,7 - 

 

Таблица 2.1.13-10 Смъртност по причини – по МКБ, на 100 000 души от населението (за страната и за област Плевен), за 

2019 и 2020 г., НСИ 

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия                   

Република България                     

2019г. 

Област Плевен                  

2019г. 

Република България                     

2020г. 

Област Плевен                  

2020г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 1549,4 1659,0 1446,2 1940,1 2076,5 1811,1 1798,9 1963,0 1644,6 2171,4 2371,3 1983,2 

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести (A00-B99)  6,4 8,0 4,8 8,4 9,5 7,3 6,1 7,1 5,2 8,5 10,5 6,6 

Туберкулоза (A15-A19, B90)  1,4 2,3 0,6 1,7 1,7 1,6 1,1 1,8 0,4 0,9 1,8  - 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24)  0,2 0,2 0,1 - - - 0,3 0,4 0,2 0,4 0,9  - 

Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0,6 0,6 0,5 1,7 2,6 0,8 0,5 0,7 0,3 3,0 4,4 1,7 

Други инфекциозни  и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, 

B91-B94.1, B94.8-B99)  

4,2 4,9 3,6 5,0 5,2 4,9 4,3 4,2 4,3 4,3 3,5 5,0 

Клас IІ  Новообразувания (C00-D48)  262,3 313,2 214,4 381,0 457,6 308,5 267,2 316,6 220,7 413,4 476,7 353,8 

Злокачествени новообразувания (C00-C97)  260,7 311,5 212,8 380,1 456,7 307,7 265,7 315,1 219,3 411,7 476,7 350,5 

в това число: 
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса 

(C00-C14)  

5,7 9,3 2,3 8,8 14,7 3,3 5,8 9,1 2,7 10,6 15,8 5,8 

Злокачествено новообразувание  на хранопровода (C15)  3,2 5,1 1,4 4,2 6,9 1,6 3,2 5,5 1,0 6,4 11,4 1,7 

Злокачествено новообразувание  на стомаха (C16)  15,5 18,7 12,6 15,5 17,3 13,9 15,6 19,5 11,9 19,2 22,8 15,7 

Злокачествено новообразувание  на дебелото черво (колон), ректума и 

ануса (C18-C21) 

39,1 47,3 31,4 51,2 57,8 44,9 38,7 46,7 31,1 57,9 68,5 47,9 

Злокачествено новообразувание  на черния дроб и интрахепаталните 

жлъчни пътища (C22)  

10,2 13,3 7,4 11,3 8,6 13,9 10,0 12,6 7,5 15,8 20,2 11,6 

Злокачествено новообразувание  на панкреаса (C25)  17,1 19,5 14,8 23,1 31,9 14,7 18,0 20,5 15,6 29,4 28,1 30,6 

Злокачествено новообразувание  на ларинкса (C32) 5,0 9,6 0,7 7,6 15,5 - 5,4 10,4 0,6 8,5 16,7 0,8 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия                   

Република България                     

2019г. 

Област Плевен                  

2019г. 

Република България                     

2020г. 

Област Плевен                  

2020г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Злокачествено новообразувание  на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-

C34) 
49,9 78,9 22,6 76,8 120,9 35,1 50,0 76,7 24,8 74,9 110,6 41,3 

Злокачествен меланом на кожата (C43)  2,7 3,2 2,2 2,9 3,5 2,4 2,5 2,9 2,0 3,4 4,4 2,5 

Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза (C50)  19,3 0,6 37,0 30,2 - 58,8 20,6 0,7 39,4 32,4 1,8 61,2 

Злокачествено новообразувание  на шийката на матката (цервикс) (C53)  4,6 - 8,9 7,6 - 14,7 5,2  - 10,2 11,9  - 23,1 

Злокачествено новообразувание  на тялото на матката (С54-С55)  5,4 - 10,5 7,6 - 14,7 5,6  - 10,9 9,4  - 18,2 

Злокачествено новообразувание  на яйчника (C56)  6,0 - 11,7 4,6 - 9,0 6,6  - 12,8 8,1  - 15,7 

Злокачествено новообразувание  на простатата (C61)  15,9 32,8 - 32,3 66,5 - 17,2 35,5  - 28,5 58,8  - 

Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с изключение  на 

бъбречното легенче (C64)  

5,7 8,1 3,5 6,7 12,1 1,6 5,6 8,3 3,1 7,2 8,8 5,8 

Злокачествено новообразувание  на пикочния мехур (C67)   8,7 13,9 3,8 9,2 18,1 0,8 9,0 14,5 3,9 11,1 17,6 5,0 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на 

централна та нервна система (C70-C72) 

9,5 10,9 8,2 11,3 15,5 7,3 9,7 10,5 9,0 12,8 8,8 16,5 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на 

щитовидната жлеза (C73) 

0,7 0,5 0,8 - - - 0,9 0,9 0,9 0,9  - 1,7 

Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4,5 4,8 4,3 6,7 6,9 6,5 4,5 4,7 4,4 3,8 5,3 2,5 

Левкемия (C91-C95) 6,4 7,2 5,6 12,6 10,4 14,7 6,2 7,5 5,0 11,1 18,4 4,1 

Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и 

сродните им тъкани (C88, C90, C96) 

2,2 2,2 2,1 4,6 6,9 2,4 2,4 2,5 2,4 3,8 6,1 1,7 

Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, 

C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 

23,4 25,8 21,0 45,3 43,2 47,3 22,9 26,0 20,1 44,7 52,7 37,2 

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и 

новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 

1,6 1,7 1,6 0,8 0,9 0,8 1,5 1,5 1,4 1,7  - 3,3 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)  

2,1 2,6 1,6 0,4 - 0,8 2,1 2,2 2,0  -  -  - 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и 

на обмяната на веществата (E00-E89)  

22,4 21,7 23,2 25,6 23,3 27,8 26,1 25,9 26,3 37,5 39,5 35,5 

Захарен диабет (E10-E14)  21,9 21,0 22,8 25,6 23,3 27,8 25,5 25,4 25,6 36,6 38,6 34,7 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-

E89) 
0,5 0,7 0,4 - - - 0,6 0,4 0,7 0,9 0,9 0,8 

Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1,4 1,6 1,1 2,5 3,5 1,6 2,0 2,4 1,6 2,1 1,8 2,5 

Деменция (F01, F03) 0,4 0,3 0,5 - - - 0,9 0,7 1,1  -  -  - 

Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0,5 0,9 0,1 0,8 1,7 - 0,7 1,3 0,2  -  -  - 

Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0,0 0,0 - 0,4 0,9 - 0,0 0,0  -  -  -  - 

Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0,4 0,3 0,5 1,3 0,9 1,6 0,4 0,4 0,4 2,1 1,8 2,5 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-

H95)  

14,5 15,5 13,5 19,7 24,2 15,5 13,7 14,3 13,0 22,6 27,2 18,2 

Болест на Parkinson (G20) 4,3 4,7 3,9 8,0 12,1 4,1 3,5 3,8 3,3 10,2 11,4 9,1 

Болест на Алцхаймер (G30) 1,6 0,9 2,2 2,5 0,9 4,1 1,2 1,0 1,5 3,0 3,5 2,5 
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Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, 

G14, G21-G25, G31-H95) 

8,6 9,8 7,4 9,2 11,2 7,3 8,9 9,6 8,3 9,4 12,3 6,6 

Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)  998,2 993,1 1003,0 1215,5 1187,2 1242,2 1090,1 1101,8 1079,1 1296,5 1309,9 1283,8 

Исхемична болест на сърцето (I20-I25)  188,1 209,8 167,6 195,9 236,6 157,5 219,8 245,3 195,9 200,5 248,5 155,4 

в това число: 
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 68,8 89,6 49,1 76,4 97,6 56,3 80,5 103,9 58,6 80,5 96,6 65,3 

Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 119,3 120,2 118,4 119,6 139,0 101,2 139,3 141,4 137,3 120,1 151,9 90,1 

Други болести на сърцето (I30-I51) 357,3 357,6 357,0 511,9 452,4 568,1 372,9 377,2 368,9 517,3 485,5 547,3 

Мозъчносъдови болести (I60-I69)  296,2 276,3 315,0 401,1 373,8 426,9 317,4 302,5 331,4 465,4 448,6 481,1 

Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 156,6 149,5 163,3 106,6 124,3 89,8 179,9 176,8 182,8 113,3 127,3 100,0 

Клас X Болести на дихателната система (J00-J99)  60,1 75,4 45,7 94,4 126,9 63,7 86,6 107,5 67,0 92,4 120,3 66,1 

Грип (J09-J11)  0,2 0,2 0,2 0,4 - 0,8 0,7 1,0 0,5  -  -  - 

Пневмония (J12-J18) 20,9 26,2 16,0 21,0 20,7 21,2 42,9 52,2 34,1 43,0 54,4 32,2 

Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)  19,6 26,6 13,1 56,2 79,4 34,3 21,6 28,5 15,1 46,8 61,5 33,1 

в това число: 
Астма (J45-J46) 0,5 0,4 0,6 0,4 - 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4  - 0,8 

Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 19,1 26,1 12,5 55,8 79,4 33,5 21,2 28,1 14,7 46,4 61,5 32,2 

Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 19,4 22,4 16,5 16,8 26,8 7,3 21,4 25,7 17,2 2,6 4,4 0,8 

Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92)  59,0 80,9 38,3 73,4 101,9 46,5 59,9 82,1 39,0 72,0 106,2 39,7 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-

К28)  

3,7 4,7 2,7 10,1 13,8 6,5 3,5 4,5 2,6 7,2 12,3 2,5 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74)  27,2 44,6 10,9 25,6 46,6 5,7 26,4 43,3 10,6 25,5 43,0 9,1 

Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-

K72, K75-K92)  

28,1 31,6 24,7 37,8 41,4 34,3 30,0 34,4 25,8 39,2 50,9 28,1 

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  0,7 0,6 0,7 0,4 - 0,8 0,8 1,0 0,6 0,4 0,9  - 

Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната 

тъкан (M00-M99)  

0,5 0,5 0,6 0,4 - 0,8 0,5 0,7 0,4 0,4 0,9  - 

Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19)  0,1 0,0 0,1 - - - 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9  - 

Други увреждания  на костно-мускулната система и на съединителната 

тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 

0,5 0,5 0,4 0,4 - 0,8 0,4 0,6 0,3  -  -  - 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99)  26,2 28,8 23,7 26,4 27,6 25,3 25,9 29,2 22,8 16,6 16,7 16,5 

Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)   25,8 28,2 23,5 24,8 24,2 25,3 25,6 28,6 22,7 16,2 15,8 16,5 

Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0,4 0,6 0,2 1,7 3,5 - 0,4 0,6 0,2 0,4 0,9  - 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  - - - - - - 0,1  - 0,1  -  -  - 
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Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-

P96)  

2,2 2,8 1,7 2,5 3,5 1,6 2,0 2,3 1,7 3,8 6,1 1,7 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и 

хромозомни аберации (Q00-Q99)  

1,6 1,6 1,6 0,8 1,7 - 1,3 1,4 1,3 1,3  - 2,5 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)  

55,1 57,1 53,2 26,4 35,4 18,0 55,0 57,1 53,1 26,0 35,1 17,4 

Внезапна смърт на кърмаче (R95)  0,0 0,0 0,0 0,4 - 0,8 0,0 0,1  -  -  -  - 

Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99)  30,6 37,0 24,7 19,3 28,5 10,6 33,7 39,7 28,0 18,7 27,2 10,7 

Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-

R94) 

24,4 20,1 28,5 6,7 6,9 6,5 21,3 17,3 25,1 7,2 7,9 6,6 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 36,9 55,6 19,2 62,1 74,3 50,6 36,2 54,2 19,2 74,5 86,9 62,8 

Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)  23,2 34,5 12,5 52,4 58,7 46,5 21,1 30,6 12,3 54,9 57,9 52,1 

в това число: 
Транспортни злополуки  (V01-V99,Y85) 8,1 12,5 3,9 7,1 12,1 2,4 6,3 10,2 2,7 6,8 10,5 3,3 

Падания (W00-W19) 6,6 8,7 4,6 29,4 24,2 34,3 6,5 7,6 5,4 32,4 22,8 41,3 

Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1,4 2,5 0,4 0,8 1,7 - 1,2 2,0 0,4 0,4 0,9  - 

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 0,9 1,2 0,6 2,5 3,5 1,6 1,4 2,3 0,6 5,1 9,7 0,8 

Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 6,3 9,7 3,0 12,6 17,3 8,2 5,8 8,5 3,2 10,2 14,0 6,6 

Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8,2 13,3 3,4 7,6 12,1 3,3 8,5 13,8 3,4 13,6 21,1 6,6 

Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1,0 1,5 0,6 0,4 0,9 - 0,7 1,0 0,5 1,3 1,8 0,8 

Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 3,5 4,9 2,1 1,7 2,6 0,8 5,3 8,0 2,7 4,7 6,1 3,3 

Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 1,0 1,4 0,6 - - - 0,5 0,7 0,3  -  -  - 

Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) - - - - - - 123,4 157,3 91,5 103,5 132,6 76,1 

в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) - - - - - - 123,4 157,3 91,5 103,5 132,6 76,1 
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Положителна тенденция се наблюдава за детската смъртност (данни за 

коефициента на детска смъртност са представени по-горе), която като цяло намалява за 

разглеждания 5-годишен период и макар да е все още по-висока от средната за 

страната, е относително близка до нея. Съществуват различия по отношение на 

териториалния признак, като в селата детската смъртност е по - ниска - 2.8 на 1000 

живородени деца от тази в градовете – 7.5‰. Причини за умиранията на децата под 1г. 

възраст за 2020 г. са някои състояния, възникващи в перинаталния период /4.7 на 1000 

живородени и 81.8 отн.дял/, болести на органите на кръвообращението / 0.5 на 1000 

живородени и 9.1 отн.дял/ и вродените аномалии /0.5 на 1000 живородени и 9.1 

отн.дял/. 

Естествен прираст 

През последните 20 години населението в община Белене поддържа постоянна 

тенденция за намаляване. Към 2001г. при официалното преброяване на населението и 

жилищния фонд е отчетено, че общото количество жители на общината възлиза на 12 

581 души, при следващото преборване през 2011г. стойността е 10 318 души, а през 

2020 г. достига до 8 006 души. Общо за периода темпът на прираст отчита стойности от 

-36,4%, което е по-благоприятно спрямо област Плевен - 62,4%, но значително по-

негативно спрямо средното за страната -12,3%. 

 

Таблица 2.1.13.-11 Естествен прираст,(‰), НСИ 

Година За страната Област Плевен 

2016 

общо -6,0 -9,8 

град -3,6 -6,1 

село -12,6 -17,0 

2017 

общо -6,5 -10,2 

град -4,0 -6,8 

село -13,5 -17,0 

2018 

общо -6,5 -10,8 

град -4,1 -7,2 

село -13,5 -18,1 

2019 

общо -9,5 -11,0 

град -7,1 -8,1 

село -16,0 -17,0 

2020 

общо -6,7 -13,5 

град -4,4 -10,4 

село -13,1 -19,8 
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За селата в общината тенденциите са значително по-влошени като общо при тях 

разликата е -1 247 души или -48,1%. С най-неблагоприятни характеристики се 

отличават селата Татари и Кулина вода, където темповете на прираст достигат 

стойности от  съответно -55,2% и – 53,5%. 

Болестност и заболеваемост. Хоспитализирана заболеваемост. 

Болестността показва съвкупността от всички регистирани заболявания през 

годината, в т.ч. стари и нови, а заболеваемостта – съвкупността от новопоявилите се и 

новорегистрирани заболявания през година.  

В следващите таблици са представени данни за болестност и заболеваемост на 

територията на област Плевен съгласно Годишните анализи на здравно-демографското 

състояние и здравната мрежа в Област Плевен на РЗИ-Плевен за последните 5 години 

(с различен цвят са посочени трите най-високи стойности):  
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Таблица 2.1.13-12 Болестност и заболеваемост сред населението в област Плевен 2016-2017 г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

На 1000 

души от 

населението 

-2016г. 

Относителен 

дял – 2016г. 

На 1000 

души от 

населениет

о -2017г. 

Относителен 

дял – 2017г. 

На 1000 

души от 

населениет

о -2016г. 

Относител

ен дял – 

2016г. 

На 1000 

души от 

населениет

о -2017г. 

Относител

ен дял – 

2017г. 

  ОБЩО     I – XIX клас 2339.8 100.00 2431.4 100.00 776.3 100.00 784.5 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 51.2 2.19 69.2 2.85 34.0 4.37 36.6 4.66 

II Новообразувания 73.4 3.14 75.6 3.11 26.0 3.36 26.5 3.38 

III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 
17.6 0.75 18.1 0.74 5.4 0.69 5.1 0.65 

IV Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 
146.9 6.28 148.5 6.11 24.3 3.13 25.2 3.21 

V Психични и поведенчески разстройства 63.2 2.70 73.5 3.02 15.4 1.98 13.1 1.67 

VI Болести на нервната система  113.8 4.86 114.4 4.70 35.4 4.56 30.9 3.94 

VII Болести на окото и придатъците му 156.1 6.67 163.9 6.74 59.5 7.66 62.7 8.00 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 51.1 2.18 66.0 2.72 25.4 3.27 28.7 3.65 

IХ Болести на органите на кръвообращението 576.4 24.63 538.3 22.14 95.1 12.25 106.7 13.61 

Х Болести на дихателната система 282.0 12.05 305.4 12.56 136.6 17.60 145.4 18.54 

ХI Болести на храносмилателната система 92.7 3.96 98.6 4.05 41.1 5.30 41.1 5.23 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 84.0 3.59 85.0 3.49 38.7 4.98 32.9 4.19 

ХIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
264.1 11.29 288.8 11.88 79.3 10.22 73.5 9.37 

ХIV Болести на пикочо-половата система 177.6 7.59 176.0 7.24 75.4 9.71 71.8 9.16 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 9.6 0.41 13.2 0.54 3.0 0.38 3.2 0.41 

ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период 
0.6 0.03 0.7 0.03 0.1 0.01 0.1 0.01 

ХVII Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
5.5 0.24 5.9 0.24 1.9 0.25 1.5 0.19 

ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата 37.8 1.61 39.6 1.63 23.4 3.01 23.7 3.03 

ХIX Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 
136.3 5.83 151.0 6.21 56.4 7.27 55.9 7.13 
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Таблица 2.1.13-13 Болестност и заболеваемост сред населението в област Плевен 2018-2019 г 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

На 1000 

души от 

населението 

-2018г. 

Относителен 

дял – 2018г. 

На 1000 

души от 

населениет

о -2019г. 

Относителен 

дял – 2019г. 

На 1000 

души от 

населениет

о -2018г. 

Относителен 

дял – 2018г. 

На 1000 

души от 

населението 

-2019г. 

Относител

ен дял – 

2019г. 

  ОБЩО     I – XIX клас 2458.1 100.00 2494.9 100.00 789.8 100.00 797.4 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 74.8 3.04 74.9 3.00 42.2 5.34 41.1 5.16 

II Новообразувания 76.3 3.10 72.1 2.89 26.4 3.34 22.8 2.86 
III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 
18.3 0.74 19.3 0.77 5.1 0.65 5.8 0.72 

IV Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 
147.8 6.01 150.1 6.01 22.4 2.83 26.0 3.26 

V Психични и поведенчески разстройства 73.6 2.99 69.4 2.78 12.5 1.59 11.2 1.41 

VI Болести на нервната система  114.9 4.68 114.0 4.57 29.7 3.76 30.0 3.76 

VII Болести на окото и придатъците му 167.1 6.80 173.4 6.95 61.0 7.72 63.8 8.01 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 65.4 2.66 68.3 2.74 28.3 3.58 29.6 3.72 

IХ Болести на органите на кръвообращението 542.8 22.08 555.3 22.26 103.3 13.07 98.5 12.36 
Х Болести на дихателната система 314.6 12.80 334.2 13.40 155.1 19.64 166.2 20.84 

ХI Болести на храносмилателната система 101.2 4.12 101.1 4.05 42.1 5.33 41.4 5.19 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 86.8 3.53 105.2 4.22 38.2 4.84 40.1 5.03 

ХIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
289.1 11.76 289.0 11.58 72.1 9.13 73.8 9.25 

ХIV Болести на пикочо-половата система 173.4 7.05 164.3 6.59 66.9 8.47 62.7 7.86 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 13.1 0.53 12.1 0.49 2.6 0.33 2.1 0.27 

ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период 
0.7 0.03 0.7 0.03 0.0 0.01 0.1 0.01 

ХVII Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
6.0 0.24 5.8 0.23 1.8 0.22 1.8 0.22 

ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата 41.3 1.68 47.1 1.89 23.7 3.01 27.6 3.46 

ХIX Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 
150.9 6.14 138.5 5.55 56.4 7.14 52.8 6.62 
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Таблица 2.1.13-14 Болестност и заболеваемост сред населението в област Плевен 2020 г. 

№ на 

класа 
НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10 

Болестност  Заболеваемост 

На 1000 души 

от населението 

-2020г. 

Относите

лен дял – 

2020г. 

На 1000 души 

от населението -

2020г. 

Относителен дял 

– 2020г. 

  ОБЩО     I – XIX клас 2523.9 100.00 797.4 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 79.2 3.14 41.1 5.16 

II Новообразувания 67.8 2.69 22.8 2.86 

III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 

18.6 0.74 5.8 0.72 

IV Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 

162.4 6.43 26.0 3.26 

V Психични и поведенчески разстройства 73.1 2.90 11.2 1.41 

VI Болести на нервната система  119.1 4.72 30.0 3.76 

VII Болести на окото и придатъците му 187.1 7.41 63.8 8.01 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 64.8 2.57 29.6 3.72 

IХ Болести на органите на кръвообращението 565.9 22.42 98.5 12.36 

Х Болести на дихателната система 330.4 13.09 166.2 20.84 

ХI Болести на храносмилателната система 93.4 3.70 41.4 5.19 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 119.9 4.75 40.1 5.03 

ХIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 

287.2 11.38 73.8 9.25 

ХIV Болести на пикочо-половата система 133.6 5.29 62.7 7.86 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 13.0 0.52 2.1 0.27 

ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период 0.7 0.03 0.1 0.01 

ХVII Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и 

хромозомни аберации 

4.0 0.16 1.8 0.22 

ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата 42.9 1.70 27.6 3.46 

ХIX Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 

146.0 5.78 52.8 6.62 
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И за петте разглеждани години честотата на регистрираните заболявания в 

Плевенска област се увеличава. Най-високи са честотата и относителния дял на 

болестите на органите на кръвообращението /22.4%/, заболяванията на дихателната 

система /13.1%/, болести на костно-мускулната система /11.4%/, които са водещите 

класове болести. 

Заболеваемостта също се увеличава за разглеждания период, като водещите 

болести са същите – от класове X, IX и XIII.  

Структурата на заболеваемостта в област Плевен за 2020 г. е показана на 

следващата фигура:  

    

Фигура 2.1.13-3 Структура на заболеваемостта в област Плевен за 2020 г. при 

деца до 17 години (ляво) и обща (дясно) .(изт., Годишен анализ на здравно-демографското 

състояние и здравната мрежа в Област Плевен за 2020 г., РЗИ-Плевен) 

При децата на първо място са са болестите на дихателната система /интензитет 

489 на 1000/, инфекциозните заболявания - 158 , травмите - 61 и др. 

На първо място в структурата на общата заболеваемост са класове болести X – 

на дихателната система, IX – на органите на кръвообращението и XIII - болести на 

костно-мускулната система и на съединителната тъкан. 

Хоспитализациите в последните години също показват устойчива тенденция 

към увеличение, като данните за годините от 2016 до 2020 са представени в следващите 

таблици (с различен цвят са посочени трите най-високи стойности за съответната 

година):  
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Таблица 2.1.13-15 Хоспитализирана заболеваемост в област Плевен за 2016, 2017 и 2018 г. 

Клас  
НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

На 10 000 

души от 

населението 

2016 г. 

Относителен 

дял  

2016г. 

На 10 0000 

души от 

населението 

2017 г. 

Относителен 

дял 2017 г. 

На 100000 

души от 

населението 

2018 г. 

Относителен 

дял 2018 г. 

ОБЩО I - XIX клас 2979.9 100.00 32327.5 100.00 34430.8 100.00 
I Някои инфекциозни и паразитни болести 34.8 1.17 436.7 1.35 363.2 1.05 

II Новообразувания                 321.0 10.77 3522.7 10.90 3768.5 10.95 
III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 

24.0 0.81 245.4 0.76 236.5 0.69 

IV Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 

138.3 4.64 1375.0 4.25 1385.9 4.03 

V Психични и поведенчески разстройства 59.7 2.00 697.9 2.16 746.2 2.17 
VI Болести на нервната система 168.7 5.66 1703.3 5.27 1780.5 5.17 
VII Болести на окото и придатъците му 33.4 1.12 385.9 1.19 467.6 1.36 
VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 13.1 0.44 130.4 0.40 141.6 0.41 
IХ Болести на органите на кръвообращението 541.7 18.18 6064.0 18.76 6885.8 20.00 
Х Болести на дихателната система 355.3 11.92 3884.2 12.02 3937.3 11.44 
ХI Болести на храносмилателната система 246.8 8.28 2705.8 8.37 2985.2 8.67 
ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 61.3 2.06 669.0 2.07 711.1 2.07 
ХIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 

193.1 6.48 1994.9 6.17 2270.0 6.59 

ХIV Болести на пикочо-половата система 315.7 10.60 3667.7 11.35 3806.5 11.06 
ХV Бременност, раждане и послеродов период 220.8 7.41 2214.7 6.85 2169.7 6.30 
ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период 

37.8 1.27 304.7 0.94 325.2 0.94 

ХVII Вродени аномалии , деформации и хромозомни 

аберации 

8.8 0.29 88.6 0.27 101.1 0.29 

ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата 14.9 0.50 141.0 0.44 174.2 0.51 
ХIX Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 

190.9 6.41 2095.7 6.48 2174.6 6.32 
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Таблица 2.1.13-16 Хоспитализирана заболеваемост в област Плевен за 2019 и 2020 г. 

Клас  НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ10 

На 100000 души от 

населението 

Относителен дял На 100000 души 

от населението 

Относителен 

дял 

ОБЩО  - XIX клас 35347.4 100.00 29400.7 100.00 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 389.4 1.10 261.4 0.89 

II Новообразувания 3900.7 11.04 3220.9 10.96 

III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 

250.9 0.71 205.6 0.70 

IV Болести на ендокринната система, разстрой-ства на 

храненето и на обмяната на веществата 

1414.3 4.00 989.9 3.37 

V Психични и поведенчески разстройства 735.1 2.08 607.1 2.07 

VI Болести на нервната система 1776.4 5.28 1439.1 4.89 

VII Болести на окото и придатъците му 638.2 1.81 540.7 1.84 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 140.6 0.40 91.5 0.31 

IХ Болести на органите на кръвообращението 7141.4 20.20 6237.4 21.22 

Х Болести на дихателната система 4011.0 11.54 2570.8 8.74 

ХI Болести на храносмилателната система 3033.9 8.58 2363.0 8.04 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 730.9 2.07 568.0 1.93 

ХIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 

2287.9 6.47 1857.2 6.32 

ХIV Болести на пикочо-половата система 3736.2 10.57 3133.6 10.66 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 2122.2 6.00 2098.6 7.14 

ХVI Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период 

331.9 0.94 323.2 1.10 

ХVII Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 

100.3 0.28 64.7 0.22 

ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата 235.0 0.66 278.4 0.95 

ХIX Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 

2210.7 6.25 1906.6 6.48 

XXII Кодове за специални цели U00-U85 - - 642.9 2.19 
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Данните за хоспитализирана заболеваемост показват, че за разглежданите 5 

години на първо място по причина за хоспитализиране са болестите на 

кръвооблащението. След тях, на второ място за периода 2016-2019 г. са болестите на 

дихателната система, като за 2020 г. на тяхно място са новообразуванията. На трето 

място за 2016 г. и 2019 г. са новообразуванията, за 2017, 2018 и 2020 г. – болестите на 

пикочо-половата система. 

При децата до 17-годишна възраст най-голям е относителният дял на 

хоспитализираните поради заболявания на дихателната система. Сред лицата на 

възраст 18-64 години най-голям е делът на хоспитализираните поради болести на 

органите на кръвообръщението и пикочо-половата система. Водещи заболявания в 

структурата на хоспитализираните болни над 65 годишна възраст са болести на 

органите на кръвообръщението и новообразуванията. 

Трайно намалена работоспособност 

За 2020 г. броят на освидетелстваните лица над 16-годишна възраст, на които е 

призната трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане/ е 2564, или 

12.8 на хиляда души от населението / за страната 52879 – 9.0 на 1000 /. Най-голям е 

делът на лицата с трайно намалена работоспособност над 90% (32.5), следват лицата с 

50-70 % (30.6),  и тези с 71 до 90 % (24.2). Най-честата причина за призната трайно 

намалена работоспособност са болестите на органите на кръвообращението – 35.6 %, 

новообразуванията – 15.5%, болестите на костно-мускулната система и съединителната 

тъкан – 8.5%. 

През 2020 г. намалява броят на освидетелстваните деца до 16-годишна възраст. 

От 209 през 2017г., 176 през 2018 г. и  126 през 2019 г. , за 2020 г. са 88 и формират 2.5 

на хиляда души от населението / за страната 3079 – 2.9 на 1000 /. Водещи причини за 

признати вид и степен на увреждане са вродените аномалии , болестите на дихателната 

система, болестите на нервната система , психичните и поведенчески разстройства. 

Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания 

Регистрираните злокачествени заболявания за разглеждания 5-годишен период 

бележат ежегодно леко увеличение. През 2016 г. са 11 518 за областта, като 

показателите на 100 000 души население са по-високи от тези за страната /4606 за 

2016г. за областта и 4036 за страната/ и от повечето други области. Аналогични са 

данните и за новооткритите заболявания – съответно 529.5 за областта и 435.5 за 

страната.  
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През 2020 г. регистрираните злокачествени заболявания са 12191, с леко 

увеличение спрямо 12163 през 2019 г. Показателите на 100 000 население продължават 

да растат и са по-високи от тези за страната и от повечето други области.Тенденцията 

се запазва и за новооткритите заболявания – съответно 499 за Плевенска област и 399.3 

за страната. В нозологичната структура на тези заболявания няма съществени 

изменения през последните години. Висока е заболеваемостта от злокачествени 

новообразувания на млечната жлеза, трахеята, бронхите,белия дроб,кожата,простатата 

и т.н. 

Инфекциозни заболявания, в т.ч. туберкулоза 

Сравнително висок е процентът  на регистрираните инфекциозни заболявания – 

относителен дял в общата болестност 3.1 % за 2020 г. и честота 79.2 на 1 000 души. При 

децата до 17 години той е още по-голям – 11.8 % /на 2 място по големина на отн.дял/ и 

честота 258. Най-голяма епидемиологична значимост по групи инфекции имат 

следните нозологични форми: чревни инфекциозни болести - инфекциозен 

ентероколит; инфекции на дихателните пътища - туберкулоза; инфекциозни болести, 

предавани по полов път – сифилис.  

Болни под наблюдение на психиатрична клиника 

През 2016 г. в областта болните под наблюдение на психиатричните заведения 

са 5330 (2148 на 100 000 д.н.). За страната този показател е 1780.5 на 100 000 д.н. 

За 2017 г. в областта болните под наблюдение на психиатричните заведения са 

5341 (2187 на 100 000 д.н.), За страната този показател е 1709.3 на 100 000 д.н.. 

През 2018 г. в областта болните под наблюдение на психиатричните заведения 

са 5355 (2228 на 100 000 д.н.). За страната този показател е 1723.9 на 100 000 д.н. 

За 2019 г. в областта болните под наблюдение на психиатричните заведения са 

5217 (2208 на 100 000 д.н.), За страната този показател е 1681.0 на 100 000 д.н.  

През 2020 год. в областта болните под наблюдение на психиатричните заведения 

са 5226 (2238.7 на 100 000 д.н.). За страната този показател е 1717.3 на 100 000 д.н.  

В структурата на заболяванията най-много са болните с умствена изостаналост –

, следвани от случаите на шизофрения, шизотипни и налудни разстройства за целия 

разглеждан период.  

Б. Състояние на системата за медицинска помощ 

Първична и извънболнична медицинска помощ 

Първичната медицинска помощ се оказва от общопрактикуващи лекари /ОПЛ/. 

В края на 2020 г. на територията на Плевенска област работят 186 амбулатории за 
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първична медицинска помощ  – 178 индивидуални практики и 8 групови.  Общият брой 

на лекарите е 203 /194 титуляри и 9 наети/.  

Броят на лечебните заведения за първична помощ по дентална медицина е почти 

непроменен в последните години. Стоматолозите са 186 – 176 титуляри и 10 наети. 

Осигуреността е 7.9 , като най-голяма е в областният град – 11.7 на 10000, а в другите 

общини определено има недостиг. 

За община Белене са регистрирани 6 ОПЛ и 6 дентисти (4 в индивидуални и 2 в 

групови практики).  

Таблица 2.1.13-17 Лечебни заведения за първична медицинска помощ и дентална 

извънболнична помощ –за община Белене 

Община 

Брой регистрирани в РЗИ (физически лица) 

В индивидуални 

практики 
В групови практики 

лекари дентални лекари дентални 

 

 

Белене 

 

2016 6 4   2 

2017 6 4   2 

2018 6 4   2 

2019 6 4   2 

2020 6 4   2 

 

Специализирана извънболнична медицинска помощ 

Специализираната извънболнична помощ е основен интегриращ елемент в 

системата на здравеопазване, който да осигури на населението достъпна и качествена 

медицинска помощ и да позволи да се намалят потребностите от значително по-скъпата 

болнична помощ чрез активна профилактика, ранна диагностика и адекватно и 

ефективно лечение в амбулаторни условия. 

Въпреки наличието на значителен брой лекари, работещи в специализираната 

извънболнична медицинска помощ и непрекъснато увеличаващият се брой на 

оказваните здравни услуги, в системата съществуват редица проблеми, свързани 

основно с достъпа и качеството на оказваните здравни услуги – нарастване на броя на 

хоспитализациите, на случаите с късна диагностика и настъпващи усложнения и в 

крайна сметка влошаване на здравния статус на населението.  

На територията на община Белене е наличен един медицински център – „Бел 

Медик“, гр. Белене.  
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Функциониращите диагностично-консултативни центрове и лаборатории са 

предимно в областния град Плевен, както и значителна част от практиките на лекарите-

специалисти. Това затруднява достъпа на пациентите от по-малките общини, в т.ч. 

Белене, до специализирани изследвания и консултации.  

Болнична медицинска помощ 

Към 31.12.2020 г. болничният сектор в областта  включва 13 лечебни заведения, 

от които 12 многопрофилни болници и 1 специализирана болница за активно лечение. 7 

от болничните заведения са публична собственост (държавна и общинска), а 6 са частна 

собственост. 

Леглата към 31.12.2020 г. са 2370, а местата за краткотраен престой са 45 на 

брой – дневен стационар за пациенти с психични заболявания. Относителният  дял на 

леглата в частните лечебни заведения (802) достига  34 %.  

При средногодишен брой легла 2284 за 2020 г., осигуреността е 97.2 на 10000 

население /за 2019 г. – 2232 легла и осиг. – 93.6 /. 

Таблица 2.1.13-18 Легла в лечебните заведения за болнична помощ по видове в Област 

Плевен -2020г. 

Видове легла 
Брой легла към 

31.12. 2020 г. 
Отн.дял 

Осигуреност 

на 10 000 

ОБЩО 2 370 100.00 100.9 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 1 938 81.77 82.5 

Интензивни 110 4.64 4.7 

Акушеро-гинекологични 138 5.82 5.9 

  гинекология 70 2.95 3.0 

  родилни 45 1.90 1.9 

  патологична бременност 23 0.97 1.0 

Педиатрични  161 6.79 6.9 

Неонатология 54 2.28 2.3 

Педиатрия 67 2.83 2.9 

Терапевтични 1 112 46.92 47.3 

в т.ч.вътрешни болести 41 1.73 1.7 

  гастроентерология 53 2.24 2.3 

  ендокринология 20 0.84 0.9 

  кардиология 114 4.81 4.9 

  нефрология 46 1.94 2.0 

  ревматология 12 0.51 0.5 

  пневмология и фтизиатрия 52 2.19 2.2 
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Видове легла 
Брой легла към 

31.12. 2020 г. 
Отн.дял 

Осигуреност 

на 10 000 

  клинична алергология 1 0.04 0.0 

  клинична токсикология 10 0.42 0.4 

  клинична хематология 62 2.62 2.6 

  инфекциозни болести 40 1.69 1.7 

   в т.ч.COVID-19 инфекция 20 0.84 0.9 

  нервни болести 143 6.03 6.1 

  кожни и венерически болести 12 0.51 0.5 

  медицинска онкология 40 1.69 1.7 

  лъчелечение 20 0.84 0.9 

  COVID-19 инфекция 446 18.82 19.0 

Хирургични 417 17.59 17.8 

  хирургия 127 5.36 5.4 

  гръдна хирургия 19 0.80 0.8 

  пластично-възст. хирургия 5 0.21 0.2 

  кардиохирургия 20 0.84 0.9 

  неврохирургия 27 1.14 1.1 

  ортопедия и травматология 94 3.97 4.0 

  съдова хирургия 34 1.43 1.4 

  урология 43 1.81 1.8 

  очни болести  12 0.51 0.5 

  ушно-носно-гърлени болести 36 1.52 1.5 

ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ 255 10.76 10.9 

ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 62 2.62 2.6 

ПСИХИАТРИЧНИ 115 4.85 4.9 

Места за краткотраен престой 45  1.9 

 

Броят на активните  легла за областта в края на 2020 е 1938 /2019 г. – 1804/, а 

осигуреността е 82.5 на 10 000 . Те съставляват  82% от общия брой на болничните 

легла. Най-голям относителен дял имат  терапевтичните легла – 47 % (47.3 на 10 000 

души) и хирургичните– 18 % (17.8 на 10 000 души). 

Осигуреността  с  легла  за  реанимация  и  интензивно  лечение е ниска – 4.7 на 

10 000 души. Леглата за дългосрочни грижи са с осигуреност 10.9, но макар, че 

съществуват в устройствените правилници,  нямат дейност засега. 

По данни на годишните отчети през 2020 г. през стационарите на лечебните 

заведения за болнична помощ в област Плевен са преминали 78240 болни,  което е по-
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малко спрямо 2019 г., когато те са били 94397 . Честотата на хоспитализациите е 33.3 

%.  

 Броят на проведените леглодни през 2020  г. е  385487 и е намален спрямо 2019 

- 467991. В публичните лечебни заведения той  е 271443, т.е. 70.4 % от всички 

проведени леглодни.   В частните  болници делът е   29.6 % и е занижен спрямо 

предходните години  /  30.9 % за 2019 г. , за 2018 г. – 30.4 %/.  

Показателят „среден престой на болен” през 2020 г. е 4.9 дни и запазва нивата от 

5.0 дни за 2019 г. и 5.0 за 2018 г. За частните лечебни заведения той е по-малък (3.9) от 

публичните лечебни заведения  (5.6). 

Използваемостта на леглата  169 дни /46 %/ е сравнително ниска – 174 за 

публичните и 158 за частните болници. Поради по-високия среден престой на болен, 

оборотът  на леглата в публичните заведения е 31 преминали болни на 1 легло, а в 

частните  съответно 41 болни на 1 легло.  

На територията на община Белене функционира Многопрофилна болница за 

активно лечение „Белене“. Състои се от четири блока: консултативно-диагностичен, 

стационарен, болнична аптека и административно-стопански. Разкрити са отделения 

по: Педиатрия, Вътрешни болести, Нервни болести, Физиотерапия и рехабилитация, 

Психиатрия, както и кабинет за Образна диагностика и Клинична лаборатория. 

Функционира и Спешна медицинска помощ. Материално – техническата база 

осъществява пълния цикъл от първичен преглед, диагностика, лечение, включително и 

стационарно такова, както и последващо проследяване. 

Спешна медицинска помощ 

Към 31.12.2020 г. системата за спешна медицинска помощ   е изградена от 9 

филиала. 3 от тях са с реанимационен екип – в общините Плевен, Левски, Червен бряг, 

а 6 са без реанимационен екип – Белене, Гулянци, Никопол, Искър, Кнежа, Долна 

Митрополия. В Центъра за спешна медицинска помощ - Плевен са разкрити 8 легла за 

наблюдение и лечение до 24 часа, а в спешното отделение към УМБАЛ – Плевен - 6 

легла. 

Състоянието, организацията и дейността на системата за спешна медицинска 

помощ дава възможност да се определят следните съществени проблеми, които 

обосновават необходимостта от промени в системата на спешната медицинска помощ: 

• липса на ясно дефиниране на обекта на спешната помощ, което 

предполага често неадекватното й обременяване с неспецифични функции както от 

пациентите, така и от самата здравна система; 
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• влошаваща се кадрова осигуреност и демотивация на работещите в 

системата за спешна медицинска помощ; 

• неизчерпателна и противоречива нормативна база по отношение на 

координацията и взаимодействие между лечебните заведения за спешна, 

извънболнична и болнична помощ при обслужване на спешните пациенти. 

Всичко това се установява на фона на: нарастваща неудовлетвореност и здравна 

несигурност на обществото от качеството на предоставяните му здравни услуги, в т.ч. 

спешна медицинска помощ; непрекъснато нарастване на финансовите разходи за 

здравеопазване при влошаващи се показатели на общественото здраве; ангажименти на 

страната, като член на Европейския съюз, за гарантиране на качеството на здравната 

помощ, особено в спешната помощ, предвид увеличаваща се мобилност на гражданите 

в границите на ЕС; нарастваща необходимост от готовност на системата за спешна 

медицинска помощ за реакция в случай на природни бедствия и катастрофи. 

Осигуреност на регионалната здравна мрежа с човешки ресурси 

През 2020 г. най-висока е осигуреността в областта със интернисти (12.0 на 10 

000).  

По специалности показателите спрямо предходните години са приблизително 

еднакви. Лекарите за първична медицинска помощ са 203 – около 14.3 % от всички на 

територията на областта. От тях 124 са със специалност Обща медицина, а 22 са 

зачислени. 

Разпределението на практикуващите лекари в област Плевен по възраст е 

следното: 

• най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години –

494 / 34.6%/.  

• младите генерации лекари на възраст до 35 години са 299 / 21 %/, за 2019 

г.са били 265 / 18.5 %/. В заведенията за болнична помощ работят  93 % от тях. 

• запазва се броят на практикуващите лекари във възрастовата група  65 и 

повече години - 186 - 13.1%  / 13.2%  за 2019г. и 12.2% за 2018г. /= 

Към настоящия момент, Община Белене осигурява основно обслужване на 

местното население, но има недостиг на медицински специалисти и предпоставки за 

затруднения в обслужването.  

В. Рискови фактори за здравето (здравни детерминанти4) 

 
4 https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=5755 
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Рисковите фактори за населението и здравето на хората условно могат да бъдат 

анализирани по следните групи: 

• Социално-икономически фактори: 

Тези фактори са с най-голям ефект върху населението – община Белене попада в 

район с ниско равнище на икономическо развитие. Наблюдава се отдалеченост от 

притегателни центрове, както за население, така и за инвестиции.  

В периода 2011-2019 г. брутната добавена стойност и брутният вътрешен 

продукт (общ и на човек от населението) поддържат тенденции за нарастване. При 

брутната добавена стойност 7.9% попадат в първичен сектор (аграрен), 25.8% във 

вторичен (индустрия) и 66.3% в третичен (услуги). Към 2019 г. брутният вътрешен 

продукт на човек от населението на област Плевен възлиза на 9 813 лв., при 

Северозападния район – 10 477 лв., а при страната 17 170 лв.  

В селата на община Белене има много ограничен потенциал за развитие в 

следствие на малкия брой население и влошената възрастова структура. 

В периода 2015 – 2019 г. (5 календарни години) общото количество наети лица 

намалява с 270 души, като темпът на прираст е отрицателен -16.8%. Сравнението с 

останалите общини в областта показва, че община Белене запазва относително ниски 

показатели на безработица. Както за областта, така и за общината, проблем са ниските 

доходи/заплати.  

Особено затруднено е задържането на младото население след завършване на 

средно образование, привличане на желаещите да се завърнат след придобиване на по-

висока степен на образование и вече доказали се квалифицирани кадри. 

• Рискови фактори, свързани с начина на живот: 

Негативните фактори, свързани с начина на живот, характерни за областта, 

съответно и за общината, са: поведенчески – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и 

наркотични вещества, рисково сексуално поведение и т.н.; хранене – нерационално и 

небалансирано; липсата на двигателна активност; психосоциален стрес. 

• Рискови фактори, свързани с трудовата и околната среда: 

Трудова среда 

Най-голям брой и съответно относителни дялове на заетото население на 

територията на общината попадат в икономическите дейности: Преработваща 

промишленост (20.1% от заетите), Държавно управление (17.2%), Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети (11.2%), Образование (10.6%), Селско, горско и рибно 

стопанство (8.6%). В населените места в обхвата на ОУП няма наети в секторите 
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Добивна промишленост, Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива, Финансови и застрахователни дейности. 

От представените данни се вижда, че в териториалния обхват на ОУП няма 

големи предприятия и производства, свързани с високорискови за здравето условия на 

труд.  

Околна среда 

Като рискови фактори, свързани с околната среда, са възприети (съгласно 

Годишните доклади на министъра за здравеопазването за състоянието на здравето 

на гражданите и изпълнение на Националната здравна стратегия на Република 

България– последният такъв доклад е одобрен м. април, 2020 г. 5и се отнася за 2019 г.) 

атмосферен въздух, питейни води, води за къпане, почви, отпадъци, шум, генетично 

модифицирани организми в храни, нейонизиращи лъчения, йонизиращи лъчения. Към 

тези фактори се отнасят и развитието на канализационната мрежа и пречистването на 

водите, опасните химични вещества и рискът от големи аварии, а в последните години 

нараства и значението на рисковете, свързани с изменението на климата. 

От анализа на състоянието на околната среда в община Белене (представен в 

останалите подточки на т.2.1 на доклада за екологична оценка), могат да се изведат 

следните данни за тази група рисковите фактори: 

• Качеството на атмосферния въздух в Община Белене е добро, като в 

общината не се прилага програма за управление на качеството на атмосферния въздух. 

Основни източници на замърсяване на въздуха са употребата на твърди горива за 

битово отопление и лошото състояние на пътната мрежа – генерират се прахови 

частици; 

100 % от населението на общината е водоснабдено. Проблем са високите загуби 

на вода, поради амортизираната водоснабдителна инфраструктура. В с. Бяла вода 75% 

от водопроводната мрежа на селото е от етернитови тръби, които освен че не отговарят 

на санитарно-хигиенните норми, са крехки и предпоставят наличието на множество 

течове. В с. Деков 60% от водопроводната мрежа е от етернитови тръби, в с. Кулина 

вода 50%, в с. Петокладенци 75%, с. Татари 90%. Състоянието на мрежата и вида на 

тръбите налага поетапна реконструкция на водопроводната инфраструктура, за 

постигане тяхното устойчиво управление. Населените места, предмет на ОУП 

(територията на община Белене, без землището на гр. Белене) не попадат в СОЗ. 

 
5 https://ncpha.government.bg./uploads/reports-analyzes/HealthOfTheNation_AnualReport_2020.pdf 
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Наложително е узаконяването на ползването за питейно водоснабдяване на 

водоизточници, за които няма учредени СОЗ чрез провеждане на процедури по 

учредяването им. 

Съгласно Доклада за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели на територията на област Плевен за 2020 г. (РЗИ-Плевен) са установени 

следните отклонения по конкретни показатели в качеството на питейните води на 

територията на общината: 

o Несъответствие по микробиологични показатели за с. Кулина вода – 

причина е липсата на пречиствателни съоръжения за питейни води, амортизирана 

водопроводна мрежа; 

o Несъответствия по показател “цвят” – с. Бяла вода - – причина е липсата 

на пречиствателни съоръжения за питейни води, амортизирана водопроводна мрежа; 

o Отклонения по показател “хром” – с. Татари и с. Петокладенци – касае се 

за зони с трайни отклонения по показателя, на които ежегодно се извършва учестен 

мониторинг. Причината е наличие на хром в питейните води на област Плевен с 

естествен произход. В тази връзка за водоснабдителните зони на двете населени места 

съгласно бизнес-плана на „ВиК-Плевен“ ЕООД е планирано монтиране на модулни 

пречиствателни съоръжения.  

• На територията на общината няма учредени зони за къпане; 

• По отношение на риска от наводнения - Съгласно ПУРН 2016-2021 г. 

населените места в община Белене по крайбрежието на р. Дунав попадат в границите на 

РЗПРН, което се потвърждава и от актуализираната ПОРН, 2021 г. (изготвена в процеса 

на разработване на втори цикъл ПУРН за периода 2022-2027 г.). Риск от възникване на 

наводнения има при хидротехническите съоръжения, в това число ретензионните 

язовири „Кулина вода“ и „Татари“, от коригираните и андигирани реки на територията 

на общината, от изградените напоителни и отводнителни системи; 

• Селата в общината нямат изградена канализация; 

• Почвите в общината са в добро екологично състояние; 

• По отношение на управлението на битовите отпадъци населението на 

община Белене е обхванато на 100 % от услугата сметосъбиране, като във всички 

населени места от общината е въведено организирано сметосъбиране. Община Белене е 

част от Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ - 

площадка с. Санадиново, обслужваща общините Левски, Никопол, Белене, Свищов и 
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Павликени – снабдена е със сепарираща инсталация за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци, както и инсталация за компостиране на зелени и 

биолазградими отпадъци.  

• Не са установени превишения на нормите за шум на територията на 

община Белене, като благоприятен фактор в това отношение е липсата на значими 

промишлени обекти и транспортен трафик; 

• Липсва информация и статистика за наличието на генетично 

модифицирани организми в храните на територията на общината, но този показател 

няма отношение към ОУП и устройството на територията на общината; 

• Нейонизиращи лъчения – не са установени нива на електромагнитни 

полета извън границите на максимално допустимите; 

• Йонизиращи лъчения – няма установени отклонения от естествените 

стойности и надфонови превишения на показатели за радиация; 

• По отношение на опасните химични вещества и риска от големи 

аварии – на територията на общината и в близост до нея няма действащи предприятия 

и съоръжения с нисък или висок рисков потенциал от възникване на голяма авария. 

Територии от общината не попадат в обхвата или в непосредствена близост до 

определени зони на безопасни отстояния до такива предприятия; 

• По отношение на изменението на климата - изменението на климата е 

свързано с първични и вторични ефекти. Първичните ефекти засягат пряко човешкото 

здраве, например чрез топлинни и студени вълни и наводнения. Вторичните ефекти 

влияят косвено върху човешкото здраве чрез други фактори, повлияни от климата, като 

например полени, заболявания от преносители, пожари, замърсени храни, вода и въздух 

и увредени култури. Тъй като влиянието на фактора е глобално, тенденциите в 

изменението на климата и осигуряването на устойчивост срещу последиците от тези 

изменения се интегрират при планирането на устройството на територията на 

общината.  

Изводи: 

1. Анализът на демографските показатели на общината показва неблагоприятни 

тенденции, свързани с: 

• обезлюдяване на селата, ниска гъстота на населението, застаряване на 

населението, свързано със задълбочаване на влошаването на икономическите и 

социалните условия в тези населени места; 
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• Раждаемостта е по-ниска от средната за страната; 

• Основна причина за умиранията и през 2020 г. остават болестите на 

органите на кръвообращението (клас IX), чийто относителен дял достига 59.7%, 

следвани от клас II - новообразувания – 19%. В структурата на останалите причини за 

смърт с по-високи показатели са и болести на дихателната система (X клас), болести на 

храносмилателната система (XI клас), на травмите и отравянията (клас XX), както и 

заболявания от XXII-ри клас, в който се отчитат смъртните случаите с основна причина 

за смъртта COVID-19 – за 2020 г. те са 103.46 на 100 000 население, а относителният им 

дял е 4.76%. На изброените класове болести се дължат около 94.5 % от всички смъртни 

случаи в областта; 

• Положителна тенденция се наблюдава за детската, която като цяло 

намалява за разглеждания 5-годишен период и макар да е все още по-висока от 

средната за страната, е относително близка до нея; 

• Общо за последните 20 години темпът на прираст отчита стойности от -

36,4%, което е по-благоприятно спрямо област Плевен - 62,4%, но значително по-

негативно спрямо средното за страната -12,3%. С най-неблагоприятни характеристики 

се отличават селата Татари и Кулина вода, където темповете на прираст достигат 

стойности от съответно -55,2% и – 53,5%; 

• И за петте разглеждани години честотата на регистрираните заболявания 

в Плевенска област се увеличава. Най-високи са честотата и относителния дял на 

болестите на органите на кръвообращението /22.4%/, заболяванията на дихателната 

система /13.1%/, болести на костно-мускулната система /11.4%/, които са водещите 

класове болести. Заболеваемостта също се увеличава за разглеждания период, като 

водещите болести са същите – от класове X, IX и XIII. Заболяванията на дихателната 

система са водещи в структурата на общо регистрираните заболявания – второ място с 

болестност 330.4 на 1000 жители и първо със заболеваемост 172.1 на 1000 жители през 

2020 год. При смъртността по причини заемат относителен дял 4.3 %; 

• При децата до 17-годишна възраст най-голям е относителният дял на 

хоспитализираните поради заболявания на дихателната система. Сред лицата на 

възраст 18-64 години най-голям е делът на хоспитализираните поради болести на 

органите на кръвообръщението и пикочо-половата система. Водещи заболявания в 

структурата на хоспитализираните болни над 65 годишна възраст са болести на 

органите на кръвообръщението и новообразуванията; 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  170 

2. По отношение на състоянието на системата за медицинска помощ, към 2020 г. 

населението на община Белене се обслужва от Многопрофилна болница за активно 

лечение „Белене“ и Медицински център „Бел Медик“.  Съпоставка с обектите в област 

Плевен показва, че те представляват съответно 7,7% от болничните заведения и 1,7% от 

извънболничните. Това са много малки дялове, показващи, че основното ядро на 

здравеопазване е извън разглежданата общината. 

Необходима е функционална интеграция на двете основни съставни части на 

системата – извънболнична и болнична спешна медицинска помощ, която да позволи 

непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент и осигуряване на необходимите 

инвестиции в развитие на човешките ресурси, инфраструктурата и 

материалнотехническата обезпеченост за гарантиране на своевременността и 

качеството на оказваната спешна медицинска помощ.  

Като недостатъци и проблеми се наблюдават увеличаването на средната възраст 

на лекарите; недостатъчна дейност по промоция на здравето; профилактика и скрининг; 

концентрация на специалисти в областния град, което води до неравнопоставеност на 

населението по отношение на достъпа до здравни услуги; недостиг на финансови 

средства. 

3. От рисковите фактори за здравето, водещо място се пада на социално-

икономическите, следвани от поведенческите. Факторите, свързани с трудовата среда 

не представляват значима величина за населението на общината, тъй като в границите ѝ 

не са ситуирани високорискови за здравето на работещите производства и дейности.  

4. Качеството на околната среда в общината е добро. От факторите на околната 

среда, детерминиращи здравни рискове, проблеми са установени по отношение на 

питейните води, липсата на канализация и подходящо пречистване на отпадъчните 

битово-фекални води. Развитието на територията следва да се съобрази с попадането на 

част от общината в РЗПРН, изменението на климата и последиците от него. Предвид че 

в общината липсват значими източници на емисии на вредни вещества в атмосферния 

въздух и качествота на въздуха е добро, не може да се обоснове взаимозависимост 

между заболяванията на дихателната система (водещи в структурата на общо 

регистрираните заболявания) и качеството на околната среда. 
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2.1.14. Опасни химични вещества от Приложение № 3 на ЗООС и риск от 

големи аварии 

 

На територията на община Белене, към настоящия момент няма предприятия, 

попадащи в обхвата на Глава Седма, Раздел Първи на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и обекти с инсталации и съоръжения, попадащи в категориите 

промишлени дейности, посочени в Приложение № 4 на същия. 

По отношение на съседните на община Белене общини, и съгласно извършена 

справка в Електронната база данни (публичен регистър) на предприятия с нисък и 

висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава Седма, Раздел Първи от Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС): 

o в община Свищов, гр. Свищов – има две предприятия: 

- „Е. Миролио“ ЕАД – с висок рисков потенциал, намира се в Западна 

индустриална зона на гр. Свищов и отстои на около 12 km по въздушна линия от с. 

Татари и повече от 14 km по въздушна линия от с. Деков (най-близко разположените 

населени места от община Белене); 

- „Свилоцел“ ЕАД – с нисък рисков потенциал, намира се в Западна 

индустриална зона на гр. Свищов и отстои на повече от 13 km по въздушна линия от с. 

Татари и с. Деков (най-близко разположените населени места от община Белене); 

o в община Никопол няма предприятия с нисък и висок рисков потенциал; 

o в община Левски – има едно предприятие с нисък рисков потенциал – 

Петролна база – Литекс, гр. Левски, находящо се в Промишлената зона на града. 

Предприятието отстои на повече от 20 km по въздушна линия от с. Петокладенци (най-

близко разположеното населено място от община Белене). 

Изводи: 

На територията на община Белене, към настоящия момент няма предприятия, 

попадащи в обхвата на Раздел I към глава VII на ЗООС и обекти с инсталации и 

съоръжения попадащи в категориите промишлени дейности, посочени в Приложение 

№ 4 на същия. Населените места на община Белене в обхвата на ОУП не попадат в 

границите на зоните за безопасност на съществуващите в съседните общини 

предприятия с нисък и висок рисков потенциал от възникване на голяма авария.  
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2.2. Евентуално развитие на околната среда без прилагането на ОУП 

 

Въз основа на анализа на данните, представени в т. 2.1 „Текущо състояние на 

околната среда в района на община Белене“, в следващата таблица е направен анализ и 

е оценено развитието на аспектите на околната среда без прилагането на ОУПО, по 

компоненти и фактори на околната среда, вкл. човешкото здраве. По този начин е 

оценено въздействието на „нулевата алтернатива“, т.е. отказ от реалзииране на ОУПО. 

 

Компонент/ 

Фактор на околната среда 
Евентуално развитие без реализиране на ОУПО 

Климат и климатични 

изменения 

Не се очаква значителна промяна в наблюдаваните 

към момента тенденции по отношение на 

климатичната обстановка на територията на 

общината.  

При нереализиране на ОУП ще се запази 

съществуващото състояние на климата. 

Атмосферен въздух Без реализиране на ОУП няма да бъде изградено 

трасе на нова пътна мрежа в село Петокладенци, а  

изграждането и ремонтирането на пътища спомага 

за намаляване на праховото замърсяване. 

При нереализиране на ОУП няма да се реализира 

проект „велоалея“, който от своя страна би 

подпомогнал за намаляването на вредните емисии 

от автомобилния транспорт. 

Без реализиране на ОУП ще се запази сегашното 

състояние на атмосферния въздух на територията на 

общината. 

Води Ще се запази тенденцията за значителни загуби на 

питейно-битови води, в следствие на 

амортизираната водоснабдителна мрежа. 

Липсата на доизградена канализация и 

пречиствателни станции ще влоши качествата на 

повърхностните и подземни водни тела и ще 

създаде риск за човешкото здраве. 

Неконтролируемото и безпланово развитие на 

територията ще доведе до безразборно 

местоположение на нови обекти (жилищни, 

производствени, обслужващи) без изградена 

публична инфраструктура – водоснабдяване, 

канализация, електрозахранване. Това от своя 

страна ще се съпътства от изграждане на множество 

водовземни съоръжения за добив на подземни води 

и рискове от изтощаване и замърсяване на водните 

тела, както и замърсяване от непречистени води. 

Земни недра Като цяло без реализиране на ОУПО ще се запази 

сегашното състояние на земните недра в общината. 

Възможно е при задълбочаване на ерозионните и 
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Компонент/ 

Фактор на околната среда 
Евентуално развитие без реализиране на ОУПО 

свлачищни процеси (в случай на липса на 

установени норми на натоварване на територията), 

да се усложнят и инженерно-геоложките условия. 

Почви и земеползване Нереализирането на ОУПО ще доведе до 

нерегламентирано, неконтролируемо и безпланово 

усвояване на земята (вкл. земеделски земи). 

Съществува риск от задълбочаване на ерозионните 

и свалчищни процеси при липсата на установени 

норми на натоварване на територията.  

Биологично разнообразие – 

флора, растителност и 

местообитания, фауна 

Без реализиране на ОУПО състоянието на флората, 

растителността и местообитанията ще се променя 

под влияние на нерегламинтирани въздействия, 

свързано със стопонисването на земеделските земи 

и други форми на антропогенно въздействие. 

В изоставените терени и неизползваните тревисти 

местообитания ще продължат сукцесионните 

процеси, което ще доведе да подмяна на видовия 

състав при животинските видове и вероятно до 

неговото обедняване. 

Защитени зони и защитени 

територии 

Запазване на площта на защитените зони и 

територии – не се очаква промяна. 

Възможно е обаче, в случай на нереализиране на 

ОУП, хаотичното развитие на инвестиционните 

процеси да доведе до допълнителни увреждания на 

местообитания на животниски видове, целостта на 

защитените зони и увреждане на обитания и 

ключови елементи в тях. 

Ландшафт Неприлагането на плана се очаква в голяма степен 

да запази настоящото състояние на ландшафта и 

съществуващите тенденции. 

Съществува риск от увеличаване на пустеещите 

земи и нарушените терени. 

Материални активи Нереализирането на ОУП е предпоставка за 

влошаване на социално-икономическото развитие 

на общината.  

Без прилагане на ОУП може да се очаква влошаване 

на състоянието на образователната, здравната, 

социалната и културанта инфраструктура. 

Културно-историческо 

наследство, вкл. архитектурно 

и археологическо наследство 

Нереализирането на ОУП лишава територията на 

общината от възможността за прилагане на 

устройствени условия за опазването и 

валоризирането на обектите на културно-

историческото, вкл. архитектурното и 

археологическо наследство. 

Вредни физични фактори  Не се очаква промяна в тенденциите – възможно е 

увеличаване на шума от транспорта при липса на 
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Компонент/ 

Фактор на околната среда 
Евентуално развитие без реализиране на ОУПО 

рехабилитационни дейности за общинската пътна 

мрежа. 

Липсата на цялостно устройствено зониране на 

територията може да доведе до несъобразено със 

съседни територии изграждане и експлоатация на 

обекти – източници на шум. 

Отпадъци Без реализирането на ОУП ще се запази текущото 

състояние по отношение на фактор Отпадъци. 

Здравно състояние на 

населението 

Към момента на територията на общината 

факторите на околната среда, имащи връзка с 

устройството на територията, не застрашават 

здравето на населението.  

Имайки предвид обаче тенденциите, които се 

очакват при останалите компоненти и фактори на 

средата, отказът от реализиране на ОУП ще има 

неблагоприятно въздействие върху качеството на 

околната среда, и от там върху здравето на 

населението. 

Опасни химични вещества Нереализирането на ОУП не е свързано с промени 

по отношение на опасните химични вещества на 

територията на общината. 
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3. Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще 

бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП 

Въз основа на характеристиката на аспектите на околната среда към момента 

(която е направена в т. 2 „Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие 

без прилагането на ОУП“ на ДЕО), както и на предвижданията на ОУП, в тази точка е 

обърнато внимание на онези територии, които ще са най-значително засегнати от 

реализацията на ОУП. Подробно са разгледани чувствителни територии, като защитени 

зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, населени места и други обекти, подлежащи 

на здравна защита, санитарно-охранителни зони около водоизточници, зони с риск от 

наводнения и др. Анализът на възможното значително засягане на територии от 

реализирането на ОУП е направен по компоненти и фактори на средата, като са 

съобразени актуалните насоки на Европейската комисия, в т.ч.:  

− Техническите насоки на Европейска комисия за интегриране на принципа 

за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за 

възстановяване и устойчивост, като въздействията са анализирани и спрямо шестте 

екологични цели, обхванати от Регламента на таксономията, и  

− Техническите насоки за климатична устойчивост на инфраструктурни 

проекти в периода 2021-2027 г., Известие на Европейска комисия, С(2021)5430. 

Климат и климатични изменения  

Като цяло ОУП цели увеличаване на чистата или неутралната по отношение към 

климата мобилност чрез внедряване на проектна идея за велоалея, която ще намали 

автомобилния трафик, а това от своя страна ще допринесе за намаляване на 

генерираните емисии на парникови газове и въглеродния отпечатък, които имат 

отношение към изменението на климата.  

Предвижда се обособяването на устройствени зони за животновъдни обекти, 

което е свързано с генерирането на парникови газове (животновъдството се свързва с 

два основни източника на парникови газове – емисии от биологична ферментация и 

емисии от управлението на оборски тор). В тази връзка в настоящия ДЕО са 

предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване 

на неблагоприятните последствия от генерирането им върху околната среда и 

човешкото здраве, вкл. и по отношение на климатичните изменения. При тяхното 

прилагане, не се очаква генериране на значими емисии от сектора на 

животновъдството. 
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В ОУП е отчетено, че условията на електроразпределителната мрежа на 

територията на общината дават възможност за присъединяване на производители на ел. 

енергия от възобновяеми източници. Това дава възможност за бъдещо развитие на 

иновативни технологии или разширяване на електроенергийната мрежа по начин, 

ненанасящ значими вреди по отношение изменението на климата. Не се очаква 

значително отрицателно засягане на територии по отношение на климата и 

климатичните изменения. 

По отношение на адаптирането към изменение на климата, предвижданията на 

ОУП не са свързани с неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания 

бъдещ климат, като ще допринесат за устойчивост на инфраструктурата и повишаване 

на безопасността за населението, природата и активите към екстремни метеорологични 

условия и природни бедствия – резултат от изменящия се климат. 

Атмосферен въздух 

Предвижданията на ОУП не са свързани с генериране на значими емисии в 

атмосферния въздух. Предимно производствените зони са обособени върху вече 

съществуващи терени с подобно предназначение и върху тях се очаква да се реализират 

складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, които не са 

свързани с генериране на вредни вещества в околната среда. Такива зони са предвидени 

в с. Делов, с. Кулина вода, с. Петокладенци и с. Татари. 

Реализирането на ОУП не е свързано с отрицателно значително засягане на 

територии по отношение на КАВ. 

Води 

По отношение на водите, уязвимите територии, които следва да бъдат взети под 

внимание при реализиране на предвижданията на ОУП, са: 

o зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, 

които попадат в обхвата на ОУП (представени в Таблица 2.1.3-1 от настоящия ДЕО); 

o район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код 

BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“; 

o водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, за които няма 

учредени СОЗ – за същите е необходимо при реализация на инвестицонни 

предложения/планове/програми да се изисква становище от Басейнова Дирекция 

„Дунавски район“, с център Плевен, по отношение на СОЗ, с цел недопускане на 

влошаване на качеството на питейни води. 
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С ОУПО се запазват приетите с обявяването на защитените зони и територии 

ограничения и правила за устройство на територията им. 

Във връзка с водните обекти, като ресурс за питейна вода, в Таблица 2.1.3-2 от 

настоящия ДЕО са представени водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на 

община Белене (без землището на гр. Белене). Те са, както следва:  

№ Име Вид съоръжение 

Годишно 

водно 

количество 

m3/год. 

Селище 

1 Тръбен кладенец Тръбен кладенец 252288 Бяла вода 

7.  Дренаж "Османовец 1" Дренаж 50458 Бяла вода 

8.  Дренаж "Османовец 2" Дренаж 44151 Бяла вода 

9.  Дренаж  "Двете чешми" Дренаж 56765 Деков 

10.  Дренаж  "Дола" Дренаж 22075 Татари 

11.  Дренаж "Соата" Дренаж 116683 Татари 

12.  Дренаж "Лозята 1" Дренаж 63072 Кулина вода 

13.  Дренаж "Киселец" Дренаж 37844 Кулина вода 

14.  Дренаж "Локач 1" Дренаж 18922 Кулина вода 

15.  Дренаж  "Локач 2" Дренаж 22076 Кулина вода 

16.  Дренаж "Стоянова чешма" Дренаж 100916 Петокладенци 

17.  Дренаж "Калинкин дол" Дренаж 94608 Петокладенци 

18.  Дренаж "Селището" Дренаж 113530 Петокладенци 
 

Видно от представените по-горе данни, всички населени места на територията на 

община Белене са водоснабдени и са обхванати 100 % от обитаваните жилища, 

съгласно данни от последното преброяване и от ВиК Плевен.  

Към настоящия момент населените места в обхвата на ОУП (територията на 

община Белене, без землището на гр. Белене) не попадат в санитарно-охранителни зони 

(СОЗ), определени по реда иа Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване и 

около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г.). СОЗ са разположени в 

землищата на гр. Белене, община Белене и с. Лозница, община Никопол, т.е. те попадат 

извън териториалния обхват на настоящия ОУП (територията на община Белене, без 

землището на гр. Белене). Водовземно съоръжение „ШК-ПС Лозица – ВиК Плевен - 

Лозица“, за което има определена СОЗ, служи за захранване на водопроводната мрежа 

на с. Кулина вода. СОЗ е отразена в проекта на ОУП.  
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Според проекта на ОУП за община Белене реалистичната прогноза е за 

намаляване на населението до 7202 души до 2038 г.. В прогнозата за развитие на 

канализационната мрежа е предвидено до края на 2038 г. 100% от населението на 

агломерация Белене (Белене – Деков) да бъде свързано с ПСОВ Белене. 

ПСОВ Белене максимални бъдещи параметри за периода 2010-2040:  

Е.Ж. = 11 460  

Q ср. ден. = 1547 m3/ден 

Q дъжд 300 m3/h 

БПК5 = 688 kg/ден 

Определянето на оразмерителните параметри на канализационните мрежи е 

съгласно Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи. Оразмерителните водни количества за 

канализационната мрежа са максимално часовите. Всички бъдещи разширения на 

мрежите се проектират като разделен тип. Съгласно изискванията на Наредба №6 от 

09.11.2000 г., за всички агломерации следва да бъдат изградени канализационни мрежи, 

които да събират отпадъчните води от агломерацията, които преди заустването им във 

водоприемник да бъдат подложени на съответно пречистване в зависимост от 

големината на агломерацията и чувствителността на водопроемника. Капацитетът и 

начинът на функционирането им ще се определи на базата на подробни проучвания. 

На Фигура 2.1.3-1 от настоящия ДЕО, както и към самия проект на ОУП, са 

представени водоснабдителните, канализационни мрежа и съоръжения и обекти. 

Предвижданията на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) не са 

свързани с негативно засягане на зони за защита на водите.  

Земни недра 

Предвижданията на ОУП за обособяването на жилищни (Жм) и Предимно 

производствени (Пп и Пп1) зони, вкл. и изграждането на пътна връзка от с. 

Петокладенци до гробищния парк, са свързани с изкопни и насипни работи, но не се 

очаква значително засягане на земните недра (изкопите са с малка дълбочина) в 

териториите на устройствено планиране. Не са предвидени нови територии за добив на 

подземни богатства. В проекта на ОУП са отразени заявените към момента находища в 

НБЗР: 

o Находище „Бяла вода“ – с ресурси от креда винервайс. Площта му в 

хоризонтална проекция възлиза на 567.6 da. Предоставено е на концесия на 
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„Огнеупорни глини“ АД, гр. Плевен за период от 25 г., считано от 2001 г., с код на 

концесията D – 00170; 

o Находище „Санидиново“ – с ресурси на фосфоритова суровина. Площта 

му в хоризонтална проекция е 12 679.2 da. Находището се води на отчет в НБЗР, като 

неговите ресурси не са утвърдени с Протокол на Специализираната експертна комисия. 

Находището е със статут „подземни богатства с установени находища“, съгласно чл. 2, 

ал. 3 от ЗПБ. 

Трайното предназначение на земята не е променено в проекта на ОУП, предвид 

че след изтичане на концесионния договор, концесионерът е длъжен да извърши 

рекултивация на терена (чл. 43 от ЗООС). В рамките на концесионната територия и 

срока на концесионния договор концесионерът изпълнява своите права и задължения, 

съобразно Договорът за концесия.  

Почви и земеползване 

Съгласно предвижданията на проекта на ОУП на  община Белене (без землището 

на гр. Белене) земеделските територии в общината в по-голямата си част запазват 

предназначението си. В селата Бяла вода, Деков и Татари са обособени земеделски 

територии със забрана за промяна на предназначението - защитен режим „Тзз“, с цел 

съхраняване на плодородната земеделска земя за целите на селското стопанство, 

опазване на хидромелиоративните системи и развитие на лозовите насаждения. 

Разширение на границите на населено място с присъединяване на терени с 

жилищни функции е определено в някои села в синхрон с наблюдаваната тенденция за 

усвояване на терени за вилен отдих, превърнали се постепенно в такива за постоянно 

обитаване. Такъв е случаят в с. Деков и новопредвидената жилищна зона, означена като 

„Жм*“. Във всяко от населените места са определени предимно производствени зони за 

развитие на чисти производства. В селата Бяла вода, Деков и Петокладенци са 

обособени предимно производствени зони за животновъдни обекти. 

Горските територии запазват площта и предназначението си.  

С плана се предвижда изграждането на нова пътна връзка за с. Петокладенци, 

която ще свърже населеното място с гробищния парк – предвидена е по съществуващо 

трасе, т.е. няма да се засегне съхранена, естествена почва. 

Засегнатата почвена покривка е малък процент, сравнено с териториалния 

обхват на ОУП, поради което не се очаква значително негативно въздействие.  

Биологично разнообразие – растителност, гъби и животински свят 

Биологичното разнообразие основно е застрашено от засилена антропогенна 
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дейност, като заплахите са разнообразни и комплексни по своя характер и засягат 

различни организмови групи и екосистеми. Негативните въздействия са свързани както 

със замърсяването на околната среда, нарушаване и загуба на естествени 

местообитания, експлоатацията на биологични ресурси и в известна степен глобалните 

климатични промени. 

Землище на с. Бяла вода 

В землището на с. Бяла вода в ЗЗ BG 0000247 са проектирани две УЗ – 1/Пп1 и 

1/Тзз. В УЗ 1/Пп1 по начин на трайно ползване (НТП) на земите са включени 0.8 ha 

имоти с НТП „необработваеми земи“ и 0.85 ha имоти с НТП „за производствени 

дейности“. На територията на необработваемите земи е формирана тревна растителност 

с преобладаване на плътнотуфести житни треви с доминанти черна садина 

(Chrysopogon gryllus), белизма (Dichantium ischaemum), валезийска власатка (Festuca 

valesiaca) и четинест пирей (Elymus hispidus). В отделни микрогрупировки доминират 

австрийски пелин (Artemisia austriaca), полски пелин (Artemisia campestris), авсрийско 

сграбиче (Astragalus austriacus), еспарзетово сграбиче (Astragalus onobrichis), 

твърдолистна метличина (Centaurea stereophylla),  тъмно шекерче (Nonea pulla), горска 

какула (Salvia nemorosa). Анализът на флористичния състав в тези имоти показва, че 

местообитанието е свързано с тип природно местообитание 6250, като в имотите с НТП 

„за производствени дейности“ има изоставени постройки, остатъци от разрушени 

постройки, електропровод и други съоръжения, които показват, че тази територия в 

миналото е била използвана за стопански цели, като е урбанизирана предимно за 

целите на животновъдството. Съвремената растителност в тези имоти се определя, като 

сериална в различни насоки на протичащи сукцесии. В тревните съобщества участват 

единични и групово дървесни и храстови видове: обикновен орех (Juglans regia), глог 

(Crategus monogyna), полски клен (Acer campestre), полски бряст (Ulmus minor) мекиш 

(Acer tataricum), аморфа (Amorpha fruticosa) кучешки дрян (Cornus sanguinea), черна 

калина (Viburnum lantana), трънка (Prunus spinosa), шипка (Rosa canina), къпина (Rubus 

caesius) и др. 

Изглед от УЗ 1/Пп1:   
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При картирането по проекта на МОСВ „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на местообитания и видове -фаза 1“, през 2013 г. 

територията на УЗ 1Пп1 е включена в голям полигон на местообитание 6250. 

В землището на с. Бяла вода е предвидена УЗ 1/Тзз (без промяна на НТП), в 

която са включени предимно обработваеми земи, за които се запазва досегашния начин 

на ползване на територията, структурата на обработваемата земеделска земя, в която 

има система от напоителни канали, които да бъдат възстановени за развитие на 

поливно земеделие. В тази УЗ с обща площ 628.83 ha, попадат 4.5 ha от ЗЗ BG 0000247. 

Землище на с. Кулина вода  

В землището на с. Кулина вода в ЗЗ BG 0000247 са проектирани две УЗ – 3Пп и 

4Пп. 
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В УЗ 3Пп с обща площ 9.70 ha са включени следните имоти по НТП на земите: 

„за стопански двор“ – 7.264 ha; „за селско стопанство“ – 1.265 ha; „пасище“ – 0.448 ha; 

„нива“ – 0.169 ha; „лозе“ – 0.393 ha; „ливада“ – 0.161 ha.  

Имотите с НТП „за стопански двор“ са урбанизирани, като има пътища, 

остатъци от бетон, сгради, изоставени и рушащи се и такива, които се използват. В 

имотите по НТП „за селско стопанство“ и „нива“  са отглеждани различни култури, 

като формираните фитоценози се отнасят към клас Stellarietea mediae. Растителните 

съобщества в имотите с НТП „пасище“ се отнасят към клас Festuco-Brometea, а в 

имотите с НТП „ливада“ се отнасят към клас Molinio-Arrhentherea. В тревистите 

съобщества има единично и групово участие на дървесни и храстови видове.  

Изглед от УЗ 3Пп:  

 
 

В УЗ 4Пп с обща площ 3.39 ha са включени следните имоти по НТП на земите: 

„ливада“ – 1.134 ha; „нива“ – 0.339; „за селско стопанство“ – 0.053 ha; „дере“ – 0.068 ha; 

„пасище“ – 0.344 ha; „база за селско стопанство“ – 1.346 ha; „местен път“ – 0.040 ha. 

В имотите с НТП на земите „нива“ и „за селско стопанство“ са отглеждани 

различни селскостопански култури, понастоящем в някои участъци е създадена 

тополова култура, а в други се отглежда царевица. Покрай имотите с НТП на земята 

„дере“ е формирана хигрофитна дървесно-храстова и тревиста растителност. 

Тревистата растителност покрай дола може да се свърже с местообитание 6430 

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския 

пояс.  

Изглед от УЗ 4Пп:  
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Землище на с. Деков 

В землището на с. Деков са планирани следните УЗ: 6/Жм 1Оз1, 1Са, 2/Пп, 

2Пп1, 2/Тзз. 

 В УЗ 6/Жм с площ 27.49 ha са включени имоти с НТП: пасища, ниви, друг вид 

поземлени имоти без определено стопанско предназначение н ниско застрояване до (10 

m).  

Местообитанията в тази УЗ са вторично преобразувани, като  на тях е 

формирана вторична и производна растителност, която се отнася към класовете 

Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris и Festuco-Brometea. Във формираните 

растителни съобщества участват широко разпространени тревни и храстови видове. В 

отделни съобщества има единични и микрогрупировки от дървесни видове. Не са 

установени находища на растителни видове с природозащитен статус. 

 В УЗ 1Оз1 с площ 3.07 ha са включени имоти с НТП: пасище, гробищен парк и 

пътища. Местообитанията са вторично преобразувани, като на тях е формирана 

производна и вторична растителност. Не са установени находища на растителни видове 

с природозащитен статус   

 В УЗ 1Са с площ 3.09 ha са включени имоти, предвидени за спорт и атракции. 

Не са установени находища на растителни видове, растителни съобщества и 

местообитания с природозащитен статус.  

Изглед от УЗ 1Са: 
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 В УЗ 2/Пп с площ 28.71 ha са включени имоти с НТП на земите: ниви, пасища, 

за складове, за стопански двор, за база за селскостопанска и горска техника, за 

ветеринарна лечебница. Местообитанията в тази УЗ са вторично преобразувани, като са 

формирани производни и вторични растителни съобщества, които се отнасят към 

класовете Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris и Festuco-Brometea. Не са установени 

находища на растителни видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 2/Пп: 
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В УЗ 2/Пп1 с площ 7.54 ha са включени имоти с НТП на земите: за друг вид 

производствен и складов обект, друг вид земеделска земя и пътища. Местообитанията в 

са вторично преобразувани, като като са формирани производни и вторични растителни 

съобщества. Не са установени находища на растителни видове, растителни съобщества 

и местообитания с природозащитен статус. 

В УЗ 2/Тзз с площ 592 ha са включени имоти с НТП - обработваеми земи, на 

които се отглеждат различни селскостопански култури. Запазва се статута на 

земеделските земи, като се предвижда и възстановяване на поливните системи.  

Землище на с. Петокладенци 

В землището на с. Петокладенци са проектирани следните УЗ: 5/Пп, 3/Пп1, Тгп, 

6/Пп, 7/Пп, 8/Пп, 4/Пп1, 5/Пп1, 3Са. 

 В УЗ 5/Пп с площ 9.15 ha са включени имоти с НТП на земите: пътища, пасища, 

за друг вид производствен, складов обект, друг вид земеделска земя и за стопански 

двор. 

 Местообитанията в тази УЗ са вторично преобразувани   производни, като на тях 

са формирани сериални съобщества най-често от класовете Artemisietea vulgaris, 

Festuco-Brometea, Stellarietea mediae. В отделни съобщества има групировки от 

дървесни и храстови видове. Флористичният състав включва широко разпространени 

растителни видове, като не са установени находища на растителни видове, растителни 

съобщества и местообитания с природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 5/Пп: 

  
 

 В УЗ 3Пп1 с площ 8.46 ha са включени имоти с НТП на земите: друг вид 

земеделска земя, пасище, за стопански двор, за животновъдна ферма, за друг вид 

производствен, складов обект, за местен път. 

Местообитанията в тази УЗ са вторично преобразувани и производни, като на 

тях са формирани сериални съобщества най-често от класовете Artemisietea vulgaris, 
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Festuco-Brometea, Stellarietea mediae. В отделни съобщества има групировки от 

дървесни и храстови видове. Флористичния състав включва широко разпространени 

растителни видове, като не са установени растителни видове, растителни съобщества и 

местообитания с природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 3Пп1: 

  

 
 

 В УЗ Тгп с площ 1.21 ha са включени имоти с НТП на земите: гробищен парк и 

пасище. 

 Местообитанията са вторично преобразувани и производни, като тревистите 

съобщества са свързани с типове от клас Festuco-Brometea. Има множество дървесни и 

храстове микрогрупировки. Във флористичния състав преобладават широко 

разпространени растителни видове, като не са установени находища на растителни 

видове, растителни съобщества и местообитания с природозащитен статус. 

Изглед от УЗ Тгп: 
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 В УЗ 7/Пп с площ 3.80 ha са включени имоти с НТП на земите: пътища, пасище, 

за друг вид производствен, складов обект, за стопански двор.  

Местообитанията са вторично преобразувани и производни, като тревистите 

съобщества са свързани предимно с типове от клас Festuco-Brometea и Artemisietea 

vulgaris. Има множество дървесни и храстове микрогрупировки. Във флористичния 

състав преобладават широко разпространени растителни видове, като не са установени 

находища на растителни видове, растителни съобщаства и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 7/Пп: 

  

 
 

 В УЗ 8/Пп с площ 2.43 ha са включени имоти с НТП на земите: пасище, пътища, 

за друг вид производствен, складов обект, за стопански двор. 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  188 

Местообитанията са вторично преобразувани и производни, като тревистите 

съобщества са свързани предимно с типове от клас Festuco-Brometea и Artemisietea 

vulgaris. Има множество дървесни и храстове микрогрупировки. Във флористичния 

състав преобладават широко разпространени растителни видове, като не са установени 

находища на растителни  видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 8/Пп: 

  
 

 В УЗ 4Пп1 с площ 11.78 ha са включени имоти с НТП на земите: пасище. 

Местообитанията са вторично преобразувани и производни, като тревистите 

съобщества са свързани предимно с типове от клас Festuco-Brometea и Artemisietea 

vulgaris. Има множество дървесни и храстове микрогрупировки. Във флористичния 

състав преобладават широко разпространени растителни видове, като не са установени 

находища на растителни видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 4/Пп1: 

 
 

 В УЗ 5Пп1 с площ 2.60 ha са включени имоти с НТП на земите: за 

животновъдни сгради и овощна градина. 

 Местобитанията са вторично преобразувани като са формирани множество 

сериални съобщества от различни класове. Във флористичния състав преобладават 
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широко разпространени растителни видове, като не са установени находища на видове 

с природозащитен статус. 

 В УЗ 3/Са с площ 0.77 ha е включен имот с НТП на земите: спортно игрище. 

Местобитанията са вторично преобразувани като са формирани множество 

вторични съобщества свързани с Molinio-Arrhenathrretea и Festuco-Brometea. Във 

флористичния състав преобладават широко разпространени растителни видове, като не 

са установени находища на растителни видове, растителни съобщества и 

местообитания с природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 3/Са: 

  

 
 

 В УЗ 9Жм с площ 4.13 ha са включени имоти с НТП на земите: пасища. 

Местобитанията са вторично преобразувани като са формирани множество 

сериални съобщества от различни класове. Във флористичния състав преобладават 

широко разпространени растителни видове, като не са установени находища на 

растителни видове, растителни съобщества и местообитания с природозащитен статус. 

Землище на с. Татари 

В землището на с. Татари са проектирани следните УЗ: 9/Пп, 10/Пп, 11/Пп, 

12/Пп, 13/Пп и 13/Жм 

В УЗ 9/Пп с площ 0.18 ha са включени имоти с НТП на земите: за друг вид 

производствен складов обект. 
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Местообитанията са вторично преобразувани, като на тях са формирани 

вторични и производни растителни съобщества с участие на широко разпространени 

растителни видове. Не са установени находища на растителни видове, растителни 

съобщества и местообитания с природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 9/Пп: 

 
 

В УЗ 10/Пп с площ 9.43 ha са включени имоти с НТП на земите: за друг вид 

производствен, складов обект, пасище и пътища. 

Местообитанията са вторично преобразувани, като на тях са формирани тревни 

растителни съобщества, които се отнасят към класовете Stellarietea mediae и 

Artemisietea vulgaris. Има и множество групировки от широко разпространени дървесни 

и храстови видове. Не са установени находища на растителни видове, растителни 

съобщества и местообитания с природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 10/Пп: 

  



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  191 

 
 

В УЗ 11/Пп с площ 3.08 ha са включени имоти с НТП на земите: за друг вид 

производствен, складов обект, пасище и пътища. 

Местообитанията са вторична преобразувани, като са формирани растителни 

съобщества от широко разпространени тревни, храстови и дървисни видове. Не са 

установени находища на растителни видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 11/Пп: 

  
 

В УЗ 12/Пп с площ 12.04 ha са включени имоти с НТП на земите: за друт вид 

производствен, складов обект, пасище, нива и пътища. 

Местообитанията са вторично преобразувани, като са формирани растителни 

съобщества от широко разпространени тревни, храстови и дървесни видове. Не са 

установени находища на растителни видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 12/Пп: 
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В УЗ 13/Пп с площ 1.02 ha са включени имоти с НТП на земите: за друг вид 

производствен, складов обект и пасище. 

Местообитанията са вторично преобразувани, като са формирани растителни 

съобщества от широко разпространени тревни, храстови и дървесни видове. Не са 

установени находища на растителни видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статус. 

Изглед от УЗ 13/Пп: 

 
 

В УЗ 13/Жм с площ 2.38 ha са включени имоти с НТП на земите: нива и пасище. 

Местообитанията са вторично преобразувани, като съвременните тревни 

растителни съобщества най-често се отнасят към класовете Stellarietea mediae и 

Artemisietea vulgaris. Формирани са и микрогрупировки от дървесни и храстови видове. 

Не са установени находища на растителни видове, растителни съобщества и 

местообитания с природозащитен статус. 

В УЗ 3/Тзз с площ 31.58 ha са включени имоти с НТП на земите: обработваеми 

земеделски земи. (без промяна на НТП). Запазва се структурата на обработваемата 

земеделска земя с налична система от напоителни канали, които да бъдат възстановени 

за развитие на поливно земеделие. 

В УЗ 4/Тзз с площ 218.39 ha са включени имоти с НТП на земите: обработваеми 

земеделски земи. (без промяна на НТП). Запазва се структурата на обработваемата 
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земеделска земя с налична  система от напоителни канали, които да бъдат възстановени 

за развитие на поливно земеделие/. 

Защитени зони и защитени територии 

Елементите на националната екологична мрежа са териториите, които опазват 

биологичното разнообразие, но също така естествените и полуестествени 

местообитания, които не са предмет на опазване в защитените зони осъществяват 

връзката като естествен природен коридор на видовете и техните местообитания. 

Предвижданията на ОУПО Белене не се очаква да кумулират негативни въздействия в 

защитените зони. 

На територията на община Белене по данни от Информационната система за 

защитени зони от общоевропейската мрежа Натура 2000 попада част от Защитена зона 

BG0000247 “Никополско плато” по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. 

Защитена зона BG0000247 “Никополско плато” включва част от землищата на: 

- с. Бяла вода, където попадат две УЗ 1Пп1 за нуждите на селското стопанство с 

начин на трайно ползване земеделска земя и стопански двор с обща площ от 1,65 ha, 

което е 0.089% от площта на ЗЗ. 

- с. Кулина вода попадат две УЗ за производствени нужди 3/Пп с площ от 9,70 

ha, което е 0.524% от ЗЗ  и 4/Пп, съответно с площ от и 3,39 ha, което 0.183% от 

общата площ на ЗЗ. 

Предвижданията на ОУПО за пространствено развитие са насочени основно към 

имоти, територията на които се определя като обработваема земеделска земя и 

стопански дворове, което определя сравнително бедния видов състав на тези 

територии, състоящ се от широко разпространени и/или синантропни видове. 

За подобряването на съществуващата инфраструктура и обогатяването ѝ с нови 

пътни отсечки, ще се използват земите и почвите като природен и невъзвратим 

природно-икономически ресурс, но нарушенията от това строителство, се оценяват 

като сравнително незначителни. 

По отношение на опазване на обработваемите земи трябва да се подчертае, че те 

се запазват с непроменени площ и характер поради ограничения и забрани за тях и не 

се очаква да имат значително отрицателно въздействие върху фауната, както и да бъдат 

засегнат значително в негативен план други територии от областта. 
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Урбанизираните територии се явяват основен носител на растежа в рамките на 

територията на общината и основно в тях се предвижда възстановяване на 

производствени зони. 

Извън защитените зони от Натура 2000, ОУП ще окаже локално въздействие 

върху местообитания на обикновени и широко разпространени животински видове без 

консервационна стойност. Въздействието ще е незначително, тъй като засегнатата от 

ОУП растителност, респективно местообитания, са с относително малка площ, в 

сравнение с разпространението им на територията на общината, или в сравнение с 

площта на съседните защитени зони; 

За една част от видовете - ивичест и зелен гущер, голям стрелец и пъстър смок, 

основни типове местообитания са храстови и тревисти местообитания. 

Единствено кримският гущер, избягва територии с висока степен на храстово 

покритие (0% – 10%). Останалите видове са пряко свързани с по-високия процент 

храсти (20% – 60%). Наличието на храсти предоставя убежище на по-едрите влечуги, 

както и място за търсене на храна. При премахването на храстите те стават много лесна 

плячка за хищници и могат да бъдат унищожени за много кратък период. Реално 

вторичният ефект от липсата на укритие е много по-силен от пряката смъртност. 

Най-силно са повлияни свързаните с храстовата растителност, бавно подвижни 

видове като шипобедрена и шипоопашата сухоземни костенурки, видовете гущери 

(Sauria) и змии (Serpentes), белогръд таралеж (Errinaceus concolor), всички включени в 

Приложения 2 и 3 на ЗБР и др. 

Ландшафт 

Предвижданията на ОУП не предполагат значително засягане на ландшафта. 

ОУП интегрира необходимостта от максимално запазване и съхраняване на 

естествените природни ландшафти на територията на общината и облагородяване на 

урбанизирания ландшафт.  

Материални активи 

Предвижданията на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) не са 

свързани със значително отрицателно засягане на материални активи, напротив, същите 

ще бъдат благоприятно повлияни от реализацията на плана чрез предоставяне на 

пространствени решения и откриване на нови възможности за развитие. 

Културно-историческо наследство 

По отношение на културно-историческото наследство - предвижданията на ОУП 

на община Белене (без землището на гр. Белене) са свързани с прилагане на 
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устройствени условия за опазването и валоризирането на обектите на културно-

историческото, вкл. архитектурното и археологическо наследство. 

Обектите на КИН са отразени в проекта на ОУП. Не се очаква отрицателно 

засягане. 

Вредни физични фактори 

Предвижданията на проекта на ОУП, свързани с действие на източници на шум 

са предложените за обособяване предимно производствени зони (Пп и Пп1) и 

смесените многофункционални зони (Смф) за населените места и изграждането на 

новата пътна връзка между с. Петокладенци и гробищния парк на населеното място.  

С проекта на ОУП не се предвиждат чисто производствени зони, съответно на 

територията на общината няма да бъдат изграждани и експлоатирани мащабни 

промишлени предприятия. Предвидени са единствено две разновидности на предимно 

производствени зони в покрайнините на населените места или на отстояние от 

жилищните зони.  

Към Предимно производствените зони за всяко от селата в обхвата на ОУП са 

поставени ограничения: 

• за Пп - недопускане на производства с вредни отделяния, като 

предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични 

продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и 

цветни метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в 

предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели, здравни 

заведения, професионално-технически училища, професионални бази и сгради на 

научно-експериментални бази към предприятията. 

• за Пп1, която се застроява със сгради за животновъдни комплекси, не се 

допускат производства с вредни отделяния. 

Тези изисквания непряко водят и до недопускане на значими, съществени 

източници на шум, съпровождащи по-големите производства. Допълнително, 

съответствието на нивата на шум с действащите норми ще се гарантира чрез 

заложеното в проекта нa ОУП изискване една трета от озеленената площ в УПИ да 

бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. 

Зона Смф е предвидена в землището на с. Деков. Това са територии със смесени 

функции – жилищни, обслужващи, рекреационни, спортни и други безвредни за 

околната среда дейности; допускат се жилищни и обществено-обслужващи сгради, 

хотели и заведения за хранене и развлечения, надземни и подземни гаражи и паркинги 
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за леки автомобили, сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Не 

е свързана със значими източници на шум.  

Предвидената нова пътна връзка за с. Петокладенци реално ще е с положително 

въздействие от изграждане на път с асфалтова настилка за ограничаване на настоящите 

шумови нива, които се генерират от транспортните средства, използващи 

съществуващия черен път до гробището.  

Останалите устройствени предвиждания не са свързани с генериране на шум, 

като за ограничаване на шума способстват новопредвидените територии за 

озеленяване.  

Устройството на територията на общината не е свързано със значително 

въздействие на други вредни физични фактори. Съгласно изложеното не се очаква 

значително засягане на територии с предвижданията на ОУП по отношение на шума. 

Отпадъци 

Не се очаква значително засягане на територии, тъй като управлението на 

отпадъците на територията на общината е решено, съобразно Закона за управление на 

отпадъците. Депонирането на битовите отпадъци е решено чрез Регионалната система 

за отпадъци в регион Левски (Никопол) и не се налага ревизиране/предвиждане на 

терени за депониране на територията на общината. 

Предвижданията на ОУП, които са свързани с отнемането на земя за целите на 

строителство при обособяване на новопредвидените устройствени зони, няма да 

доведат до значителна неефективност при използването на земята, дори напротив, чрез 

ОУП се регулира нейното ползване. 

Не се очаква планираните предимно производствени зони в селата – с. Кулина 

вода, с. Татари, с. Петокладенци, с. Деков - да доведат до значително увеличаване на 

образуването на отпадъци, вкл. не предвиждат изгарянето или обезвреждането на 

отпадъци. 

Реализирането на ОУП не е свързано с отрицателно значително засягане на 

територии по отношение на фактор отпадъци. Не се очаква нанасяне на значителни 

вреди. 

Население и човешко здраве 

С ОУП не се очаква значително отрицателно, а изцяло положително 

въздействие, в резултат на ограничаване на шума, подобряване на КАВ, допринасяне за 

подобряване на управлението на водите, създаване на зелени площи и обекти за 

рекреация и отдих, обновяване на материалната база и привлекателността на 
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урбанизираните територии, създаване на нови работни места и др. Наложените 

ограничения за развитие на производства и подходящото ситуиране на предимно 

производствените зони ще гарантират запазването на добро качество на околната среда 

в района. Съответно не се очаква значително засягане на територии и обекти, 

подлежащи на здравна защита.  

Риск от големи аварии 

На настоящия етап на устройствено планиране не се предвижда изграждане на 

нови предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, попадащи в 

обхвата на раздел I към глава седма на ЗООС. 

Тъй като не се предвиждат в ОУП разполагане на предприятия с висок или 

нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на раздел I към глава седма на ЗООС, 

след като ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) вече е одобрен, при 

необходимост ще се стартира нова процедура по изменение на ОУП, в която да се 

предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл.104, ал. 2 т. 3 от ЗООС. 

Взимайки предвид изложеното, оценката спрямо шестте екологични цели 

към принципа за ненанасяне на значителни вреди за устройствените предвиждания 

на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) позволява да се направят 

следните изводи: 

o по цел: Смекчаване на изменението на климата: Устройствените 

предвиждания на ОУП като цяло са с положително отражение за намаляването на 

емисиите на парникови газове, като единствено предвижданията за реализиране на 

животновъдни обекти в с. Бяла вода, с. Деков и с. Петокладенци са свързани с 

потенциал за генериране на по-съществени количества парникови газове, но при 

прилагане на предложените в настоящия ДЕО мерки, това въздействие ще бъде 

смекчено. Не се очаква нанасянето на значителни вреди на смекчаването на 

изменението на климата,; 

o по цел: Адаптация към изменението на климата: Устройствените 

предвиждания на ОУП не водят до вредно въздействие на настоящия и прогнозирания 

бъдещ климат, върху населението, природата или активите - – не се очаква нанасянето 

на значителни вреди на смекчаването на последиците от изменението на климата, като 

чрез пространствените решения в ОУП се предоставя възможност за устройствени 

интервенции с положителен ефект по отношение на адаптацията към изменението на 

климата; 
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o по цел: Устойчиво използване и опазване на водните и морските 

ресурси: Устройствените предвиждания на ОУП са свързани с косвен принос към 

подобряване/ запазване доброто състояние и екологичния потенциал, както и 

количеството на водните ресурси чрез предоставяне на пространствено решение за 

бъдещото развитие на територията на общината, съобразно природните дадености. 

Предвижданията на ОУП не са свързани със значителни негативни въздействия върху 

водните тела. Не се очаква нанасяне на значителни вреди по отношение на устойчивото 

ползване и опазване на водните ресурси. 

o по цел: Преход към кръгова икономика, предотвратяване на 

образуването на отпадъци и тяхното рециклиране: Устройствените предвиждания 

на ОУП не са свързани със значително увеличение на образуването, изгарянето или 

обезвреждането на отпадъци, напротив – предоставят пространствено решение за 

развитие на територията и по-ефективни производства; не водят до значителна 

неефективност при прякото или непрякото използване на природни ресурси, напротив – 

свързани са с повишаване на ресурсната ефективност; нямат потенциал за причиняване 

на дългосрочни вреди на околната среда по отношение на кръговата икономика, 

напротив – допринасят значително за прехода към нея. Не се очаква нанасянето на 

значителни вреди. 

o по цел: Предотвратяване и контрол на замърсяването: 

Устройствените предвиждания на ОУП са насочени към предотвратяване и контрол на 

замърсяването, предвид предмета и целта на политиката, по която се разработва самия 

ОУП. ОУП осигурява планова основа за съобразяване на местоположението и 

параметрите на бъдещите устройствени зони с наличието на зони и обекти, подлежащи 

на здравна защита и други чувствителни територии – защитени зони и територии, 

обекти на културното наследство, евентуално кумулативно въздействие със 

съществуващи съоръжения и инфраструктура в общината. Тези въздействия и тяхното 

предотврятаване или ограничаване до минимум ще бъдат предмет на нормативно 

изискващите се процедури по оценка на въздействие върху околната среда, екологична 

оценка, комплексно разрешително, разрешителни по реда на Закона за водите и др., 

чрез които ще се гарантира изпълнението единствено на проекти, които не водят до 

значително увеличение на емисиите на замърсители във въздуха, водите или земята. 

Също така, с ОУП се предвиждат предимно производствени и смесени 

многофункционални зони, в които не се допускат производства с вредни отделяния. Не 

се очаква нанасянето на значителни вреди. 
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o Защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите: 

ОУП осигурява планова основа за съобразяване на местоположението и параметрите на 

бъдещите устройствени зони с местоположението на обектите от националната 

екологична мрежа, вкл. биоразнообразието и екосистемите в общината. Бъдещите 

инвестиции, произхождащи от ОУП, с потенциал за отрицателно въздействие, при 

спазване на екологичното законодателство в страната и провеждане на превантивните 

процедури по ОВОС, ЕО и ОС за проектите, не се очаква да доведат до влошаване на 

състоянието и устойчивостта на екосистемите, или природозащитния статус на 

местообитанията и видовете. Не се очаква нанасянето на значителни вреди, което е 

потвърдено и изготвения като самостоятелно приложение Доклад за оценка на 

съвместимостта на проекта на ОУП с предмета и целите на опазване на защитените 

зони. 
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4. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, 

имащи отношение към ОУП, включително отнасящи се до райони с особено 

екологично значение, като защитени зони по Закона за биологичното 

разнообразие 

В точката са описани установени на различно ниво съществуващи екологични 

проблеми в района на община Белене, имащи отношение към ОУПО на община Белене. 

Направен е анализ на връзката между екологичните проблеми и предвижданията на 

ОУПО, съответно - изводи дали реализирането на ОУПО води до подобряване на 

екологичната обстановка или до влошаване и задълбочаване на съществуващите 

екологични проблеми и/или възникване на нови такива. 

Климат и климатични изменения 

Климатът в района на община Белене се характеризира с една от най-студените 

за условията на България зима и горещо лято и със среден и средно висок потенциал на 

замърсяване. При такъв потенциал на замърсяване климатичната обстановка е 

неблагоприятна и пречи на естествените способности на атмосферата за самоочистване, 

което може да доведе до нарушения в КАВ. По отношение на климата и изменението 

на климата няма идентифицирани екологични проблеми, както и такива, имащи 

отношение към предвижданията на ОУП. 

Атмсоферен въздух 

Качеството на атмосферния въздух в общината е добро, с изключение на 

превишената средноденонощна норма на фините прахови частици (ФПЧ10), което 

превишение се наблюдава през есенно-зимния сезон. Източник на фини прахови 

частици са твърди горива за битово отопление, автомобилният транспорт, както и 

неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични условия (честите мъгли 

поради близостта на р. Дунав) и високите регионални фонови нива. 

ОУП предвижда изграждане на трасе на нова пътна мрежа в село Петокладенци, 

което би спомогнало за намаляване праховото замърсяване на атмосферния въздух в 

прилежащите участъци. 

Решенията в ОУП предвиждат обособяване на производствени зони, които не са 

свързани с изграждането на предприятия от тежката промишленост и с генериране на 

значителни емисии в атмосферния въздух. 

Не се очаква възникването на нови проблеми по отношение на КАВ, свързани с 

реализирането на ОУП. 

Води 
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Химичното състояние на повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001 и име 

„р. Дунав от границата при Ново село фо границата при Силистра“ е „недостигащо 

добро“. Химичното състояние на подземно водно тяло BG1G0000QPL026  „Порови 

води в Квартернера -между реките Осъм и Янтра“ е „лошо“. Петте села в общината са 

без канализация. Водопроводната мрежа е амортизирана и лиспват пречиствателни 

съоръжения за питейни води, което се отразява в несъответствия по някои показатели 

на качеството на водите за питейно-битови цели.  

Не се очаква проектът на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) 

да доведе до задълбочаване на посочените проблеми, напротив, ОУП предоставя 

планова основа за тяхното бъдещо разрешаване. 

Земни недра 

Не са установени съществуващи екологични проблеми в района, свързани със 

земните недра. 

Почви и земеползване 

Общината попада в зона с умерен до много висок действителен риск от 

плоскостна водна ерозия. Плоскостната водна ерозия спомага и за изнасянето на 

повърхностния почвен слой, което допринася за намаляване на ПОВ. На територията на 

общината са регистрирани 10 свалчища, шест от които са периодично активни. 

Засегнати са земеделски земи, пътища и улици, жилищни и стопански постройки, 

електропроводи, водопроводи и канализации. Има данни за протичащи процеси на 

пропадане на льос и втечняване на слаби почви. 

Като цяло ОУПО няма да допринесе за решаване на съществуващите проблеми, 

но и не се очаква възникването на нови такива, в следствие от реализацията му. ОУПО 

ще осигури единна планова основа за територията на общината, която би могла да 

послужи като основа за предприемане на превантивни действия по гореописаните 

проблеми и рискове. 

Биоразнообразие 

В резултат на нерегламентираното стопанисване на териториите, в предвидените 

УЗ протичат вторични сукцесии, свързани с деградация на растителността и 

местообитания. Негативно се променя и фитогеографският спектър на флората, като се 

включват вторични плевелни и рудерални видове. Има вероятност да се включат и 

инвазивни видове, които да конкурират и изместват характерните за района видове. 
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Без реализирането ОУПО съществуващите проблеми ще се задълбочават под 

влияние на нерегламинтирано въздействие, свързано със стопанисването на 

земеделските земи и други форми на антропогенно въздействие. 

Защитени зони и защитени територии 

Не са констатирани проблеми, свързани със защитените зони и защитените 

територии в общината. 

По отношение на биоразнообразието, в предвижданията на ОУП на община 

Белене са интегрирани всички забрани и ограничения, както и цели за развитие на 

защитените територии и зони в обхвата на горските територии. В защитените зони е 

предвидено спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), 

режимите, установени за тях със заповедите за обявяването им. 

Не се очаква реализацията на ОУП да доведе до възникването на нови проблеми. 

Ландшафт 

На територията на община Белене не са констатирани екологични проблеми, 

свързани с ландшафта. 

Материални активи 

Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината не е 

добро, настилките са компрометирани на много места.  

Голяма част от трансформаторните постове са с остаряла морално и технически 

апаратура, което води до смущения в електроснабдяването на общината. 

Селата от общината са без изградена канализационна система. Липсват 

пречиствателни съоръжения. 

Не се очаква реализацията на ОУП на община Белене (без землището на гр. 

Белене) да доведе до задълбочаване на тези проблеми, напротив, ОУП би могъл да 

спомогне за тяхното разрешаване. 

Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и археологическо 

наследство 

Не са констатирани проблеми на територията на общината, свързани с културно-

историческото наслесдтсво, вкл. архитектурно и арехеологическо наследство.  

Реализацията на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) не е 

свързана с възникването на такива, дори напротив ОУП поставя режими за опазване на 

обектите на КИН. 
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Вредни физични фактори 

На територията на общината не са установени проблеми по отношение на 

вредните физични фактори. Потенциал за възникване на неблагоприятно въздействие 

по отношение на шума е задълбочаването на проблемите с остарялата пътна настилка 

особено на общинската пътна мрежа в общината, както и липсата на добре поддържани 

зелени площи в населените места.  

Отпадъци 

На територията на община Белене не са установени проблеми, свързани с 

управлението на отпадъците. Не се очаква реализацията на ОУП да доведе до 

възникването на нови такива. 

Здравно състояние на населението 

Основните проблеми са свързани с намаляване на населението в трудоспособна 

и под трудоспособна възраст, поради миграция, ниска раждаемост и висока смъртност; 

от там и недоброто социално-икономическо състояние, неравномерността в 

осигуряване на достъп до здравни услуги, водещи до влошено качество на живот и 

съответните заболявания. От гледна точка на факторите на околната среда, проблем са 

несъответствията по някои показатели на качеството на водите за питейно-битови цели, 

липсата на канализация и подходящо пречистване на водите, неспазването на 

ограниченията и забраните в санитарно-охранителните зони около водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване.  
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5. Цели на опазване на околната среда на национално и международно 

равнище, имащи отношение към ОУП, и начин по който тези цели и всички 

екологични съображения са взети под внимание при изготвянето на ОУП 

В настоящия раздел е представен анализ на степента, в която проектът на ОУП 

на община Белене (без землището на гр. Белене) съобразява, отчита и интегрира целите 

по опазване на околната среда, идентифицирани в международните и национални 

стратегически документи от описаните в т. 1.5. „Връзка на ОУП с други съотносими 

планове, програми и стратегии“ на ДЕО, поставящи цели по опазване на околната 

среда, в т.ч. човешкото здраве.  

Анализ на връзката и съответствието на проекта на ОУП с относимите към него 

цели е направен в Таблица 5.1.1-1. 
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Таблица 5.1.1-1 Анализ на начина и степента, в които в ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) са взети/ следва да 

бъдат взети предвид екологичните цели и съображения от стратегиите, плановете и програмите на национално равнище 

Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

Национална програма за развитие 

„България 2030“ 

Екологични цели и съображения са 

включени в ос за развитие 2 на 

програмата: 

Ос за развитие 2: Зелена и устойчива 

България 

Основният фокус на тази ос на развитие е 

устойчивото управление на природните 

ресурси, позволяващо задоволяване на 

текущите нужди на икономиката и 

обществото, при запазване на 

екологичната устойчивост, така че тези 

потребности да могат да продължат да 

бъдат удовлетворявани и в дългосрочен 

план. В контекста на усилията за по-

оптимално използване на ресурсите, както 

и за осигуряване на продоволствената 

сигурност на населението, ще продължат 

усилията за развитието на устойчиво и 

Оста на 

развитие и 

националните 

приоритети 

имат пряка 

връзка с 

устройственото 

планиране на 

териториите. 

П4. ОУП предвижда обособяването на 

производствено зони (тип Пп и Пп1), които са 

съобразени с необходимостта от добро качество на 

околната среда, недопускане на замърсявания и 

развитие на значими източници на вредности. 

Същите биха могли да предоставят възможност за 

осъществяване на нисковъглеродни, ресурсно 

ефективни и безотпадни технологии. 

 

П5. Пространствените решения в ОУП представляват 

предпоставка за подобряване на КАВ, в частност 

намаляване концентрацията на фини прахови частици 

(ФПЧ) (напр чрез асфалтиране на пътя от с. 

Петокладенци до гробищния парк). Устройствените 

предвиждания максимално съобразяват и целят 

опазването на биологичното и ландшафтно 

разнообразие. 

 

П6. Територията на община Белене се характеризира 

с изявен потенциал за развитие на Селско стопанство 

и по-конкретно земеделие,което е съобразено и 

Не са 

необходими 

препоръки. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

диверсифицирано селско стопанство. В 

рамките на тази ос правителството 

определя три национални приоритета: 

П4. Кръгова и нисковъглеродна 

икономика 

П5. Чист въздух и биоразнообразие 

П6. Устойчиво селско стопанство 

отчетено в проекта на ОУП. 

Национална концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 

(НКПР) 

 

Стратегическа цел 4 е посветена на 

опазването на природното и културно 

наследство, посредством съхраняване и 

развитие на националната система от 

защитени природни и културни ценности 

за поддържане на биологичното 

равновесие, пространствената природна и 

културна идентичност и интегриране на 

техните стойности в съвременния живот.  

 

 

 

 

 

 

Стратегически 

цели 4 и 5 на 

НКПР имат 

пряка връзка с 

целите и 

задачите на 

ОУП. 

Цялостната концепция на ОУП на община Белене 

(без землището на гр. Белене) е основана на 

съобразяване на предвижданията на ОУПО с 

документи за стратегическото планиране на 

пространственото развитие, а именно Национална 

концепция за регионално и пространствено развитие. 

Стратегическа цел 4 кореспондира със следната цел 

на ОУП: Осигуряване на условия за опазване на 

околната среда и обектите на културното наследство. 

ОУП отразява коректно обектите от националната 

система от защитени природни и културни ценности, 

какво и режимите за тяхното ползване. 

Не са 

необходими 

препоръки. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

Национална стратегия за адаптация 

към изменението на климата и План за 

действие до 2030 г. 

Общите стратегически цели са: 

o Приобщаване и 

интегриране на АИК. Това включва 

подобряване на политиките за 

адаптиране и включването на 

съображенията за адаптация в 

съществуващите национални и секторни 

планове и програми. 

o Изграждане на 

институционален капацитет за АИК. 

Това включва изграждане на експертни 

знания, обучение, база от знания, 

мониторинг и изследвания, за да се 

осигурят и подкрепят действията за 

адаптиране. 

o Повишаване на 

осведомеността относно АИК. Това 

включва повишаване на образованието и 

осведомеността на обществеността по 

въпросите, свързани с АИК и 

Документът 

има връзка с 

ОУП. 

Устройствените предвиждания на ОУП не водят до 

вредно въздействие на настоящия и прогнозирания 

бъдещ климат, върху населението, природата и 

активите. 

В SWOT анализа на ОУП, предхождащ планирането 

на територията, е отчетена възможността за 

предприемане на мерки за ограничаване на 

изменението на климата и адаптация към вече 

настъпили промени. 

ОУП отчита необходимостта от реконструкция и 

модернизация на значителна част от техническата 

инфраструктура в общината – съществуващата 

енергопреносна и енергоразпределителна мрежа, 

водопроводната инфраструктура, вкл. и 

преобладаващата част от жилишните сгради в 

общината. Реконструкцията и модернизацията ще 

повишат устойчивостта и възможността за адаптация 

към екстремните темепратури и природни бедствия 

на обектите на техническата инфраструктура и 

жилищните сгради. 

Не са 

необходими 

препоръки. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

необходимостта от действия за 

адаптиране, които да бъдат изпълнени в 

България, за да се постигне обществена 

подкрепа и участие в политиките и 

действията, свързани с адаптацията. 

Като най-важни приоритети за градската 

среда се очертават адаптирането към 

екстремните температури и намаляване 

на риска от природни бедствия – 

поройни дъждове, бури и наводнения. 

Национален план за управление на 

отпадъците в Република България за 

периода 2021-2028 г. 

Генерална стратегическа цел на страната 

в сферата на управление на отпадъците е: 

„Общество и бизнес, които подобряват 

прилагането на йерархията на 

управление на отпадъците във всички 

процеси и нива“. 

Стратегическите цели, гарантиращи 

постигането на генералната 

стратегическа цел, са: 

Цел 1: Намаляване на вредното 

НПУО 2021-

2028 г. има 

връзка с ОУП. 

ОУП отчита текущото състояние по отношение на 

управлението на отпадъците на територията на 

община Белене.  

Не е установена необходимост и не са определени 

нови терени за отпадъци на територията на общината. 

Не са 

необходими 

препоръки във 

връзка с 

изпълнението на 

НПУО 2021-2028 

г. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

въздействие на отпадъците чрез 

предотвратяване образуването им и 

насърчаване на повторното им 

използване; 

Цел 2: Увеличаване на количествата на 

рециклираните и оползотворени 

отпадъци; 

Цел 3: Намаляване на количествата и на 

риска от депонираните битови отпадъци 

и други. 

Национална стратегия за управление и 

развитие на водния сектор в 

Република България и План за 

действия към нея в краткосрочна 

(2013 – 2015 г.), средносрочна (2016 – 

2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) 

перспектива 

Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода 

за населението и бизнеса в условията на 

промени на климата, водещи до 

засушаване. 

 

ОУП пряко е 

свързан с Цел 

1, Цел 2 и Цел 

4 на 

стратегията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУП съобразява необходимостта от рехабилитация и 

подобряване на водопроводната система. 

 

ОУП акцентира върху необходимостта от подмяна и 

Не са 

необходими. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

Цел 2: Запазване и подобряване на 

състоянието на повърхностните и 

подземните води. 

 

Цел 3: Подобряване на ефективността 

при интегрираното управление на водата 

като стопански ресурс. 

 

Цел 4. Намаляване на риска от щети при 

наводнения. 

доизграждане на канализационна система и 

пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. 

 

Няма отношение към ОУП. 

 

 

 

Проектът на ОУП напълно съобразява План за 

управление на риска от наводнения в Дунавски район 

за басейново управление 2016-2021 г. и 

актуализирана Предварителна оценка на риска от 

наводнения за периода 2022-2027 г. 

Национална рамка за приоритетни 

действия за „Натура 2000“ 2021-2027 г. 

Пряко отношение към територията на 

община Белене имат следните мерки от 

НРПД, касаещи видове от защитени 

зони, попадащи в териториалния обхват 

на общината: 

Мярка 2: Разработване на планове за 

управление на защитените зони от 

Налице е пряка 

връзка с ОУПО 

ОУП има пряка връзка с Националната рамка за 

приоритетни действия „Натура 2000“2021-2027 г., 

която се изразява в коректното отразяване на 

границите на попадащите в териториалния обхват на 

общината защитени зони от мрежата Натура 2000.  

За ОУП е разработен ДОСВ, с положителна оценка на 

качеството. 

Препоръки за 

смекчаване на 

въздействието 

върху 

защитените зони, 

засегнати от 

елементите на 

ОУП, са 

отправени в 

ДОСВ – 

неразделно 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

режата Натура 2000 

Мярка 10: Подобряване на знанията за 

видове и природни местообитания чрез 

теренни проучвания  

Мярка 15: Подобряване/поддържане на 

природозащитното състояние на тревни 

типове природни местообитания чрез 

екологосъобразно управление на 

пасищни системи 

Мярка 27: Подобряване на 

природозащитното състояние на типове 

природни местообитания чрез 

повишаване на ефективността при борба 

с пожарите в степни, пасищни и гроски 

екосистеми 

Мярка 32: Подобряване/ поддържане на 

природозащитното състояние на тревни 

типове природни местообитания чрез 

екологосъобразно управление на 

приложение към 

настоящие ДЕО. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

пасищни и ливадни системи 

Мярка 33: Подобряване/поддържане на 

природозащитното състояние на тревни 

типове природни местообитания и на 

видове висши растения чрез преахване на 

инвазивни чужди видове 

Мярка 34: Превръщане на обработваеми 

земеделски земи в постоянно затревени 

площи, в гнездови райони на застрашени 

видове птици 

Мярка 35: Подобряване на 

природозащитното състояние на видове 

висши растения чрез подобряване на 

местообитанието им 

Мярка 37: Подобряване на състоянието 

на местообитанията на видове птици чрез 

прилагане и преминаване на/към 

биологично земеделие 
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Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

Мярка 40: Поддържане и подобряване на 

елементите на зелената инфраструктура в 

местообитанията на защитени видове 

птици в обработваеми земи 

Мярка 41: Поддържане и подобряване на 

местообитанията на защитени видове 

птици в обработваеми земи чрез 

разноорбазяване на отглежданите 

култури 

Мярка 44: Подобряване на състоянието 

на местообитанията на видове чрез 

прилагане и преминаване на/към 

биологично земеделие 

Мярка 50: Екосистемни услуги от горите 

Мярка 51: Възстановяване на горски 

природни местообитания чрез залесяване 

с типични видове 

Мярка 53: Подобряване на 
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Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

природозащитното състояние на дюнни 

типове природни местообитания чрез 

отстраняване на инвазивни чужди видове 

Мярка 59: Подобряване на 

природозащитното състояние на видове и 

типове природни местообитания чрез 

възстановяване на хидрологичния режим 

Мярка 71: Подобряване на състоянието 

на видове птици чрез обезопасяване на 

електропреносната мрежа 

План за управление на речните 

басейни в Дунавски район за 

басейново управление (2016-2021 г.) 

ПУРБ определя рамката на 

интегрираното управление на водите на 

басейново ниво и включва програма от 

мерки за постигане на целите за опазване 

на околната среда (Раздел 7 на ПУРБ). В 

ПУРБ е залегнал принципът за опазване 

ПУРБ и 

програмата от 

мерки към него 

имат пряка 

връзка с ОУП, 

тъй като част 

от мерките са с 

отношение и 

следва да бъдат 

съобразени 

именно при 

Анализите на състоянието на повърхностните и 

подземните водни тела, както и прогнозите за 

евентуалните значителни въздействия, са направени 

при ползване и съобразяване на ПУРБ и програмата 

от мерки към него.  

Предвижданията на ОУП не влизат в противоречие с 

относимите за плана мерки от ПУРБ. 

Предвид, че прогнозният период на ОУП попада в 

плановия период на третия цикъл ПУРБ – 2022-2027 

г., изпълнението на дейностите следва да съобразява 

действащия за периода на изпълнението ПУРБ. 

Не са 

необходими. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

на повърхностните и подземните води от 

изтощаване, замърсяване и увреждане с 

цел поддържане на необходимото 

количество и качество на водите и 

здравословна околна среда, съхраняване 

на екосистемите, запазване на ландшафта 

и предотвратяване на стопански щети. 

планиране на 

устройството 

на територията. 

План за управление на риска от 

наводнения в Дунавски район за 

басейново управление 2016-2021 г. и 

актуализирана Предварителна оценка 

на риска от наводнения за периода 

2022-2027 г. 

Целта на ПУРН е да създаде условия за 

намаляване неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве, 

околната среда, културното наследство и 

стопанската дейност на наводненията в 

района за басейново управление, и по-

конкретно - в определените райони със 

значителен потенциален риск от 

ПУРН и 

програмата от 

мерки към него 

имат пряко 

отношение и 

връзка с ОУП, 

тъй като 

предвижданият

а на ОУП за 

устройствените 

зони на 

територията на 

общината 

следва да 

съобразяват 

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. населените места в 

община Белене по крайбрежието на р. Дунав попадат 

в границите на Район със значителен потенциален 

риск от наводнения (РЗПРН) с код 

BG1_APSFR_DU_001 и име „Река Дунав“. 

РЗПРН е съобразен при изготвянето на 

устройствените предвиждания на ОУП.  

Предвижданията на ОУП не влизат в противоречие с 

относимите за плана мерки от програмата от мерки 

към ПУРН. 

Предвид, че прогнозният период на ОУП попада в 

плановия период на втория цикъл ПУРН – 2022-2027 

г., изпълнението на дейностите следва да съобразява 

действащия за периода на изпълнението ПУРН. 

 

Не са 

необходими. 
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Източник (стратегия, план, програма)/  

Цели по опазване на околната среда 

Наличие на 

връзка с 

ОУПО 

Начин, по който целта/ екологичното съображение 

е взето предвид в проекта на ОУПО 

Препоръки към 

проекта на 

ОУПО за 

постигане на 

съответствие на 

предвижданията 

му с 

екологичните 

цели 

наводнения (РЗПРН). определения 

РЗПРН и 

съответно 

приложимите 

мерки от ПУРН 

за него. 
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Целите по опазване на околната среда на международно (европейско) равнище 

са формулирани в нормативни/конвенции/ и стратегически документи на европейско и 

международно равнище. Целите, включени в международни нормативни актове, са 

транспонирани в българското законодателство и се спазват и съобразяват, тъй като 

представляват нормативни изисквания.  

Основни стратегически документи, поставящи цели по опазване на околната 

среда на европейско ниво, са: 

• Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на 

Организацията на обединените нации (ООН) „Да преобразим света“ 

Програмата поставя 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР), които представляват 

световният план за изграждане на по-добър свят за човечеството и природата до 2030 г. 

Те са приети през 2015 г. след повече от 2 години работа по тях: 

1.Изкореняване на бедността 

2.Край на глада 

3.Добро здраве 

4.Качествено образование 

5.Равенство между половете 

6.Чиста вода и санитарно-хигиенни условия 

7.Възобновяема енергия 

8.Сигурна работа и икономически растеж 

9.Иновации и инфраструктура 

10.Намаляване на неравенствата 

11.Устойчиви градове и общности 

12.Отговорно потребление 

13.Борба с климатичните промени 

14.Живот под водата 

15.Живот на земята 

16.Мир и справедливост 

17.Партньорства за целите. 

Проектът на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) напълно 

съобразява и не влиза в противоречие с целите за устойчиво развитие на ООН. Най-

осезаема в връзката с Цел 11: Устойчиви градове и общности, чиито подцели са 

интегрирани в концепцията на проекта на ОУП. 
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• Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета 

относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околна среда до 2030 

г. (Осма програма за действие на ЕС за околната среда до 2030 г.) 

Осмата програма за действие за околната среда (ПДОС) си поставя за цел да 

ускори екологичния преход по справедлив и приобщаващ начин, а дългосрочната ѝ, 

вече установена в Седмата ПДОС цел до 2050 г. е „Да живеем добре в пределите на 

нашата планета“. Шестте тематични приоритетни цели на Осмата ПДОС са свързани с 

намаляването на емисиите на парникови газове, адаптирането към изменението на 

климата, модела на растеж, който връща на планетата повече, отколкото взема, 

амбицията за нулево замърсяване, опазването и възстановяването на биологичното 

разнообразие и намаляването на основния натиск върху околната среда и климата, 

свързан с производството и потреблението. 

В тази връзка проектът на ОУП съобразява и не влиза в противоречие с целите, 

тъй като при изготвянето на плана е съобразена необходимостта от постигане на 

устойчиво развитие, в т.ч. опазване на околната среда и човешкото здраве. 

• Съобщение на Европейската комисия „Път към здравословна 

планета за всички. План за действие на ЕС: Към нулево замърсяване на въздуха, 

водата и почвата“ 

Планът определя Визия за нулево замърсяване за 2050 г.: „Здрава планета за 

всички“. Замърсяването на въздуха, водата и почвата е намалено до нива, които вече не 

се считат за вредни за здравето и за природните екосистеми, и които са съобразени с 

границите, до които нашата планета е в състояние да се справи, като по този начин се 

създава нетоксична околна среда. 

Основната цел е да се осигури ориентир за включване на предотвратяването на 

замърсяването във всички съответни политики на ЕС, за максимално увеличаване на 

полезните взаимодействия, за ускоряване на изпълнението и за установяване на 

евентуални пропуски или компромиси. За да се насочи ЕС към визията за 2050 г. за 

здрава планета за всички, в план за действие са определени ключови цели за 2030 г. за 

ускоряване на намаляването на замърсяването. 

ОУП съобразява и не влиза в противоречие с целите, тъй като при изготвянето 

на плана е съобразена необходимостта от постигане на устойчиво развитие, в т.ч. 

опазване на околната среда и човешкото здраве. 
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• Съобщение на Европейската комисия „Чиста планета за всички. 

Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, 

конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“  

Пътят към икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове би могъл да се 

основава на съвместни действия в съответствие с набор от седем основни 

стратегически градивни елемента:  

1. Максимално увеличаване на ползите от енергийната ефективност, 

включително от сградите с нулеви емисии; 

2. Въвеждане в максимална степен на възобновяемите енергийни източници 

и максимално увеличаване на използването на електроенергия за пълно 

декарбонизиране на енергийните доставки за Европа; 

3. Постигане на чиста, безопасна и свързана мобилност; 

4. Наличието на конкурентоспособна промишленост на ЕС и кръгова 

икономика като ключов фактор за намаляване на емисиите на парникови газове; 

5. Развиване на адекватна интелигентна мрежова инфраструктура и 

междусистемни връзки; 

6. Пълноценно реализиране на предимствата на биоикономиката и 

създаване на въглеродни поглътители от основно значение; 

7. Премахване на оставащите емисии чрез улавяне и съхранение на CO2. 

ОУП съобразява и не влиза в противоречие с целите, тъй като при изготвянето 

на плана е съобразена необходимостта от постигане на устойчиво развитие, в т.ч. 

опазване на околната среда и човешкото здраве. 

• Изграждане на устойчива към климатичните изменения Европа – 

новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата 

Със стратегията се цели да се реализира визията за 2050 г. за устойчив на 

изменението на климата Съюз, като се направи адаптирането по-интелигентно, по-

систематично, по-бързо и като се даде тласък на международните действия. Чрез 

осъществяване на цикъла на политиката това се превръща в подобрени знания и данни; 

подкрепа за разработване на политики и управление на риска за климата на всички 

нива и засилени действия за адаптиране във всички области. С новата стратегия 

Комисията изпълнява своите задължения, за да подготви Европа да стане по-устойчива 

към изменението на климата. Цялостното изпълнение на действията по стратегията ще 

дадат на Европа възможност да бъде в много по-благоприятно положение спрямо 

последиците от изменението на климата още към 2030 г. 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  220 

ОУП съобразява и не влиза в противоречие със Стратегията. 

• Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. е всеобхватен, 

амбициозен и дългосрочен план за опазване на природата и обръщане на процеса на 

влошаване на състоянието на екосистемите. Стратегията има за цел до 2030 г. 

биологичното разнообразие в Европа да се изведе на пътя към възстановяване и 

съдържа конкретни действия и ангажименти. 

ОУП съобразява и не влиза в противоречие с целите, тъй като при изготвянето 

на плана е съобразена необходимостта от постигане на устойчиво развитие, в т.ч. 

опазване на околната среда и човешкото здраве. 
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6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве 
 

Оценката на очакваните въздействия на ОУПО върху околната среда и 

човешкото здраве е направена на две нива на въздействие: 

• Стратегическо ниво – оценка на очакваното въдействие на целите на 

ОУПО; 

• Ниво устройствени предвиждания. 

При тази оценка са анализирани вероятните значителни въздействия върху 

околната среда, в т.ч. вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 

средносрочни, дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни 

последици от осъществяване на предвижданията на ОУПО. 

6.1. Въздействие на стратегическо ниво 

Главната цел на ОУПО е да бъде създадена оптимална пространствена и 

функционална структура на развитие, както и да бъде изградено комплексно 

устройство на общината в единство на урбанизираните структури и съществуващите 

природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически условия. 

Главната цел на ОУПО е с изцяло екологична насоченост. В нея е интегриран 

принципът за устойчиво развитие, като изрично е посочено единството между 

урбанизираните структури и съществуващите природна и антропогенна среда. 

Въздействието на главната цел е изцяло положително, при това дългосрочно, 

едновременно и кумулативно върху компонентите и факторите на средата, в т.ч. и 

човешкото здраве. 

За постигане на главната цел, са формулирани шест цели, представени по-долу, 

заедно с оценка на вероятното въздействие на всяка от тях: 

Цел на ОУПО 

Въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда, вкл. и 

човешкото здраве 

Създаване на необходимите 

устройствени условия за реализиране 

на стратегическите документи по 

Закона за регионалното развитие /ЗРР/, 

а именно: Националната стратегия за 

регионално развитие Национална 

концепция за регионално и 

пространствено развитие; Интегрирани 

териториални стратегии за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2; 

Плана за интегрирано развитие на 

Регионалното и пространствено развитие са 

предпоставка за създаване на подходящи 

условия за живот, предотвратяване на 

тенденцията за обезлюдяването. Това обаче 

трябва да става регламентирано, по начин, 

който води до подобряване на условията на 

средата, в т.ч. икономически, социални и 

екологични. Реализирането на националните 

и регионални стратегически документи в 

областта е гарант за това. 

При спазване на всички приложими норми и 
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Цел на ОУПО 

Въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда, вкл. и 

човешкото здраве 

община Белене /ПИРОБ/. Извеждане на 

устройствени проблеми, произтичащи 

от ОУПО, които да бъдат включени в 

ежегодните програми за прилагане на 

ОПР 

правила, създаването на необходимите 

устройствени условия за реализиране на 

стратегическите документи за регионално и 

пространствено развитие не се очаква да 

окаже отрицателно въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве. Дори 

напротив, ще се създадат условия за развитие 

при опазване на природното наследство в 

общината – защитени територии и защитени 

зони. Това ще има положителен кумулативен 

ефект, освен върху биологичното 

разнообразие и върху всички останали 

компоненти и фактори на средата. 

Съобразяване на предвижданията на 

ОУПО с документи за стратегическото 

планиране на пространственото 

развитие, а именно: Национална 

концепция за регионално и 

пространствено развитие 

Аналогично на горната оценка. 

Създаване условия за социално-

икономическото развитие, чрез 

стимулиране на  публично-частното 

партньорство 

Условията за социално-икономическо 

развитие, създадени от ОУПО, не са свързани 

със значителни отрицателни въздействия 

върху компонентите и факторите на околната 

среда, в т.ч. и човешкото здраве.  

Очакваното дългосрочно въздействие е 

коплексно положително, в резултат от 

създадените условия за регламентирано и 

регулирано ползване на земята, съобразно 

условията и капацитета й. 

Осигуряване на условия за опазване 

околната среда и обектите на културно 

наследство 

Изцяло положително, комплексно 

кумулативно, дългосрочно въздействие. 

Развитие на основните функционални 

системи – „Обитаване”, „Труд”, 

„Обслужване”, „Отдих” 

Възможни са краткосрочни, временни, с 

локален характер и обратими отрицателни 

въздействия по време на строителство при 

обособяването на конкретните устройствени 

зони. 

Не се очакват значими и дълготрайни 

отрицателни въздействия, предвид че 

предвидените предимно производствени зони 

от тип Пп и Пп1 не са свързани с генерирани 

на вредни вещеста и емисии в околната среда. 

Създаване на ОУПО като инструмент 

за ползване на финансовите ресурсите 

на оперативните програми, 

съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз 

Финансовите ресурси на оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на 

Европейския съюз, като цяло са насочени да 

бъдат предоставяни къ проекти с екологична 

насоченост, вкл. поставят изисквания за 
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Цел на ОУПО 

Въздействие върху компонентите и 

факторите на околната среда, вкл. и 

човешкото здраве 

ненанасяне на значителни вреди върху 

компонентите и факторите на околната среда 

при реализиране на произтичащи от тях 

проекти.  

Не се очакват значими отрицателни 

въздействия върху компонентите и факторите 

на околната среда, в.т. и човешкото здраве, 

дори напротив възможно е дълготрайно, 

коммплексно положително въздействие, 

предвид посочените по-горе мотиви. 
 

6.2. Въздействие на ниво устройствени предвиждания 

 

6.2.1. Въздействие върху климата и климатични изменения 

 

Пряко отношение към климата и климатичните изменения имат терените, 

отредени за производствени зони и определящо за бъдещото въздействие е типът 

производство, което ще се реализира в устройствената зона. ОУП предвижда терени, 

които да се застрояват предимно с производствени, складови, административни, 

търговски и обслужващи сгради и съоръжения (УЗ тип Пп). Съгласно проекта на 

ОУПО такива са обособени в: 

o с. Деков – 2/Пп; 

o с. Кулина вода – 3/Пп и 4/Пп; 

o с. Петокладенци – 5/Пп, 6Пп, 7/Пп и 8/Пп; 

o с. Татари – 9/Пп, 10/Пп, 11/Пп, 12/Пп и 13/Пп. 

Предвижда се те да бъдат обособени върху вече съществуващи терени с подобно 

предназначение. В тях не се допускат производства с вредни отделяния, като 

предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни технологични 

продукти; варо-бетонови центрове и асфалтови бази; всякакъв вид леярни за черни и 

цветни метали. 

Вторият тип устройствени зони, отреждащи терени за „предимно 

производствена зона“ са от тип Пп1 (животновъдни комплекси). Такива са планирани в: 

o с. Бяла вода – 1/Пп1; 

o с. Деков – 2/Пп1; 

o с. Петокладенци - 3/Пп1; 4/Пп1; 5/Пп1. 
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Експлоатацията на обекти от такъв тип е свързана с генериране на парникови 

газове. Около 50% от генерираните парникови газове от селското стопанство се дължат 

на отглеждането на селскостопански животини (биологична ферментация и управление 

на оборския тор). Основно се генерира метан, като резултат от храносмилане на 

фуражи от говеда и овце и съхранение на оборски тор от говеда и свине. Очакваното 

въздействие е незначително и обратимо, вкл. при прилагане на предвидените в 

настоящия ДЕО мерки. 

УЗ от тип Оз1 (с. Деков) са свързани с положително, пряко и дългосрочно 

въздействие, тъй като зелените площи в населени места и в близост до тях регулират 

микроклимата в района. 

От останалите УЗ (тип Жм, Са, Тгп и Тзз) не се очакват значими отрицателни 

въздействия. 

ОУП на община Белене не е свързан със значително отрицателно въздействие 

върху климата и адаптацията към климатичните изменения. Не се очаква 

неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат. Напротив, 

предвижданията на ОУПО ще допринесат за устойчивост на инфраструктурата и 

повишаване на безопасността за населението, природата и активите. 

Очаква се пряко, положително, дългосрочно, кумулативно въздействие, 

следствие на предвидените зелени площи, тъй като те имат отношение към 

подобряването на микроклимата.  

 

6.2.2. Въздействие върху атмосферния въздух 

 

Като цяло предвижданията на ОУП на община Белене не са свързани със 

значително отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.  

По време на строителството на новопредвидените устройствени зони и по-

конкретно: 

o с. Бяла вода – 1/Пп1; 

o с. Деков – 1Са; 2/Пп; 2/Пп1; 6/Жм*; 

o с. Кулина вода – 3/Пп; 4/Пп;  

o с. Петокладенци – 3/Пп1; 4/Пп1; 3Са; 5/Пп; 5/Пп1; 6/Пп; 7/Пп; 8/Пп; 

9/Жм; Тгп; 

o с. Татари – 9/Пп; 10/Пп; 11/Пп; 12/Пп, 13/Жм, 13/Пп 

се очаква да възникне отрицателно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух във връзка с товаро-разтоварни дейности, разпрашаване, емисии 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  225 

от дизелови и бензинови двигатели в резултат от движение на тежка механизация. Това 

отрицателно въздействие е краткосрочно, локално (в обхвата на работната площадка) и 

обратимо.  

Планираните режими на устройство на промишлените и смесените зони са 

такива, че по време на експлоатация не се допускат вредни отделяния в околната среда , 

в т.ч. и генериране на вредни емисии. 

По отношение на планираното развитие на населеното място и използването на 

горива за отопление в жилищни и обществени сгради – не се очаква значително 

натоварване на качеството на атмосферния въздух. Поради намаляващия брой на 

населението в селата и запазване на тази тенденция в демографската прогноза, както и 

според данните от направения анализ на обитаването в общината, не се налага 

обособяването на големи площи за нови жилищни зони. Разширение на границите на 

населено място с присъединяване на терени с жилищни функции е определено в някои 

села в синхрон с наблюдавана тенденция за усвояване на терени за вилен отдих, 

превърнали се постепенно в такива за постоянно обитаване. Такъв е случаят в с. Деков 

и новопредвидената жилищна зона, означена като „Жм*“. При съществуващите 

тенденции на отрицателен прираст на населението в бъдеще не се очаква рязко 

повишаване в търсенето на жилища. В усвоените урбанизирани територии на 

населените места има възможност за реновиране на съществуващи и изграждане на 

нови жилищни сгради на мястото на амортизирани стари постройки. Значителният дял 

на остарелите сгради предпоставя развитие на строителството на жилищни сгради в 

прогнозния период. 

Планираното изграждане на пътна инфраструктура (пътят от с. Петокладенци до 

гробищния парк) е свързано с дълготрайно положително въздействие върху качеството 

на атмосферния въздух, предвид че в момента той представлява съществуващ черен 

път. Неговото асфалтиране ще минимизира разпрашаването и разпространението на 

ФПЧ от този участък 

Очаква се положително, пряко и дългосрочно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух, тъй като предвидените зони за обществено озеленяване с 

конкретно предназначение за гробищни паркове ще намалят концентрацията на фини 

прахови частици в атмосферата. 
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6.2.3. Въздействие върху водите 

Въздействието върху повърхностните и подземни водни тела от реализацията на 

ОУП ще бъде резултат от целесъобразното управление на територията. Очаква се 

непряко положително въздействие.  

Предвижданията на ОУПО не са свързани със значително отрицателно 

въздействие върху водните тела на територията на общината и не се очаква тяхното 

допълнително замърсяване, т.к. потенциално пряко въздействие биха имали 

новопредвидените предимно производствени зони от типа Пп и Пп1, но за тях не се 

допускат вредни отделяния – не се очаква замърсяване на водните тела, което да 

представлява риск за компонентите и факторите на околната среда, както и за 

човешкото здраве. 

ОУП отразява режима и експлоатацията на водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване. ОУП не предвижда устройствени зони, които да попадат във 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Към настоящия момент населените 

места в обхвата на ОУП (територията на община Белене, без землището на гр. Белене) 

не попадат в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда иа Наредба № 

3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно- битово водоснабдяване и около водоизточници за 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

(Наредба № 3/16.10.2000 г.). СОЗ са разположени в землищата на гр. Белене, община 

Белене и с. Лозница, община Никопол, т.е. те попадат извън териториалния обхват на 

настоящия ОУП (територията на община Белене, без землището на гр. Белене). 

Водовземно съоръжение „ШК-ПС Лозица – ВиК Плевен - Лозица“, за което има 

определена СОЗ, служи за захранване на водопроводната мрежа на с. Кулина вода. СОЗ 

е отразена в проекта на ОУП. Не е установен риск за човешкото здраве, който да бъде 

резултат от начина на отразяване на режима и експлоатацията на водоизточниците за 

питейно-битово водоснабдяване в ОУП. Необходимо е при бъдещата реализация на 

инвестиционни предложения/планове/програми, попадащи в близост до 

водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, за които няма учредени СОЗ, да 

се изисква становище от Басейнова Дирекция „Дунавски район“, с център Плевен по 

отношение на СОЗ, с цел недопускане на влошаване качеството на питейните води. 

Според проекта на ОУП за община Белене реалистичната прогноза е за 

намаляване на населението до 7202 души до 2038 г.. В прогнозата за развитие на 
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канализационната мрежа е предвидено до края на 2038 г. 100% от населението на 

агломерация Белене (Белене – Деков) да бъде свързано с ПСОВ Белене. 

ПСОВ Белене максимални бъдещи параметри за периода 2010-2040:  

• Е.Ж. = 11 460  

• Q ср. ден. = 1547 m3/ден 

• Q дъжд 300 m3/h 

• БПК5 = 688 kg/ден 

Определянето на оразмерителните параметри на канализационните мрежи е 

съгласно Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013 г. Съгласно изискванията на Наредба №6 от 

09.11.2000 г., за всички агломерации следва да бъдат изградени канализационни мрежи, 

които да събират отпадъчните води от агломерацията, които преди заустването им във 

водоприемник да бъдат подложени на съответно пречистване в зависимост от 

големината на агломерацията и чувствителността на водопроемника. Капацитетът и 

начинът на функционирането им ще се определи на базата на подробни проучвания. 

Предвижданията на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) не са 

свързани с негативно засягане на зони за защита на водите.  

Картите на заплахата и риска от наводнения за тези РЗПРН показват, че малка 

част от землищата на с. Деков и с. Татари попадат в границите на заливане при 

наводнения със средна повтаряемост с период на повторение 100 г. и екстремно 

събитие с период на повторение 1000 г. Разработените текстови и графични материали 

на ОУПО са съобразени с анализирания и моделиран обхват при сценарий на 

вероятност на 20-годишна вълна, като обхватът на вълната не попада в териториалния 

обхвата на ОУПО Белене. 

Цялостното въздействие по отношение на компонент „Води“ е непряко, 

положително, дългосрочно. 
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6.2.4. Въздействие върху земните недра 

Предвижданията на ОУП за обособяването на жилищни (Жм) и Предимно 

производствени (Пп и Пп1) зони, вкл. и изграждането на пътна връзка от с. 

Петокладенци до гробищния парк, са свързани с изкопни и насипни работи, но не се 

очаква значително засягане на земните недра (изкопите са с малка дълбочина) в 

териториите на устройствено планиране.  

ОУП предвижда спазване на всички нормативни изисквания при проектирането 

и строителството в новообособените устройствени зони. 

Не са предвидени нови територии за добив на подземни богатства. В проекта на 

ОУП са отразени заявените към момента находища в НБЗР: 

o Находище „Бяла вода“ – с ресурси от креда винервайс. Площта му в 

хоризонтална проекция възлиза на 567.6 da. Предоставено е на концесия на 

„Огнеупорни глини“ АД, гр. Плевен за период от 25 г., считано от 2001 г., с код на 

концесията D – 00170; 

o Находище „Санидиново“ – с ресурси на фосфоритова суровина. Площта 

му в хоризонтална проекция е 12 679.2 da. Находището се води на отчет в НБЗР, като 

неговите ресурси не са утвърдени с Протокол на Специализираната експертна комисия. 

Находището е със статут „подземни богатства с установени находища“, съгласно чл. 2, 

ал. 3 от ЗПБ. 

Трайното предназначение на земята не е променено, предвид че след изтичане 

на концесионния договор, концесионерът е длъжен да извърши рекултивация на терена 

(чл. 43 от ЗООС). В рамките на концесионната територия и срока на концесионния 

договор концесионерът изпълнява своите права и задължения, съобразно Договорът за 

концесия. Възможно е отрицателно въздействие върху земните ендра, в резултат от 

експлоатацията на находищата, но той не произхожда от предвижданията на ОУП. 

Въздействието от реализирането на ОУП на община Белене (без землището на 

гр. Белене) върху земните недра е непряко, дългосрочно и положително, в резултат от 

определяне на земеползването и статута на териториите, което би спомогнало за защита 

на териториите, засегнати от физико-геоложки процеси, както и контрол на дейностите 

които биха повлияли негативно върху околната среда, в частност геоложката основа, 

чрез инженерно-геоложките проучвания, предшестващи строителството дългосрочно. 
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6.2.5. Въздействие върху почвите и земеползването 

6.2.5.1. Въздействие върху почвите 

По време на строителните дейности, почвите ще бъдат подложени на различни 

неблагоприятни въздействия. Почвеният профил ще бъде нарушен, вследствие от 

извършваните изкопно-насипни работи и съпътстващите строително-монтажи 

дейности. Маневрирането на транспортните и пътно-строителните машини ще доведе 

до вторично уплътняване на почвите в зоната на действието им (временни пътища, 

временни строителни площадки). Тези увреждания на почвите могат да бъдат 

ограничени и след приключване на строителния процес, земите следва да бъдат 

възстановени. Не се очакват значими отрицателни въздействия (нарушения върху 

земите и почвите) по време на експлоатация на сградите/съоръженията. Такива могат 

да възникнат, но не в големи мащаби, по време на извършване на ремонтни дейности на 

сградите/съоръженията – засягат непосредствено прилежащите почви, въздействието е 

локално и незначително. Очакваните неблагоприятни въздействия са в голяма степен 

обратими. 

5.2.5.2. Въздействие върху земеползването 

При разработването на проекта на ОУП на община Белене (без землището на гр. 

Белене) са спазени изискванията за сърханяване и доразвитие на съществуващата 

пространствена организация, като са отчетени настъпилите количествени и качествени 

промени в параметрите на средата. Спрямо Опорния план, структурата на територията 

се запазва – най-висок остава делът на „земеделските земи“, следвани от 

„неземеделски“ земи, след това - територии с начина на трайно ползване „жилищни 

функции“. 

Съгласно предвижданията на проекта на ОУП на община Белене (без землището 

на гр. Белене), земеделските територии в общината в по-голямата си част запазват 

предназначението си. В селата Бяла вода, Деков и Татари са обособени земеделски 

територии със забрана за промяна на предназначението - защитен режим „Тзз“, с цел 

съхраняване на плодородната земеделска земя за целите на селското стопанство, 

опазване на хидромелиоративните системи и развитие на лозовите насаждения. 

Разширение на границите на населено място с присъединяване на терени с 

жилищни функции е определено в някои села в синхрон с наблюдаваната тенденция за 

усвояване на терени за вилен отдих, превърнали се постепенно в такива за постоянно 

обитаване. Такъв е случаят в с. Деков и новопредвидената жилищна зона, означена като 

„Жм*“. Във всяко от населените места са определени предимно производствени зони за 
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развитие на чисти производства. В селата Бяла вода, Деков и Петокладенци са 

обособени предимно производствени зони за животновъдни обекти. 

Горските територии запазват площта и предназначението си.  

Предвидени са два терена за рекултивация: 

o в с. Деков – изоставен терен за животновъдна ферма. Определен е за 

рекултивация, поради непосредствената му близост с водоизточник за питейна вода; 

o в с. Татари – територии на изоставена ферма. 

Очаква се чрез рекултивацията теренът да се върне към естествения си облик.  

С плана се предвижда изграждането на нова пътна връзка за с. Петокладенци, 

която ще свърже населеното място с гробищния парк. 

ОУП създава устройствени условия за по-ефективно използване на селищната 

среда в населените места. Също така той ограничава възможностите за промяна 

предназначението на отделни поземлени имоти извън урбанизираната среда с цел 

застрояване.  

Предвижданията на ОУП ще окажат положително въздействие върху начина на 

земеползване чрез целесъобразно определяне, разполагане и свързване на отделните 

видове територии, подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно 

ниво на обитаване, обществено обслужване, труд и рекреация. Регулираното 

териториално развитие ще ограничи безразборното усвояване на земеделски земи и ще 

гарантира подходящото разполагане на различните устройствени зони една спрямо 

друга. 

6.2.6. Въздействие върху биологичното разнообразие 

6.2.6.1. Въздействие върху флора, растителност и местообитания 

Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната 

среда, респективно флората, растителността и местообитанията, като компоненти на 

околната среда, са непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО, и подхода на 

планирането към проблемите на околната среда.  

При реализиране на ОУП, елементите, които засягат флората, растителността и 

местообитанията, ще окажат незначително негативно въздействие върху растителните 

видове и техните местообитания. Ниската степен на въздействие не може да 

предизвика промени в техните популационни параметри, не се очакват бариерен или 

фрагментиращ ефект. 
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Реализацията на ОУП ще доведе до пряко унищожаване на части от 

растителността в обхвата на устройствените зони, но няма да доведе до значимо 

въздействие върху редки и застрашени видове. 

В тази връзка, вероятните значителни въздействия върху флората, 

растителността и местообитанията ще бъдат краткосрочни, временни с ниска степен и 

няма да доведат до загуба на индивиди и популационни нарушения при видовете, без 

кумулативен характер.  

Не се очакват значими отрицателни въздействия върху флората, растителността 

и природните местообитания, следствие от заложените в ОУП устройствени решения. 

Очакваното въздействие ще бъде локално, краткотрайно и обратимо. 

6.2.6.2. Въздействие върху фауна 

Реализацията на предвижданията в устройствените зони на ОУПО Белене би 

могло да окаже потенциално негативно въздействие върху животинските видове. То 

може да бъде предизвикано от евентуални строителни и ремонтни дейности на 

техническата инфраструктура. С най-висока прогнозна значимост са безпокойство, 

загуба и влошаване качеството на местообитанията, фрагментация на местообитания и 

прекъсване на екологични коридори, пряка загуба на индивиди, загуба и влошаване на 

хранителна база. Потенциални непреки въздействия могат да се очакват в резултат от 

трайно застрояване и промяна на земното покритие в устройствените зони. Възможно е 

и загуба на индивиди при изпълнение на дейностите през размножителния сезон, при 

сблъсък с преминаващи техника и автомобили по време на строителството и по време 

на експлоатация на обектите. 

Агроландшафтите са с най-широко разпространение на територията на община 

Белене. Те се характеризират с прекъснатост на биологичния кръговрат на веществата и 

задължително допълнително енергетично субсидиране (торене, напояване, обработка 

на почвите и пр.). Много често агроландшафтите представляват площи, периодично 

емитиращи замърсители на околната среда (пестициди, хербициди и др.). Интензивното 

селско стопанство заема голяма част от Никополско плато, характеризиращо се с 

монокултурно земеделие на големи площи. Интензивното развитие на 

зърнопроизводството е тенденция, валидна за цялата Дунавска равнина, През 2019 г. 

при община Белене земеделските територии възлизат на 210 052 da (74.3%), а горските 

– 34 591 da (12.2%), което е заплаха за биоразнообразието, тъй като унищожава 
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естествените бариери и намалява разнообразието от растителните и животински 

видове.  

Предвижданията на устройствените зони, залегнали в ОУП, са планирани в 

съответствие с основните природни компоненти, като се запазва функционирането и 

спецификата на съществуващите екосистеми. 

Териториите с допустими производствени дейности се определят за терени със 

съществуващо ползване за производства или върху вече урбанизирани територии. 

Предвиденото ново усторйствено зониране в ОУП на община Белене, което е извън 

границите на защитените зони, ще се осъществява предимно на изоставени земеделски 

терени. Местообитанията на такива земи се оценяват, като вторично деградирали, 

антропогенно производни и неустойчиви. При устройственото зониране ще бъдат 

унищожени антропогенни екосистеми и ще бъдат преобразувани в друг тип също 

антропогенни. Въпреки това, след изграждане на устройствените зони, извън 

териториите на защитените зони, те запазват своя характер и местообтитание на 

различните видове животни. 

На територията преобладават дребните животновъдни стопанства. Като 

животновъдни центрове се оформят селата Петокладенци и Деков. В селата Кулина 

вода, Бяла вода и Татари се отглеждат животни, но значително по-ограничено. 

Определящо значение за животинския свят има растителността. Поради това, че 

новопредложените за усвояване от ОУП имоти са предимно обработваеми земи, 

определя сравнително бедния видов състав на тези територии, състоящ се от 

широкоразпространени и/или синантропни видове. По-голямо е разнообразието в 

пасищата и храстите, особено такива с единични или групи дървета, но отново тук се 

срещат широкоразпространени и/или синантропни видове. С отнемането на малки 

площи от местообитанията на тези видове, ОУП ще окаже незначително въздействие 

върху популациите им в района на общината. 

Въздействие може да се очаква върху местната фауна по време на реализиране 

на проекта на новопороектираните устройствени зони, свързано с повишено човешко 

присъствие и шумови нива от строителната механизация, които ще принудят 

мобилните видове да се изтеглят на по-отдалечено място от площадката на 

изграждащата се устройствена зона. Въздействието е локално, временно и обратимо. 

Въздействията по отношение хироптерофауната не се очаква, тъй като не се 

засягат нито зимни, нито летни местообитания на прилепи (Прил 2 и Прил 3 ЗБР) 
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За видовете земноводни и влечуги устройствените предвиждания не отнемат и 

не фрагментират местообитанията им.  

С висок природозащитен статус са 8 вида от влечугите. В Приложение 3 на ЗБР 

от гущерите са включени зелен гущер (Lacerta viridis), кримски гущер (Podarcis taurica) 

голям стрелец (Coluber caspius) и трите вида костенурки - шипобедрена, шипоопашата 

костенурка и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), късокракия гущер 

(Ablepharus kitaibelii) и слепок (Anguis fragilis), от змиите голям стрелец (синурник) 

(Dolichophis caspius), смок мишкар (Zamenis longissimus) и медянка (Coronella 

austriaca). 

Устройственото зониране не засяга крайречни територии, които са потенциални 

местообитания на земноводни балканска чесновница (Pelobates syriacus) и обикновена 

чесновница (Pelobates fuscus), червенокоремна бумка (Bombina bombina), дългокрака 

горска жаба (Rana dalmatina), дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) и малък 

гребенест тритон (Triturus vulgaris), кафява крастава жаба (Bufo bufo), жаба дървесница 

(Hyla arborea). Всички видове земноводни са с висок природозащитен статус и попадат 

в приложенията на Бернската конвенция. 

Извън обсега на устройственото зониране остават местообитанията на 

бозайниците пъстър пор (Vormela peregusna), Добруджански (среден) хомяк 

(Mesocricetus newtoni). При бозайниците, пряко негативно въздействие ще има върху 

наземно и подземно живеещите, тясно свързани с този хабитат видове, като дребни 

гризачи, полевки, мишки и техните размножителни колонии. Не се очаква въздействие 

върху типичните природни местообитания на редки и защитени животински видове, 

поради отсъствието на такива на поземлените имоти включени в ОУП за ново 

устройствено зониране, извън територията на защитените зони. 

Новопроектираните УЗ с тяхната инфраструктура няма да представляват 

непреодолима бариера, която да наруши летателните и миграционни коридори на 

прилепите, няма да предизвикат бариерен ефект при използване на потенциалните 

местообитания и потенциалните ловни полета извън границите на защитените зони. 

Не се очаква пряко да бъдат засегнати, увредени или допълнително 

видоизменени местообитания на редки и защитени животински видове, включени в 

приложенията на ЗБР и Червената книга на България, извън границите на защитените 

зони на територията на община Белене. 
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6.2.7. Въздействие върху защитени зони и защитени територии 

6.2.7.1. Въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000 

Основното отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата Натура 

2000 на територията на община Белене ще бъде в защитените зони BG0002074 

„Никополско плато“ и BG0000274 „Никополско плато“, където се предвижда да се 

обособят устройствени зони от тип Пп „Предимно производствени зони“ и от тип Пп1 

„Предимно производствени зони за животновъдни обекти и комплекси“. 

Всички въздействия върху предмета и целите на защитена зона BG0000247 

„Никополско плато” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

и защитена зона BG0002074 „Никополско плато“ за опазване на дивите птици от Общ 

устройствен план на община Белене са оценени в Доклад за оценка на съвместимостта 

на Общ устройствен план на община Белене. 

Докладът за оценка на съвместимостта е представен като самостоятелно 

приложение към настоящия Доклад за екологична оценка. 

При спазване на смекчаващите мерки, препоръчани в ДОСВ, негативното 

въздействие върху защитените зони може да бъде ограничено и локализирано. 

В Таблица 6.2.7-1 и Таблица 6.2.7-2 е представен балансът на територията с 

предвиждания за промяна в начина на трайно ползване, според предвижданията на 

ОУП и неговите елементи в защитените зони от мрежата Натура 2000 на територията 

на община Белене.  
 

Таблица 6.2.7-1  Баланс на територията според предвижданията на ОУП – за 

частта от ОУП, която попада в границите на  

ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“  

Предназначение 

Стара площ 

(площ на 

съществуващи 

елементи) 

Нова площ 

(площ на 

проектни 

елементи) 

Разлики  

Площ (ha) Площ (ha) +ha -ha 

Водни площи 0,07 0,00 - - 

Транспорт и комуникации 0,88 0,00 - - 

Производствени дейности 9,94 13,09 3,15 - 

Производствени дейности – Пп1 0,00 1,65 1,65 - 

Обработваеми земи – ниви 2,90 0,00 - - 

Обработваеми земи – трайни насаждения 0,39 0,00 - - 

Необработваеми земи (земеделски територии) 5,07 0,00 - - 

Земеделски земи със забрана за промяна на 

предназначението 
0,00 4,51 4,51 

- 

ОБЩО 19,24 19,24 - - 
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Забележка: В така представения баланс на територията е налице 

незначителна разлика с общата площ на защитената зона, съгласно официално 

предоставените граници на защитената зона. Разликата се дължи на 

идентифицирани топологични грешки, изразяващи се в припокриване на полигоните на 

някои имоти. Тези грешки са налице след трансформирането на файловете от .zem 

формат в използваният за целите на анализите ESRI Shape File формат. Тези 

топологични грешки не са отстранени, защото са унаследени от официалния формат 

(.zem), в който се поддържат от Министерство на земеделието, храните и горите в 

качеството му на първичен администратор и единствена институция с право да 

актуализира, поддържа и променя данни от КВС. 
 

Съгласно Таблицa 6.2.7-1, според предвижданията на ОУП – за частта, която 

попада в границите на ЗЗ BG000247 „Никополско плато“, при реализирането на плана 

не се очакват значителни изменения. Промяната се изразява в увеличение на площите 

на Земеделски земи със забрана за промяна на предназначението – с 4.51 ha. Както и в 

незначителна промяна на площите за Производствени дейности – увеличение с 3.15 ha 

и на тези за Производствени дейности – Пп1 – увеличение с 1.65 ha.  

 

Таблица 6.2.7-2. Баланс на територията, според предвижданията на ОУП – за 

частта от ОУП, която попада в границите на  

ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“  

 

Предназначение 

Стара площ 

(площ на 

съществуващи 

елементи) 

Нова площ 

(площ на 

проектни 

елементи) 

Разлики  

Площ (ha) Площ (ha) +ha -ha 

Жилищни функции 0,00 9,88 9,88 - 

Водни площи 0,07 0,00 - - 

Транспорт и комуникации 0,94 0,00 - - 

Производствени дейности 12,40 13,09 0,69 - 

Производствени дейности - Пп1 0,00 1,65 1,65 - 

Обработваеми земи – ниви 1,02 0,00 - - 

Обработваеми земи - трайни 

насаждения 
0,39 0,00 - - 

Необработваеми земи (земеделски 

територии) 
13,96 0,00 - - 

Терени за гробищни паркове 1,37 3,07 1,7 - 

За рекултивация 0,00 2,46 2,46 - 

ОБЩО 30,15 30,15 - - 

Забележка: В така представения баланс на територията е налице 

незначителна разлика с общата площ на защитената зона, съгласно официално 

предоставените граници на защитената зона. Разликата се дължи на 

идентифицирани топологични грешки, изразяващи се в припокриване на полигоните на 

някои имоти. Тези грешки са налице след трансформирането на файловете от .zem 

формат в използваният за целите на анализите ESRI Shape File формат. Тези 

топологични грешки не са отстранени, защото са унаследени от официалния формат 
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(.zem), в който се поддържат от Министерство на земеделието, храните и горите в 

качеството му на първичен администратор и единствена институция с право да 

актуализира, поддържа и променя данни от КВС. 
 

Съгласно Таблица 6.2.7-2, според предвижданията на ОУП – за частта, която 

попада в границите на ЗЗ BG0002074 „Никополско плато“, при реализирането на плана 

не се очакват значителни изменения. Промяната се изразява в увеличение на площите 

за Жилищни функции – с 9.88 ha; производствени дейности – 0.69 ha; производствени 

дейности - Пп1 – с 1.65 ha; терени за гробищни паркове – с 1.7 ha и за рекултивация 

(изоставен терен с площ 2.46 ha, с НТП „за животновъдна ферма“, за който е 

определено да се върне към естествения си облик, поради непосредствената му близост 

с водоизточник за питейна вода) – с 2.46 ha.  

В табличен вид (Таблица 2.6.7-3) са посочени вероятните въздействия, като са 

взети предвид следните положения: 

- обхват по отношение местоположението на УЗ спрямо защитената 

зона; 

- фаза от изпълнение на плана, на която е вероятно да възникнат;  

- ефектът върху местообитанията и видовете;  

- характер на въздействията - дълготрайно или имат временен ефект;  

- времетраенето на въздействията - дали въздействията са постоянни, 

краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);  

- с кои други въздействия на ОУП имат комбинирано влияние върху 

даден параметър за благоприятния природозащитен статус на видовете и 

местообитанията. Оценяват се връзките между преките въздействия и се оценява 

комбинираният ефект върху тях; 

- какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да 

имат кумулативен ефект. 

 

Таблица2.6.7-3 Възможни въздействия от реализирането на ОУП върху типовете 

природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони, в 

обобщен вид  

Вид 

въздействие  

Обхват на 

въздействието 

(в рамките 

на зоната, извън 

зоната) 

Фаза на 

въздействие 

Трайност 

Периодичност 

Възможни 

комбинирани 

въздействия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия 

(други 

проекти) 

Пряко 

унищожаване на 

местообиания и 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство 

- дългосрочно, 

постоянно и 

Частично 

увреждане 

качеството на 

Изграждащи 

се други 

обекти 
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раститени 

съобщества 

отчасти 

обратимо 

съседни 

местообитания 

при 

експлоатация 

поради: 

- фрагментиране 

на 

местообитанията 

Фрагментация 

на 

местообитания и 

на растителни 

съобщества 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство 

и експлоатация 

- дългосрочно 

и постоянно 

 

- 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

Фрагментация 

на природните 

местообитания и 

местообитанията 

на видове. 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната. 

Строителство 

и експлоатация 

- дългосрочно 

и постоянно. 

- 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

Унищожаване 

на растителни 

съобщества 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство 

и 

Експлоатация 

-краткосрочно 

по време на 

строителството 

 

- 

Изграждащи 

се други 

обекти 

Изхвърляне на 

отпадъци - 

земна маса, 

изгорели газове, 

прахови частици 

и др. 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство 

и 

Експлоатация 

- локално, 

средносрочно, 

обратимо след 

премахване на 

въздействието 

Има 

комбинирано 

действие с 

нарушаване и 

унищожаване на 

местобитанията, 

възможно 

замърсяване на 

почвите 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

Опасност от 

инциденти 

замърсявания 

при аварии 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Експлоатация 

- временно 

- инцидентно 

Може да доведе 

до временно 

(възстановимо) 

увреждане на 

местообитания и 

популации 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

Нахлуване на 

чужди видове в 

природните 

местообитания 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

Строителство 

и 

Експлоатация 

- дълготрайно 

- постоянно 

Може да доведе 

до нежелани 

промени в 

местообитанията 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

Намаляване 

възможностите 

за устойчиво 

природосъобраз-

но развитие на 

част от 

 

В рамките на 

зоната и 

извън зоната 

 

Експлоатация 

- дълготрайно 

- постоянно 

Увреждане на 

ландшафта 

Изграждащи 

се други 

обекти. 
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защитената зона 

Унищожаване 

на индивиди. 

В рамките на 

зоната, (локално). 
Строителство. 

Прекъсването на 

миграционни 

биокоридори за 

разпространение 

на видовете. 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

Прогонване на 

животни, заради 

засилено 

човешко 

присъствие и 

повишен шумов 

фон. 

В рамките на 

зоната, (локално). 
Строителство. 

Комбинирано 

въздействие 

върху качеството 

на 

местообитанията, 

както и може да 

спомогне за 

увреждане и 

прекъсване на 

биокоридори. 

Изграждащи 

се други 

обекти. 

 

 

При спазване на предвидените смекчаващи мерки в ДОСВ, реализацията на 

ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) ще окаже незначително 

въздействие върху целостта и структурата на защитени зони BG0000247 „Никополско 

плато” и BG0002074 „Никополско плато“, както и върху видовете и и местообитанията, 

предмет на опазване в тях. ОУП на община Белене е съвместим с предмета и целите на 

опазване на защитените зони.  

6.2.7.2. Въздействие върху защитени територии 

ОУП е съвместим с предмета и целите на опазване на защитените територии. 

В следствие от заложените в ОУП специфични цели, задачи, устройствени зони 

и дейности, не се очакват значими отрицателни въздействия върху защитените 

територии, които да противоречат на установените режими за опазването им. 

6.2.8. Въздействие върху ландшафта 

ОУП на община Белене ще подпомогне опазването на ландшафта на територията 

на общината посредством спазване на предписаните с ОУП устройствени режими и 

показатели относно плътност, интензивност на застрояване и максимална етажност. 

Допълнително условие е и съхраняването на земеползването в някои части на 

територията, което ще спомогне, както за запазване на традиционния поминък на 

местното население, така и за опазване на ландшафта. 

Временно и краткотрайно отрицателно въздействие се очаква по време на 

строителство, свързано с нарушаване на естетическия облик на ландшафта в 

прилежащите територии. Въздействието е с локален обхват и обратимо. 
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Предложените режими за обитаване, културно наследство, зелена система и 

отдих ще подпомогнат естествените пейзажи и подобряването на ландшафта. 

Очаква се общо положително въздействие в резултат от възстановяването на 

природните и антропогенни компоненти на ландшафта. 

Предвижданията на ОУП на община Белене не са свързани със значими 

отрицателни въздействия върху развитието на ландшафта. ОУП представлява 

предпоставка за съвременно третиране и устройство на територията, респективно и на 

отделните компоненти на ландшафта.  

6.2.9. Въздействие върху материалните активи 

 

Предложеното устройствено зониране в проекта на ОУПО ще подобри 

устойчивостта на ползване на териториите в обособените устройствени зони, тъй като 

за реализиране на устройствените предвиждания ще се обнови и изгради нова 

материална база, която ще е свързана с положително въздействие върху околната среда 

и здравето на хората в сравнение с настоящото положение. 

Въздействието е положително, дългосрочно, вторично, кумулативно.  

Предвидените дейности в ОУП са съобразени с природните особености и 

ресурси на общината, като е избрано такова зониране, което не води до конфликт по 

отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве.  

6.2.10. Въздействие върху културно-историческото наследство, включително 

архитектурното и археологическото наследство 

 

Прилагането на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) допринася 

за опазване на наличните културно-исторически обекти. Очакваното въздействие е 

положително, следствие от пространствените решения за социализацията и опазването 

на културно-историческо наследство. 

При разработването на ОУП са спазени изискванията, свързани с оценка на 

обектите на недвижимото културно наследство по отношение на пространственото им 

разположение, типология, период на изграждане, степен на съхраненост, риск, 

достъпност и др. ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) създава 

устройствени предпоставки за опазване и развитие на недвижимото културно 

наследство в единство с нематериалното културно наследство и тяхното 

популяризиране като основен ресурс за устойчиво развитие на общината. 

Очакваното въздействие е положително, предвид поставените пространствени 

решения и възможности за съхранение и валоризиране на културното наследство. 
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6.2.11. Въздействие по отношение на вредните физични фактори 

Развитие на урбанизираните територии 

За с. Деков с потенциал за генериране на допълнителни шумови нива са 

новопредвидените зони Пп, Смф и Пп1.  

Зони Пп и Смф са предвидени между съществуващата ж.п. спирка и селото, като 

теренът е подходящ, предвид възможността за бъдещо ползване на жп линията – 

разположени са периферно на населената част на селото, като не се очакват значителни 

нива на шум, нито действие на други вредни физични фактори.  

Зона Пп1 е предвина в югоизточна посока, на остояние от жилищната зона на 

селото, около съществуващи обекти – не се очаква генериране на шумови нива за 

населената част на селото над допустимите норми.  

Не се очаква в резултат на дейностите да има превишения на нива на шум в най-

близките жилищни зони, предвид заложените в ОУП ограничения за зони Пп и Смф.  

За с. Бяла вода се предвижда се обособяване на две производствени зони – една 

за преработваща промишленост и една за животновъден обект. И двете са разположени 

върху терени на съществуващи подобни обекти, т.е. не се предвижда заемане на нови 

територии за такива зони.  

За с. Кулина вода в източната част се обособяват две предимно производствени 

зони върху терени на бивш стопански двор. 

За с. Петокладенци се предвижда обособяване на 4 броя предимно 

производствени и 3 броя за животновъдни обекти. Зоните са върху терени на бивши 

стопански дворове и ферми. Предвидено е трасе на нова пътна връзка между селото и 

гробището. 

С. Татари е с обособени пет производствени зони, които са разширени. 

Терените на изоставена ферма са определени за рекултивация. 

Зони Пп, Пп1 и Смф са по периферията и извън населената част на селата, което 

ограничава възможността за допълнителни значими нива на шум в териториите с 

нормиран шумов режим, в т.ч. трафикът до тези зони няма да минава през жилищните 

зони. Възможно е незначително повишаване на нивата на шум за най-близките 

жилищни сгради единствено по време на строителството на обекти в тези зони. Не се 

очаква в резултат на дейностите по експлоатация да има превишения на нива на шум в 

най-близките жилищни зони, предвид заложените в ОУП ограничения за зони Пп, Пп1 

и Смф.  
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Развитие на извънурбанизираните територии 

За общината се запазва предназначението на по-голямата част от земеделските 

земи, като за някои се допуска промяна предназначението и изграждане промишлени и 

складови обекти за чисти производства, обществено обслужващи и търговски обекти, 

включително обекти за настаняване, здравни обекти, селскостопански обекти за 

отглеждане и преработка на земеделска продукция, спортни обекти и съоръжения, 

транспортни обекти и съоръжения, обекти и съоръжения на техническата 

инфраструктура, по изключение обекти за постоянно обитаване, свързани пряко с 

конкретното предназначение на поземления имот. Необходимите места за паркиране се 

осигуряват в границите на поземлените имоти. Допуска се изграждането на подземни 

нива, включително за паркинги и гаражи.  

Риск от неблагоприятно въздействие на вредни физични фактори съществува 

единствено при развитие на по-големи чисто производствени предприятия, източници 

на шум в непосредствена близост до зони с нормиран шумав режим. Тъй като 

разрешаването на такива обекти се предхожда от превантивните процедури по 

екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава 

шеста на ЗООС, не се очаква неблагоприятно въздействие.  

Устройствените предвиждания за Зелена система, отдих и туризъм, 

Културно наследство, Защитени, нарушени и застрашени територии с вероятно 

разпространение на предвидими природни бедствия не са свързани с източници на 

вредни физични фактори. Развитието на зелената система и поддържането на зелените 

площи особено в населените места е с благоприятно въздействие за подобряване на 

акустичната характеристика на средата.  

По отношение на Транспортната инфраструктура ОУП идентифицира 

необходимостта от рехабилитация и подмяна на пътните настилки на съществуващите 

пътища, което е с положително въздействие за ограничаване на нивата на шума от 

преминаващите превозни средства. Предвидената нова пътна връзка за с. Петокладенци 

също ще е с положително въздействие, т.к. изграждането на път с асфалтова настилка 

ще доведе до ограничаване на настоящите шумови нива, които се генерират от 

транспортните средства, използващи съществуващия черен път до гробището. 

Предвижданията за развитие на Инженерна инфраструктура са свързани с 

генериране на нива на шум единствено при строителството/изграждане на проводите. 

Експлоатацията не е свързан с шум.  
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По отношение на електроснабдителната мрежа се предвижда включване на нови 

мощности на страна 20 kV след сключване на договори с електроразпределителното 

дружество. В проекта на ОУП е направена препоръка да не се вграждат трафопостове в 

жилищни сгради или да се вземат мерки за избягване на шума от трансформаторите. 

Изграждането на електропроводи следва да става при съобразяване на нормативно 

определените сервитутни зони – описани са подробно в проекта на ОУП, с което се 

осигурява превенция на въздействието на електромагнитни полета върху населението.  

6.2.12. Въздействие по отношение на управление на отпадъците 

 

Реализирането на ОУП е свързано с незначително пряко и косвено отрицателно 

въздействие по отношение на фактор „отпадъци“ по време на етапа на строителство на  

произтичащите от ОУП инвестиционни инициативи, когато се очаква да се генерират 

строителни и битови (от работниците на строителните площадки) отпадъци.  

В дългосрочен аспект въздействието е дълготрайно положително, пряко и 

косвено, чрез регулиране устройството на територията и местоположението на 

производствените обекти. 
 

6.2.13. Въздействие върху здравното състояние на населението  
 

Развитие на урбанизираните територии 

Предвиденото устройство на урбанизираните територии съобразява 

съществяващите и предвидени за разширение жилищни зони, като предвидените зони 

Пп, Пп1 и Смф, допускащи определени производствени дейности са ситуирани по 

периферията на населените места и извън жилищните зони, с което се предотвратява 

възможността и рисковете от неблагоприятно въздействие върху населението. В 

допълнение са поставени ограничения за развитието на значими производства, за 

подходящо озеленяване с дървесна растителност, което допълнително ще ограничи 

риска от отрицателно въздействие.  

Развитие на извънурбанизираните територии 

За общината се запазва предназначението на по-голямата част от земеделските 

земи, като за някои се допуска промяна предназначението и изграждане промишлени и 

складови обекти за чисти производства, обществено обслужващи и търговски обекти, 

включително обекти за настаняване, здравни обекти, селскостопански обекти за 

отглеждане и преработка на земеделска продукция, спортни обекти и съоръжения, 

транспортни обекти и съоръжения, обекти и съоръжения на техническата 

инфраструктура, по изключение обекти за постоянно обитаване, свързани пряко с 
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конкретното предназначение на поземления имот. Необходимите места за паркиране се 

осигуряват в границите на поземлените имоти. Допуска се изграждането на подземни 

нива, включително за паркинги и гаражи.  

Риск от значимо неблагоприятно въздействие съществува единствено при 

развитие на по-големи производствени предприятия, източници на вредности, в 

непосредствена близост до зони и обекти, подлежащи на здравна защита. За 

предвидените с ОУП устройствени зони, в които е възможно ситуиране на 

производствени обекти, са поставени ограничения като не се допускат производства с 

вредни отделяния, съответно такива рискове няма. Разрешаването на производствени 

обекти се предхожда от превантивните процедури по екологична оценка и оценка на 

въздействието върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС, които гарантират 

че изграждането и експлоатацията им ще бъдат допуснати при условие, че не се очаква 

значително неблагоприятно въздействие.  

Устройствените предвиждания за Зелена система, отдих и туризъм са с 

изцяло положително въздействие за населението и човешкото здраве. Зелените площи 

имат принос за подобряване на микроклимата, проветривостта, качеството на въздуха, 

ограничаване на шума и силни ветрове, като заедно с обектите за отдих и туризъм 

предоставят условия за рекреация и физическа активност на населението, при 

съобразяване на рекреационния капацитет на съответната територия.  

Адекватното опазване и управление на териториите за Културно наследство 

също е с благоприятно отражение за качеството на средата, допълнителни доходи за 

населението, подобряване на качеството на живот.  

Защитени, нарушени и застрашени територии с вероятно разпространение 

на предвидими природни бедствия не са свързани с неблагоприятно въздействие, а 

напротив – към териториите с особена териториално устройствена защита се отнасят 

свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води - публична държавна собственост съгласно Закона за водите. С ОУПО 

се запазват приетите с обявяването на защитените зони и територии ограничения и 

правила за устройство на територията им, което ще има значителен принос за спазване 

на наложените в тях режими, съответно ограничаване на рисковете за здравето на 

населението от неспазването на тези режими, за което има такива наблюдения към 

момента (напр. неспазването на ограниченията на СОЗ води до несъответствие на 

качеството на водите за питейно-битови цели по определени показатели – разгледани са 
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към т. 2 на доклада за екологична оценка). В проекта на ОУП е записана изрично 

необходимостта от узаконяването на ползването за питейно водоснабдяване на 

водоизточници, за които няма учредени СОЗ чрез провеждане на процедури по 

учредяването им. 

Други територии, попадащи в тази група са застрашените и нарушени 

територии, за които следва да се прилагат геозащитни мерки и дейности, 

брегоукрепителни системи и съоръжения – мерки за ограничаване на свлачищата, за 

защита от наводнения, за защита от горски пожари, което е с положително 

въздействие за населението, свързано с превенция на рисковете и заплахите за здравето 

от такива събития. 

Предвидената пътна връзка между с. Петокладенци и гробището по част 

Транспортна инфраструктура, и идентифицираната като необходима рехабилитация 

и подмяна на пътните настилки са свързани с положително въздействие за 

ограничаване на нивата на емисии от ДВГ, вторичния унос на прах/разпрашаване, 

намаляване на нивата на шум, подобряване на трафика и безопасността на движението.  

Предвижданията за развитие на Инженерна инфраструктура са свързани с 

временен дискомфорт за близкото население, свързан с етапа на строителство на 

обектите и съоръженията. Експлоатацията не е свързана с отрицателно въздействие. 

Положително въздействие се очаква от подмяната и развитието на всички обекти на 

инженерната инфраструктура в общината, и особено – водоснабдителната, предвид 

нейната амортизация и висока аварийност.  

Изграждането на електропроводи следва да става при съобразяване на 

нормативно определените сервитутни зони – описани са подробно в проекта на ОУП, с 

което се осигурява превенция на въздействието на електромагнитни полета върху 

населението.  

 

6.2.14. Въздействие по отношение на опасните химични вещества от 

Приложение № 3 на ЗООС и риска от големи аварии 

 

На територията на община Белене няма предприятия или съоръжения, 

класифицирани като „предприятие с нисък или висок рисков потенциал“ по ЗООС, като 

най-близките такива предприятия в съседни общини са на голямо разстояние, поради 

което землища на населени места от община Белене не попадат в обхвата на 

обособените за тези предприятия безопасни зони.  
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Към момента не са постъпили инициативи и инвестиционни намерения за 

изграждане на такива предприятия, съответно такива не са идентифицирани като 

конкретни проекти и в проекта на ОУП.  

Въпреки това, следва да се има предвид, че ако в бъдеще се предвижда 

изграждане на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков 

потенциал, попадащо в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС, се прави оценка 

на въздействието, която включва: вид и количество на опасните вещества по 

Приложение № 3 на ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и 

капацитета на съоръженията за тяхното съхранение; риска от големи аварии и 

планираните мерки и средства за предотвратяване, контрол и ограничаване на 

значителните неблагоприятни последствия от големи аварии и разстоянията от 

предприятието/съоръжението до жилищни райони, обществени сгради и площи, зони за 

отдих и големи транспортни пътища и райони с природозащитно значение или 

значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен 

акт, както и зоните на въздействие при възникване на голяма авария. 

 

6.2.15. Кумулативен характер на въздействията 

 

По отношение на възможното кумулативно въздействие в рамките на 

предвижданията на ОУП:  

Риск от отрицателен кумулативен ефект по отношение на климата и 

климатичните изменения може да възникне при едновременна експлоатация на 

новопредвидените обекти от типа Пп1 (животновъдни комплекси), поради 

едновременно генериране на парникови газове в резултат от биологична ферментация и 

управление на оборски тор. Кумулативният ефект и въздействието са незначителни. 

При спазване на добри практики в животновъдството и прилагане на предложените в 

настоящия ДЕО мерки е възможно да се минимизира този ефект. 

При едновременно реализиране на строителство в рамките на съседни 

устройствени зони е възможно да възникне отрицателен кумулативен ефект върху 

качеството на атмосферния въздух по отношение на генерираните емисии от 

бензинови и дизелови двигатели, в резултат от движение на тежка механизация, 

разпрашаване от товаро-разтоварни дейности, като този ефект е на ниво инвестиционно 

предложение и е незначителен относно връзката му с ОУП. С цел недопускане на 

такива ситуации, дейностите следва да се извършват координирано, по 

утвърден/съгласуван с Общината график. 
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Визуален, временен и незначителен кумулативен ефект е възможно да възникне 

и по отношение на ландшафта – за периода на едновременно строителство в няколко 

устройствени зони – във връзка с нарушаване на естетическия облик на ландшафта в 

прилежащите територии. Ефектът ще  бъде временен и обратим. 

Риск от отрицателен кумулативен ефект по отношение на шума може да 

възникне при едновременно реализиране на строителството на обекти и съоръжения в 

рамките на една или няколко съседни устройствени зони, в случай на реализация в или 

в близост до зони с нормиран шумов режим. В тези случаи може да се стигне до 

временно превишение на норми за шум. С цел недопускане на такива ситуации, 

дейностите следва да се извършват координирано, по утвърден/съгласуван с общината 

график. За останалите вредни физични фактори няма потенциал за възникване на 

отрицателен кумулативен ефект.  

Аналогични на рисковете от кумулативен ефект по отношение на шума, са и 

рисковете за отрицателен кумулативен ефект върху населението – при едновременно 

извършване на строителни дейности в устройствени зони в или в непосредствена 

близост до зони и обекти, подлежащи на здравна защита, е възможен временен 

дискомфорт за населението и обитателите/посетителите на тези зони и обекти в 

резултат на повишени нива на прах и шум от строителните дейности. С цел 

недопускане на такива ситуации, дейностите следва да се извършват координирано, по 

утвърден/съгласуван с общината график.  

По отношение на защитените зони, като самостоятелно приложение към 

настоящия ДЕО, е изготвен ДОСВ, с положителна оценка на качеството, съгласно 

Становище № 6599(1)/09.02.2022 г. на Директора на РИОСВ-Плевен, като съгласно 

извършената в ДОСВ оценка, характерът и продължителността на предвидените в ОУП 

на община Белене дейности няма да нарушат целостта и кохерентността на защитените 

зони и не се очаква кумулативно въздействие с разгледаните в ДОСВ планове, 

програми и инвестиционни предложения. 

 

6.3. Трансгранично въздействие върху околната среда и здравето на хората 

на територията на други държави 

 

Северната граница на община Белене минава по р. Дунав – граница с Република 

Румъния. От оценката на въздействието на устройствените предвиждания на проекта на 

ОУПО, направена в предходните подточки на т. 6, се вижда, че същността и характера 

на предвижданията на ОУПО не водят до значително въздействие върху околната среда 
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и човешкото здраве на територията на общината. Очакваните отрицателни въздействия 

са с локален обхват и незначителни по степен. Съобразно това, не се очаква засягане на 

територии извън обхвата на ОУПО, в т.ч. не се очаква въздействие върху околната 

среда и човешкото здраве на територията на други държави. 

6.4. Обобщение и изводи за въздействията на ОУП върху околната среда и 

човешкото здраве 

Климат и климатични изменения 

ОУП на община Белене не е свързан със значително отрицателно въздействие 

върху климата и адаптацията към климатичните изменения. Не се очаква 

неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания бъдещ климат. Напротив, 

предвижданията на ОУПО ще допринесат за устойчивост на инфраструктурата и 

повишаване на безопасността за населението, природата и активите. 

Очаква се пряко, положително, дългосрочно, кумулативно въздействие.  

Атмосферен въздух 

По време на етап Строителство от реализиране на устройствените предвиждания 

на ОУП се очаква да възникне отрицателно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух. Това въздействие е краткосрочно, локално (в обхвата на работната 

площадка) и обратимо.  

Дългосрочното въздействие в пряко и пложително, тъй като предвидените зони 

за обществено озеленяване с конкретно предназначение за гробищни паркове ще 

намалят концентрацията на фини прахови частици в атмосферата. 

Води 

Предвижданията на ОУПО не са свързани със значително отрицателно 

въздействие върху водните тела на територията на общината и не се очаква тяхното 

допълнително замърсяване, т.к. потенциално пряко въздействие биха имали 

новопредвидените предимно производствени зони от типа Пп и Пп1, но за тях не се 

допускат вредни отделяния – не се очаква замърсяване на водните тела, което да 

представлява риск за компонентите и факторите на околната среда, както и за 

човешкото здраве. 

Предвижданията на ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) не са 

свързани с негативно засягане на зони за защита на водите.  

Цялостното въздействие по отношение на компонент „Води“ е непряко, 

положително, дългосрочно. 

Земни недра 
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Предвижданията на ОУП за обособяване на устройствените зони са свързани с 

изкопни и насипни работи, но не се очаква значително засягане на земните недра 

(изкопите са с малка дълбочина) в териториите на устройствено планиране.  

ОУП предвижда спазване на всички нормативни изисквания при проектирането 

и строителството в новообособените устройствени зони.  

Не са предвидени нови територии за добив на подземни богатства, освен вече 

заявените в НБЗР 

Въздействието от реализирането на ОУП на община Белене (без землището на 

гр. Белене) върху земните недра е непряко, положително, дългосрочно. 

Почви и земеползване 

По време на строителните дейности, почвите ще бъдат подложени на различни 

неблагоприятни въздействия. Такива могат да възникнат, но не в големи мащаби, по 

време на извършване на ремонтни дейности на сградите/съоръженията. Очакваните 

неблагоприятни въздействия са обратими. 

При разработването на проекта на ОУП на община Белене (без землището на гр. 

Белене) са спазени изискванията за сърханяване и доразвитие на съществуващата 

пространствена организация, като са отчетени настъпилите количествени и качествени 

промени в параметрите на средата. Спрямо Опорния план, структурата на територията 

се запазва – най-висок остава делът на „земеделските земи“, следвани от 

„неземеделски“ земи, след това - територии с начина на трайно ползване „жилищни 

функции“. 

Предвижданията на ОУП ще окажат положително въздействие върху начина на 

земеползване чрез целесъобразно определяне, разполагане и свързване на отделните 

видове територии, подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно 

ниво на обитаване, обществено обслужване, труд и рекреация. 

 

Биологично разнообразие 

Вероятните значителни въздействия върху флората, растителността и 

местообитанията ще бъдат краткосрочни, временни с ниска степен и няма да доведат до 

загуба на индивиди и популационни нарушения при видовете, без кумулативен 

характер. Не се очакват значими отрицателни въздействия върху флората, 

растителността и природните местообитания, следствие от заложените в ОУП 

устройствени решения. Очакваното въздействие ще бъде локално, краткотрайно и 

обратимо. 
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Не се очаква пряко да бъдат засегнати, увредени или допълнително 

видоизменени местообитания на редки и защитени животински видове, включени в 

приложенията на ЗБР и Червената книга на България, извън границите на защитените 

зони на територията на община Белене. 

Ландшафт 

Предвижданията на ОУП на община Белене не са свързани със значими 

отрицателни въздействия върху развитието на ландшафта. ОУП представлява 

предпоставка за съвременно третиране и устройство на територията, респективно и на 

отделните компоненти на ландшафта.  

Материални активи 

Предвидените дейности в ОУП са съобразени с природните особености и 

ресурси на общината, като е избрано такова зониране, което не води до конфликт по 

отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Въздействието е 

положително, дългосрочно, вторично, кумулативно.  

Културно-историческо наследство 

Очакваното въздействие е положително, предвид поставените пространствени 

решения и възможности за съхранение и валоризиране на културното наследство. 

Вредни физични фактори 

Устройствените предвиждания не водят до риск от превишение на нормите за 

шум в териториите с нормиран шумов режим, тъй като с проекта на ОУП е предвидено 

подходящо зониране и обособяване на зони за предимно производствени дейности на 

предимно съществуващи такива територии, по периферията на населените места и 

извън тях. В проекта на ОУП са заложени ограничения към допустимите дейности в 

зони Пп, Пп1 и Смф, които непряко водят до недопускане на генериране на значими 

нива на шум. Повишени шумови нива се очакват единствено за периода на 

строителство на съответните обекти и съоръжения, като въздействието е незначително 

(възможен е кумулативен характер) краткотрайно и напълно обратимо.  

Отпадъци 

В дългосрочен аспект въздействието е дълготрайно положително, пряко и 

косвено, чрез регулиране устройството на територията и местоположението на 

производствените обекти. 

Население и човешко здраве:  

Устройствените предвиждания са свързани с подобряване на привлекателността 

на територията за живот и инвестиции, съответно за увеличаване на доходите за 
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местното население. Предвидените устройствени зони са съобразени с необходимостта 

от поддържане на добро качество на околната среда, недопускане на замърсявания и 

развитие на значими източници на вредности. Не се очакват значителни отрицателни 

въздействия, в т.ч. с кумулативен характер, върху населението и човешкото здраве, а 

предимно положителни такива, свързани с разрешаване на съществуващи проблеми 

(качество на питейните води, социално-икономически проблеми).  

Риск от големи аварии 

На територията на община Белене няма предприятия или съоръжения, 

класифицирани като „предприятие с нисък или висок рисков потенциал“ по ЗООС.  

 

 

 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  251 

7. Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на 

ОУП върху околната среда и човешкото здраве 

На база на резултатите от извършените в предходната точка, анализи и оценки 

на предполагаемото въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат 

на осъществяването на предвижданията на ОУП на община Белене (без землището на 

гр. Белене), предлагаме следните мерки за предотвратяване, намаляване и възможно 

най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от прилагането на ОУП 

върху околната среда и човешкото здраве.  

7.1. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП 

 

Мярка: Към правилата и нормите за прилагане на ОУП да се добави условие – в 

земеделски земи с допустима промяна на предназначението да не се допуска промяна с 

цел обособяване на производствени зони в непосредствена близост до зони и обекти, 

подлежащи на здравна защита. 

Очакван ефект: Опазване на зони и обекти, подлежащи на здравна защита. 

Мярка: От УЗ 4/Пп в землището на с. Кулина вода да отпаднат следните имоти: 

o Имот 40573.107.532 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и 

площ 0.02315 ha; 

o Имот 40573.107.975 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и 

площ 0.045896 ha. 

Очакван ефект: С отпадането на двата имота и прилежащите до тях 5-метрови 

ивици ще се запази хигрофилната дървесно-храстова и тревна растителност и 

фрагменти от местообитание 6430 Хигрофилни съобщества от високи треви в 

равнините и в планинския до алпийския пояс. с площ 0.01 ha. 

7.2. Мерки за изпълнение по време на прилагането на ОУП 

Мярка: Инвестиционни предложения, планове или програми, за които се 

изисква ОВОС/ЕО по реда на глава шеста от ЗООС, и при спазване на изискванията на 

глава седма, раздел I и раздел II на същия закон, се одобряват по реда на специален 

закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна 

среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в 

съответния акт.  

Очакван ефект: Опазване на компонентите и факторите на околната среда, вкл. 

и човешкото здраве. 
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Мярка: Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, които 

предвиждат ползване и/или водовземане от повърхностни и подземни води, 

произтичащи от ОУП на община Белене да бъдат съгласувани за допустимост спрямо 

екологичните цели и плануваните мерки за постигане на добро състояние/ потенциал на 

водите в ПУРБ, както и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и 

предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие. 

Очакван ефект: Постигане на добро състояние/ потенциал на повърхностните и 

подземни води, съобразно поставентие екологични цели, както и предотвратяване на 

риска от възникване на наводнения. 

Мярка: При реализация на бъдещи инвестиционни 

предложения/планове/програми да се изисква становище от Басейнова дирекция 

„Дунавски район“, с център Плевен, по отношение на СОЗ. 

Очакван ефект: Недопускане влошаване качеството на питейните води. 

Мярка: Провеждане на процедури по учредяване на СОЗ за водоизточниците, за 

които няма учредени СОЗ. 

Очакван ефект: Недопускане влошаване качеството на питейните води. 

Мярка: Да се извърши специализирано проучване на възможностите за 

изграждане на канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води за селата, 

самостоятелни или обвързани в система. 

Очакван ефект: Опазване на състоянието на воднтие тела, предотвратяване 

тяхното влошаване. 

Мярка: Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна 

мрежа за агломерации с над 2000 е.ж.. 

Очакван ефект: Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на 

отпадъчни води на населените места. 

Мярка: Ограничаване на ерозията на уязвимите участъци от брега и на 

заливаемите тераси на уязвими речни участъци чрез залесяване с храстовидна и 

дървесна растителност и други строителни методи, разсаждане на издънки и 

преплитане на клони и други биологични методи. 

Очакван ефект: Защита на речните брегове и корита от ерозия, вкл. биологично 

укрепване. 

Мярка: При осъществяване на инвестиционни проекти, произтичащи от ОУП 

на община Белене (без землището на гр. Белене), и които са планирани като мерки за 

изпълнение в ПУРБ и в ПУРН, да се прилагат мерки, съгласно Становище по 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  253 

Екологична оценка № 7- 3/2016 г. на проекта на ПУРБ - Приложение № 7.2.10 и 

Приложение № 7.2.11 към ПУРБ 2016-2021 г., и мерки съгласно Становище по 

Екологична оценка № 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН - Приложение № 16 и 

Приложение № 17 към ПУРН 2016 - 2021 г. в ДРБУ. 

Очакван ефект: Предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на нелагоприятните последствия от осъществяването на ОУП. 

Мярка: При реализиране на УЗ 1/Пп1 в с. Бяла вода, 2/Пп1 в с. Деков и 3/Пп1; 

4/Пп1; 5/Пп1 в с. Петокладенци да се изчислят годишните емиси на парниквои газове, 

които ще се генерират по време на експлоатация и в случай на доказана необходимост, 

същите да се компенсират, напр. чрез залесяване. 

Очакван ефект: Компенсиране на генерираните парникови газове и 

предотвратяване на евентуално отрицателно въздействие по отношение на изменението 

на климата. 

Мярка: Спазване на изискването за осигуряване на минимална озеленена площ 

за различните устройствени зони (при изграждане и реконструкция). 

Очакван ефект: Опазване на ландшафта и повишаване на естетическата 

стойност на територията. 

Мярка: Приобщаване на обекти и съоръжения на техническата и транспортна 

инфраструктура в ландшафта чрез подходящо оформяне на прилежащите пространства. 

Очакван ефект: Опазване на ландшафта и повишаване на естетическата 

стойност на територията. 

Мярка: Приоритетно да се изпълняват дейности, свързани с разработване на 

ландшафтно-устройствени проекти за възстановяване и рекултивация на нарушени 

ландшафти в урбанизираните и производствени зони. 

Очакван ефект: Съхраняване на местния ландшафт. 

Мярка: При строителството, в границите на УЗ, хумусният слой да се събира и 

депонира в подходящи места, като след това се използва при рекултивацията на 

нарушените територии.  
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Очакван ефект: Опазване и ефективно използване на формирания при 

протеклите сукцесии на местообитанията хумус. 

Мярка: По време на строително-монтажните работи да не се допуска разлив на 

горива и смазочни материали от използваната строителна и транспортна техника. 

Предпазване от влошаване качеството на съседни терени, в резултат на разливи и 

пренос чрез дъждове и подпочвени води на гориво – смазочни материали. 

Очакван ефект: Опазване на благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанията. 

Мярка: При създавенето и поддържането на зелените площи, да се използват 

местни видове, характерни за природните местообитания в прилежащите на УЗ 

територии. 

Очакван ефект: Частично възстановяване на потенциалната растителност и 

местообитанията. 

Мярка: Да се прилага екологосъобразна организация на дейностите – къс срок 

за изпълнение извън размножителния период на потенциално засегнатите животински 

видове.  

Очакван ефект: Намаляване на безпокойството от допълнително шумово 

натоварване и човешко присъствие и вероятно прогонване и компрометиране на 

размножителния процес при гръбначни и безгръбначни животни. 

Мярка: Стриктно спазване на противопожарните мерки при изпълнение на 

дейности, произхождащи от ОУП. 

Очакван ефект: Недопускане унищожаване на растителност и животински 

видове в местообитанията, предмет на опазване в защитените зони по Директивата за 

местообитанията  

Мярка: След приключване на строителните дейности, да се извършва цялостна 

биологична рекултивация на нарушените площи, като се ползват местни растителни 

видове. При озеленяване на УЗ да не се допуска използването на екзотични и 

инвазивни растителни видове, които създават условия за регресивни сукцесии 

Очакван ефект: Частично възстановяване на потенциалните местообитания. 

Мярка: При инвестиционни предложения за производствени и други 

съоръжения с източници на шум да се осигурява спазване на граничните стойности на 

нивата за шум в околната среда, в т.ч.: 

- Еквивалентното ниво на шума по границата на площадката да не 

превишава граничната стойност за производствено-складови територии и зони; 
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- Еквивалентното ниво на шума в мястото на въздействие (пред 

най.близката до обекта жилищна или обществена сграда, сграда за отдих и др.) да не 

превишава граничната стойност за ниво на шум за съответната територия и зона. 

Очакван ефект: Опазване на човешкото здраве от вредното въздействие на 

фактор шум. 

Мярка: За всяка устройствена зона, попадаща в границите на ЗЗ, при 

разработване на ПУП, да се провежда процедура по ОВОС/екологична оценка и оценка 

за съвместимост с предмета и целите на зоната. 

Очакван ефект: Ефективно използване на природно-териториалните комплекси 

и минимизиране на негативните въздействия върху биологичното разнооразие. 

Мярка: При разработване на ПУП на УЗ с участие на местообитанията 6250* 

Панонски льосови степни тревни съобщества и 6430 Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, части от картираните 

местообитания да бъдат включвани в зелени площи. 

Очакван ефект: Съхраняване на местообитание 6250* и 6430. 
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Мярка: Да се изготви и съгласува с компетентните органи противопожарен 

план, осигуряващ адекватно превантивно опазване на местообитанията от съседните 

територии, заети с растителност. 

Очакван ефект: Опазване на местообитанията и биологичното разнообразие. 

Мярка: По време на строително-монтажните работи да не се допуска разлив на 

горива и смазочни материали от използваната строителна и транспортна техника. 

Предпазване от влошаване качеството на съседни терени, в резултат на разливи и 

пренос чрез дъждове и подпочвени води на гориво – смазочни материали. 

Очакван ефект: Опазване на благоприятното природозащитно състояние на 

местообитанията. 

Мярка: При създаването и поддържането на зелените площи, да се използват 

местни видове, характерни за природните местообитания в прилежащите на УЗ 

територии. 

Очакван ефект: Частично възстановяване на потенциалната растителност и 

местообитанията 

Мярка: След приключване на строителните дейности, да се извършва цялостна 

биологична рекултивация на нарушените площи, като се ползват местни растителни 

видове. При озеленяване на УЗ да не се допуска използването на екзотични и 

инвазивни растителни видове, които създават условия за регресивни сукцесии 

Очакван ефект: Частично възстановяване на потенциалните местообитания. 

Мярка: По време на строителните дейности в съответната устройствена 

територия в обхвата на ОУПО да не бъдат засягани терени, оставащи извън 

определените граници. Да се маркират с трайни знаци и табели външните граници на 

тези територии и зони. 

Очакван ефект: Максимално запазване на местообитания. 

Мярка: Да не се унищожават без нужда стари и хралупати дървета. 

Очакван ефект: Максимално запазване на местообитания на горски прилепи и 

някои групи безгръбначни животни.  

Мярка: Да не се допуска изхвърлянето на битови отпадъци, складирането на 

минерални торове на открито в засегнатите и съседни терени. 

Очакван ефект: Запазване състоянието на местообитанията и естествената 

хранителна база в засегнатите и съседни терени. 

Мярка: Началото на строителните дейности, свързани с премахване на горска, 

храстова и тревна растителност, да не се извършва през размножителния период на 
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птиците (април - юни). Подходящо е тези дейности да започнат рано на пролет (м. 

февруари - март), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови и 

размножителни територии или през есента (септември – октомври). 

Очакван ефект: Запазване на числеността на популациите. 
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8. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 

 

8.1. Нулева алтернатива 

Нулевата алтернатива представлява неизпълнение на ОУП. В този случай, 

териториите ще запазят съществуващото си в момента състояние.  

8.2. Алтернатива 1  

Като Алтернатива 1 се разглежда представеният проект на ОУП на община 

Белене (без землището на гр. Белене). В него не се анализират различни алтернативни 

варианти по местоположение за планираните елементи и изграждането на отделните 

обекти.  

Избраните варианти на по-голяма част от елементите на ОУП са съобразени и са 

в съответствие с режимите на защитените зони, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие, попадащи в териториалния обхват на ОУП.  

Бъдещите устройствени зони, са разположени близо до населени места, до пътна 

артерия, която преминава през населеното място, което прави достъпа до тях лесен, 

както по време на тяхното реализиране, така и при тяхната експлоатация. Тези 

поземлени имоти са антропогенно и техногенно повлияни през годините на използване, 

отпада необходимостта от изграждане на нова пътна инфраструктура, не се засягат 

редки и защитени видове растения. От тази гледна точка даденостите на терена и 

неговото местоположение не предоставят големи възможности за други алтернативи, 

тъй като предложените решения в ОУП, в случая са оптимални. В дадения случай 

алтернативата по отношение на местоположението е ограничена в границите на 

собствеността на земите в непосредствена близост до регулацията на населените места. 

Поради посочените причини не се препоръчват алтернативи по отношение на 

местоположението на новите устройствени зони. 

 

8.3. Алтернатива 2 

Като Алтернатива 2 в ДОСВ се предлага: 

От УЗ 4/Пп в землището на с. Кулина вода да отпаднат следните имоти: 

o Имот 40573.107.532 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и 

площ 0.02315 ha; 

o Имот 40573.107.975 с НТП „дере“, вид територия „водни течения“ и 

площ 0.045896 ha. 

С отпадането на двата имота и прилежащите до тях 5-метрови ивици ще се 

запази хигрофилната дървесно-храстова и тревна растителност и фрагменти от 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  259 

местообитание 6430 Хигрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс. с площ 0.01 ha. 

Във връзка с изложеното, най-подходяща от гледна точка на опазване на 

околната среда, е Алтернатива 2, при спазване на препоръчаните мерки в т. 7 на 

доклада за екологична оценка.  
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9. Методи за извършване на екологичната оценка, използвана нормативна 

база и документи и трудности при събиране на необходимата за това информация 

При изготвяне на ЕО е следвана методологията, описана в Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. 

Основни методически документи, които са ползвани, са указания и методики 

на Европейската комисия и на ИКЕ-ООН за стратегическа екологична оценка, 

публикувани на интернет страницата на Комисията и на интернет страницата на 

Министерство на околната среда и водите: 

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 

2002 г.; 

• Ръководство на Европейската комисия за прилагането на Директива 

2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 

околната среда; 

• Ръководство за интегриране на изменението на климата и 

биоразнообразието в стратегическата екологична оценка (Guidance on Integrating 

Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment), 2013 г., 

публикувано на интернет страницата на Европейската комисия; 

• Ресурсно ръководство за подпомагане прилагането на Протокола за 

стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-ООН. 

Общият подход, следван при изготвянето на ЕО включва следните стъпки:  

1. Изготвяне на пълна характеристика, анализ и оценка на текущото състояние 

на околната среда, в т.ч. по отношение на населението и здравно-хигиенните аспекти на 

средата на територията на община Белене;  

2. Установяване на съществуващите екологични проблеми на територията на 

общината по отношение на компонентите и факторите на околната среда – с акцент на 

тези проблеми, които произтичат или са резултат от устройственото планиране в 

общината;  

3. Изготвяне на ДОСВ; 

4. Изготвяне на доклад за ЕО с извършване на анализи и оценка, мотивиране на 

избор на най-подходящата алтернатива по отношение на въздействие върху околната 

среда и здравето на хората, препоръчване на мерки в т. 7 и 9 на ЕО.  

Методи за извършване на анализите и оценките по компоненти и фактори 

на средата: 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  261 

Климат и климатични изменения 

При разработването на Доклада за Екологична оценка е направена 

характеристика на климата и климатичните изменения в района на община Белене. 

Извършено е набиране на информация относно климата, по показатели - температура и 

влажност на въздуха, ветрове, атмосферно налягане и др., за района на община Белене. 

За показателите са представени графики от 30 години назад във времето на база, които 

може да се наблюдава изменението в годините (източник – meteoblue.com). 

Направен е анализ и оценка на събраните данни, в резултат на който са определени 

тенденциите в бъдещото развитие на разглеждания компонент. Като резултат от 

направените анализи на климата и климатичните изменения, са направени съответни 

изводи. 

Атмсоферен въздух 

За целите на разработването на Доклада за Екологична оценка е извършено 

набиране на информация за измерените нива на основните показатели на атмосферния 

въздух. Използвани са данни от Доклада за състоянието на околната среда 2020 г. – 

РИОСВ-Плевен и по-конкретно от автоматичната измервателна странция Никопол, 

поради близостта ѝ до община Белене. Въз основа на тези данни са направени 

анализите за КАВ за района на общината. 

Води 

Направена е обща характеристика на повърхностните и подземните води – 

идентифициране, представителни периоди. Оценено е състоянието на повърхностните 

и подземните води. Отчетени са съществуващи източници на замърсяване на водите. 

Използване и оценка на съществуващия информационен масив за качеството на водите. 

Ползвани са информационни масиви в държавни и други информационни центрове, 

свързани с качествата на водите. 

Земни недра 

Обобщението на данни и заключенията са въз основата на съществуващите 

нормативни документи, закони, наредби и правилници. Оценката включва още анализ 

на картни материали и схеми; анализ на наличната документация; анализ на научна 

литература; синтезиране на резултатите от анализите и съставяне на експертна оценка; 

системно-екологичен анализ. 

Почви и земеползване 

Обобщението на данни и заключенията са въз основата на съществуващите 

нормативни документи, закони, наредби и правилници. Оценката включва още 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  262 

посещение на терен и теренно проучване; анализ на картни материали и схеми; анализ 

на наличната документация; анализ на научна литература; синтезиране на резултатите 

от анализите и съставяне на експертна оценка; системно-екологичен анализ. 

Биоразнообразие 

Флора, растителност и местообитания 

При разработването на ЕО е направен преглед на съществуващите източници на 

информация за флората и растителността (научни публикации, провеждани експертизи, 

снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др. 

информационни източници свързани с рационалното ползване и опазване на 

растителните ресурси и биологичното разнообразие). Анализирани се публикуваните 

материали за състоянието на флората и растителността в територията, която е обект на 

въздействие на проекта на ОУП и са проведени теренни проучвания за оценка на 

състоянието в критични участъци.  

Таксономичната принадлежност и географското разпространение на растенията 

се определя по Флора на България ( т. І-ХI, 1962 – 2012), Определител на висшите 

растения в България (Кожухаров и др. 1992 ), Определител на растенията в България 

(Делипавлов Д. и др. 2003.)  и Конспект на висшата флора на България (Асьов и др. 

2002). Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се определя по 

Конспект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 1997) и 

публикации за синтаксони в различни райони на страната след 1995 г.  

При теренните проучвания на растителността се прилага еколого-фитоценотичен 

метод на изследване в ключови (характерни) участъци, като в зависимост от 

поставените цели се описва флористичния състав на растителните съобщества и се дава 

качествена оценка на фитоценотичната структура или се прави количествена оценка на 

структурата и количественото съотношение на видовете. При по-детайлни проучвания 

обилието на видовете може да се оценява, чрез показател „покритие” или чрез скала за 

обилие-покритие на Браун-Бланке и др.  

При разработването на ЕО се прави преглед на съществуващите източници на 

информация за състоянието на основните типове местообитания, на екосистемите и 

екосистемното разнообразие в проучвания район (научни публикации, 

земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани експертизи, снимки, карти, 

национални и международни нормативни документи и други информационни 

източници, свързани с рационалното ползване и опазване на екосистемите и 

екосистемното разнообразие).  
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При теренните проучвания се отчитат установените особености на 

съществуващото разнообразие на местообитания, като специално внимание се отделя 

на екосистемите, които са в условия на повишено антропогенно натоварване и 

местообитания на редки и застрашени от изчезване растителни видове и съобщества.  

Използвана е следната литература: 

Наръчник за Натура 2000 в България. 2002. Природозащитна поредица – кн 5. 

БДЗП. 

Справочник на съществуващите методики за оценка и прогноза на 

въздействието върху околната среда. 1997. МОСВ; 

Флора на България. , 1963 –1995. Т. І – Х, Изд. БАН. 

Флора на България. ,2012. Т. ХI, Изд. БАН. 

Червена книга на НР България., Т. І,  1984. Изд. БАН 

Апостолова, И., Л.Славова. 1997. Конспект на растителните съобщества в 

България. С. ЕТ ”К. Беливанов” 

Асьов, Б. и др. 2002. Конспект на висшата флора на България. Хорология и    

флорни елементи. С. Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието    

Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 3 Природни 

местообитания. БАН & МОСВ,София 

Бондев, И. 1991. Растителността на България. Ун. изд. Св. “ Кл. Охридски”. 

Бондев, И., 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. 1997. 

Акад. изд. “ Проф М. Дринов”. 

Делипавлов Д. и др. 2003. Определител на растенията в България. П. Акад. Изд. 

на АУ  

Кавръкова, В. и др. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от 

Европейска значимост в България. С. МОСВ  

Кожухаров, Ст. и др. 1992. Определител на висшите растения в България. Изд. 

Наука и изкуство  

Павлов, Д. 2006. Фитоценология. Изд. къща на ЛТУ 

Павлов, Д., М. Димитров. 2012. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ 

Пеев, Д.  и др. (ред) 2012. Важни места за растенията в България. PENSOFT, С-

М 

Пеев, Д.  и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 1. Растения и гъби. 

БАН & МОСВ,София  

Bern convention. Council of Europe. 1979 (2000) STE n 
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Walter, K.S. and Gillett, H.J/ (eds)(1998) 1997. IUCN Red List of Threatened Plants. 

IUCN  The World Conservation Union, Gland. 

Фауна 

Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения е 

направена на базата на резултатите от теренните проучвания, на съществуващата 

научна информация и на основните нормативни документи, свързани с 

природозащитното законодателство.  

Теренните проучвания са проведени през м. октомври 2021 г. на територията на 

имотите, обект на устройствени предвиждания. Приложени са основни методи и 

подходи за преки теренни изследвания, маршрутен и трансектен метод, пряко 

наблюдение, наличие на следи от жизнената дейност на животните, регистрация на 

убежища и др. 

Оценките на възможните прекъсвания на биокоридори, безпокойство и 

смъртност се основават на експертно мнение. 

Предвид, че повечето животински видове имат скрит начин на живот, то 

определянето на пълния видов състав на дадено място е почти невъзможно. Поради 

тази причина видовият състав на фауната е определен чрез съпоставка на екологичните 

условия на даден териториален обхват (географско положение, надморска височина, 

земно покритие и др.), съчетано с достъпната научна информация за разпространението 

и биологията на видовете. 

Прилепи 

За оценка на видовия състав на прилепите в засегнатите територии по време на 

теренните наблюдения беше проучвана тяхната активност в непосредствена близост до 

проектирания път. Основен метод на проучване на прилепната фауна в открити площи 

е регистрацията и компютърният анализ на издаваните от прилепите ултразвуци. За 

оценката са използвани резултати получени с помощта на детектор - „Pettersson D240” 

заедно със записващо устройство Olympus WS-811 и ултразвуков микрофон „Pettersson 

500“. В ЗЗ BG0000247 „Никополско плато“ и  са осъществени точкови наблюдения и 

трансектни записи главно в местности, представляващи хранителни хабитати.  

Основен метод на проучване на прилепната фауна в открити площи е 

регистрацията и компютърният анализ на издаваните от прилепите ултразвуци. 

Звуковият анализ е извършен с помощта на специализиран софтуер “BatSound 3.1 for 

Windows”. 

 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  265 

Защитени зони и защитени територии 

При оценката на въздействието върху видовете, обект на опазване, са 

използвани литературни източници, специфична информация получена в резултат на 

проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I" (http://natura2000.moew.government.bg/1 описващи 

екологичните изисквания на съответните видове и собствени наблюдения на подобен 

тип въздействия върху защитени зони и върху съответните видове и местообитания.  

За оценка на въздействието е използвано и Ръководство за определяне и 

установяване на благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от 

Директива 92/43/ЕИО (WWF, Зелени Балкани, МОСВ и др. 2009). Ръководството е 

разработено на базата на практиката в Европейския съюз и съобразено с особеностите 

на прилагане в България, доколкото това е необходимо. 

Степента на въздействие е оценана с прилагането 10-степенна скала, която да 

визуализира степента на въздействието. Скалата е разработена за целите на  

извършване на ОВОС, прилагани в Европейския съюз и в България. 

Ландшафт 

Направен е преглед на съществуващите източници на информация за 

състоянието на ландшафтното разнообразие в проучвания район (научни публикации, 

карти, национални и международни нормативни документи и др. информационни 

източници, свързани с ландшафтите и ландшафтното разнообразие).  

Приложен е ландшафтно-екологичен метод, като при камералната обработка въз 

основа на ландшафтен анализ и синтез на информационната база от данни за 

изследваните компоненти, са диференцирани типове ландшафти. 

Като резултат от направените анализи на състоянието на лашшфта на 

територията на община Белене бяха откроени съответни изводи. 

Източници: 

− Борисова, Б. Ландшафтна екология и ландшафтно планиране. 2013. 

София. АИ „Проф. Марин Дринов“. 

− Европейска конвенция за ландшафта (Ратифицирана със Закон на 

13.10.2004 г.; Обнародвана в ДВ, бр. 94 от 2004 г.; в сила от 01.03.2005 г.). 

− Петров, П. В. 1997. Ландшафтна структура. В: География на България. С., 

АИ „Проф. Марин Дринов“. БАН. 
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− Петров, П., А. В., А. Попов. 1990. Ландшафтна екология,- В. Петров. П. 

В. Ландшафтознание. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“ 

− Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. 

Монография БАН. София. 1996. 

− Ръководство за оценка на въздействията върху ландшафта и визуалните 

въздействия (Guidelines for landscape and visual impact assessment). 

− Типологично ландшафтно райониране на страната. География на 

България. Монография БАН. София. 1996. 

− Батаклиев, 1934: Ландшафтна подялба на България; 

− Велчев, Тодоров, Пенин, 2003: Регионалната диференциация на 

ландшафтите 

Материални активи 

Извършени са обработка и анализ на данни за годишно генерирани количества 

отпадъци. Въз основа на предвижданията на плана и на действащите документи на 

общинско ниво са идентифицирани отпадъците като вид и количество Въз основа на 

съществуващото състояние на управлението на отпадъците и йерархията за тяхното 

управление по Закона за управление на отпадъците, са направени изводи и препоръки 

за необходимите действия за постигане на стратегическите цели на национално ниво. 

Отразяване на препоръките от проведените консултации – коментари, анализ и оценка. 

Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и археологическо 

наследство 

За целите на ЕО са извършени: набиране, преглед, систематизиране и анализ на 

съществуващата информация. Анализ на територията на базата на карти и оглед на 

района на място. Експертна оценка на потенциалните въздействия от реализирането на 

предвижданията на плана върху културно-историческото наследство. 

Вредни физични фактори 

Направен е анализ на източниците и показателите на шум, вибрации, 

йонизиращи и нейонизиращи лъчения на територията на общината въз основа на данни 

от проекта на ОУПО, годишни Регионални доклади за състояние на околната среда на 

РИОСВ-Плевен и годишни Анализи на на резултатите от мониторинга на обекти, 

източници на електромагнитни полета в околната среда и в районите на детски, 

учебни и лечебни заведения в област Плевен на РЗИ-Плевен.  
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Извършена е експертна оценка на възможните източници на шум от 

устройствените предвиждания, предложени с проекта на ОУПО и са препоръчани 

мерки за ограничаването им. 

Отпадъци 

Набавена е и е анализирана статистическа информация относно количеството и 

управлението на отпадъците на територията на община Белене. Използвани са следните 

източници на информация: Национален статистически институт (НСИ), Доклад за 

състоянието на околната среда през 2020г., РИОСВ-Плевен, Актуализирана програма за 

Управление на дейностите по отпадъците на община Белене 2015 – 2020 г., др. 

Извършени са анализ и оценка на текущото състояние на управлението на 

отпадъците въз основа на предвижданията на ОУП. 

Здравно състояние на населението 

За оценка на въздействието по отношение на здравно-хигиенните аспекти на 

средата, съответно рисковите фактори за населението и човешкото здраве, като част от 

екологичната оценка, е следвана методологията съгласно Приложение А1.1 към 

Resource Manual to Support Application of the Protocol on Strategic Environmental 

Assessment: 

a) Анализ на състоянието на здравно-хигиенните аспекти по налични 

официални данни за ретроспективен период; 

b) Идентифициране на рисковите за здравето фактори; 

c) Провеждане на консултации в хода на екологичната оценка с 

релевантните компетентни органи за опазване на човешкото здраве и здравно-

хигиенните аспекти на средата и взимане предвид на техните изисквания и препоръки 

при разработване на Доклада за ЕО; 

d) Оценка на очакваните въздействия върху здравето съобразно нивото на 

подробност на предвижданията на ОУП. 

Въз основа на резултатите от оценката са препоръчани мерки за ограничаване на 

идентифицираните като възможни неблагоприятни въздействия върху здравно-

хигиенните аспекти на средата и човешкото здраве.  

 

Основни нормативни актове, които са съобразени при изготвяне на доклада за 

ЕО са: 

• Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна база към 

него; 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  268 

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за биологичното разнообразие; 

• Закон за управление на отпадъците; 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

• Закон за ограничаване изменението на климата; 

• Закон за водите; 

• Закон за защита на растенията; 

• Закон за почвите; 

• Закон за защита от шума в околната среда; 

• Закон за защитените територии; 

• Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 

• Закон за културното наследство; 

• Закон за защита при бедствия; 

• Закон за горите; 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

• Закон за здравето; 

• Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми; 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони; 

• Други подзаконови нормативни актове в областта на биологичното 

разнообразие, отпадъците, въздуха, водите, почвите, шума и др. 
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10. Мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на ОУП 

 

Въз основа на резултатите и изводите от прогнозите за въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве в резултат на прилагането на ОУПО, са 

препоръчани следните мерки, въз основа на които да се извършва наблюдението и 

контролът на въздействието върху околната среда и човешкото здраве в резултат на 

прилагането на плана:  

№ 

Мерки по 

наблюдение и 

контрол 

Индикатор, 

мерна единица 

Периодичност 

на измерване 

Отговорен орган 

за наблюдението 

и контролна 

контрола 

1.  

Качество на питейните 

води 

Физико-химични 

показатели по 

Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. - бр. 

отклонения от 

нормите 

Ежегодно, по 

утвърдени 

планове 

РЗИ-Плевен 

2.  
Подмяна и 

доизграждане на 

водопроводната мрежа 

Изградена и 

реконструирана 

водопроводна 

мрежа, km 

Ежегодно 
Община Белене, 

ВиК Плевен 

3.  Проектиране и 

изграждане на 

канализационни мрежи 

на населени места 

Дължина на 

изградена 

канализационна 

мрежа, km 

Ежегодно 
Община Белене, 

ВиК Плевен 

4.  

Недопускане на 

превишения на 

шумовите нива за 

проекти, които се 

реалират в/в близост 

до зони с нормиран 

шумов режим 

Измерени 

стойности на шум 

dB(А), сравнени с 

допустимите 

норми. 

Съгласно 

установена 

периодичност 

в план за 

собствен 

мониторинг 

и/или от 

Решението по 

ОВОС 

Възложители 

5.  
Контрол по спазване 

на смекчаващите 

мерки, касаещи 

биологичното 

разнообразие 

Брой извършени 

Оценки за 

съвместимост, 

изготвен 

Противопожарен 

план 

Ежегодно 
Община Белене, 

РИОСВ-Плевен 
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11. Заключение на екологичната оценка 

На база изготвената екологична оценка на проекта на ОУП на община Белене 

(без землището на гр. Белене), заключението е следното: 

• Проектът на ОУП съобразява съществуващите планове и програми, в т.ч. 

йерархията на планиране; 

• Проектът на ОУПО отчита реалното състояние на околната среда и 

природните дадености и особености на общината, като основна цел на плана е 

опазването на природните ресурси; 

• Няма да има територии в границите на общината, включително 

чувствителни такива, които да бъдат значително отрицателно засегнати от прилагането 

на плана; 

• ОУП води до разрешаване на установени на територията на общината 

екологични проблеми, като не е свързан с възникването на нови такива; 

• ОУП съобразява относимите към него цели по опазване на околната 

среда на национално и международно ниво; 

• ОУП не предполага значителни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве, по-конкретно: 

- не се очаква неблагоприятно въздействие върху настоящия и очаквания 

бъдещ климат. Напротив, предвижданията на ОУПО ще допринесат за устойчивост на 

инфраструктурата и повишаване на безопасността за населението, природата и 

активите. Очаква се пряко, положително, дългосрочно, кумулативно въздействие; 

- дългосрочното въздействие върху качеството на атмосферния въздух е 

пряко и пложително, тъй като предвидените зони за обществено озеленяване с 

конкретно предназначение за гробищни паркове ще намалят концентрацията на фини 

прахови частици в атмосферата; 

- предвижданията на ОУПО не са свързани със значително отрицателно 

въздействие върху водните тела на територията на общината и не се очаква тяхното 

допълнително замърсяване. Предвижданията на ОУП на община Белене (без землището 

на гр. Белене) не са свързани с негативно засягане на зони за защита на водите. 

Цялостното въздействие по отношение на компонент „Води“ е непряко, положително, 

дългосрочно; 

- въздействието от реализирането на ОУП на община Белене (без 

землището на гр. Белене) върху земните недра е непряко, положително, дългосрочно; 
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- предвижданията на ОУП ще окажат положително въздействие върху 

начина на земеползване чрез целесъобразно определяне, разполагане и свързване на 

отделните видове територии, подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на 

съвременно ниво на обитаване, обществено обслужване, труд и рекреация; 

- вероятните значителни въздействия върху флората, растителността и 

местообитанията ще бъдат краткосрочни, временни с ниска степен и няма да доведат 

до загуба на индивиди и популационни нарушения при видовете, без кумулативен 

характер. Не се очакват значими отрицателни въздействия върху флората, 

растителността и природните местообитания, следствие от заложените в ОУП 

устройствени решения. Очакваното въздействие ще бъде локално, краткотрайно и 

обратимо; 

- не се очаква пряко да бъдат засегнати, увредени или допълнително 

видоизменени местообитания на редки и защитени животински видове, включени в 

приложенията на ЗБР и Червената книга на България, извън границите на защитените 

зони на територията на община Белене; 

- предвижданията на ОУП на община Белене не са свързани със значими 

отрицателни въздействия върху развитието на ландшафта. ОУП представлява 

предпоставка за съвременно третиране и устройство на територията, респективно и на 

отделните компоненти на ландшафта.; 

- очакваното въздействие върху материалните активи е положително, 

дългосрочно, вторично, кумулативно; 

- очакваното въздействие върху културно-историческото наследство е 

положително, предвид поставените пространствени решения и възможности за 

съхранение и валоризиране на културното наследство; 

- устройствените предвиждания не водят до риск от превишение на 

нормите за шум в териториите с нормиран шумов режим, тъй като с проекта на ОУП е 

предвидено подходящо зониране и обособяване на зони за предимно производствени 

дейности на предимно съществуващи такива територии, по периферията на населените 

места и извън тях. В проекта на ОУП са заложени ограничения към допустимите 

дейности в зони Пп, Пп1 и Смф, които непряко водят до недопускане на генериране на 

значими нива на шум. Повишени шумови нива се очакват единствено за периода на 

строителство на съответните обекти и съоръжения, като въздействието е незначително 

(възможен е кумулативен характер) краткотрайно и напълно обратимо; 
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- в дългосрочен аспект въздействието по отношение на отпадъците е 

дълготрайно положително, пряко и косвено, чрез регулиране устройството на 

територията и местоположението на производствените обекти; 

- не се очакват значителни отрицателни въздействия, в т.ч. с кумулативен 

характер, върху населението и човешкото здраве, а предимно положителни такива, 

свързани с разрешаване на съществуващи проблеми (качество на питейните води, 

социално-икономически проблеми); 

- на територията на община Белене няма предприятия или съоръжения, 

класифицирани като „предприятие с нисък или висок рисков потенциал“ по ЗООС, 

не се и предвижда изграждането на такива;  

- потенциал за възникване на отрицателен кумулативен ефект е 

идентифициран по отношение на шума и населението. По отношение на възможното 

кумулативно въздействие с други планове, програми и стратегически документи, 

свързани с пространствено развитие на териториите, кумулативното въздействие от 

реализацията на ОУП е изцяло положително. 

• Очаква се комплексно положително, в т.ч. кумулативно, въздействие от 

прилагането на Алтернатива 2 на плана (препоръчана в ДОСВ) и прилагане на мерките 

в т. 7 на екологичната оценка; 

• Не се очакват трансгранични въздействия от прилагането на плана; 

• При избора на Алтернатива 2, от прилагането на плана се очаква 

комплексно положително въздействие върху околната среда и здравето на хората.  

 

Във връзка с горното предлагаме съгласуване на Алтернатива 2 на проекта на 

ОУП на община Белене (без землището на гр. Белене) от страна на Директора на 

РИОСВ-Плевен. 
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12. Справка за резултатите от проведените консултации в процеса на 

изготвяне на ОУП и извършване на Екологична оценка 

В Таблица 12.1.1-1 са описани всички получени в хода на консултациите по 

Задание за обхват и съдържание на ЕО становища, както и начина им на отразяване в 

ЕО и мотивите за това. 

В Приложение № 4 са представени копия на получените становища в процеса 

на консултациите по Задание за обхват и съдържание на ЕО. 
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Таблица 12.1.1-1 Справка за проведени консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки по Заданието за 

определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на Общ устройствен план на община Белене (без землището 

на гр. Белене) 

 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

1.  

Регионална инспекция 

по околната среда и 

водите – Плевен 

Изх. № 

5578(1)/22.10.2021г. 

Във връзка с внесеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка ДЕО) 

на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене, без землището на гр.Белене и чл.19а, т. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредба за ЕО, обн. ДВ бр.57/2004 г.) Ви информирам, че Регионална инспекция по околната 

среда и водите Плевен приема Заданието за обхват и съдържание на Доклад за екологична 

оценка (ДЕО) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене, без землището на 

гр.Белене, със следните бележки и предложения: 

По компонент „Атмосферен въздух’’: при оценката на вероятните въздействия върху околната 

среда от осъществяването на плана, да се направи анализ на въздействието върху качеството на 

атмосферния въздух и на акустичната среда в следните аспекти: 

- оценка на въздействието на планираните режими на устройство на 

промишлените и смесените зони и предвижданите видове производства в тях, 

върху емисиите от неподвижни (производствени) източници; 

- оценка на въздействието на планираното развитие на населеното място, по 

отношение емисиите от използване на горива за отопление в жилищни и 

обществени сгради; 

- въздействие на планираното изграждане на пътна инфраструктура, върху 

неорганизираните емисии на прах от движението на транспортните средства, 

включително емисии от вторичен унос на прах в населеното място; 

- влияние на планираните зелени площи и благоустроени терени върху неорганизираните 

емисии на прах във въздуха. 

По компонент „Води“: нямаме забележки. 

По компонент ..Почви“: приемаме Заданието без забележки. 

По компонент ..Биологично разнообразие“: да се разработи точка “Растителен и животински 

свят. Защитени територии”, в която да се направи оценка на въздействието на плана върху 

растителността, флората и фауната на площадката на плана и около нея, както и на защитените 

видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръките по 

компонент 

„Атмосферен 

въздух“ са отразени 

в т. 6.2.2. от ДЕО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отразено. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

Обръщам внимание, че в представената Обяснителна записка към ОУП на община Белене (без 

землище на гр.Белене) некоректно е разгледано и землището на гр. Белене. Допусната е грешка 

при цитиране на вида Бяла топола и с. Бяла вода, същите са цитирани като Белене топола и с. 

Белене вода. 

По фактор „Шум“: да се направи оценка на въздействието на реализацията на плана върху 

акустичната обстановка в урбанизираните територии (очаквани промени и тенденции в нивата на 

шум от промишлени, транспортни и локални източници на шум). 

По фактор „Отпадъци“: приемаме Заданието без забележки. 

По „Опасни химични вещества“ (ОХВ) : към настоящия момент на територията на Община 

Белене (без землището на гр. Белене) няма предприятия и/или съоръжения с нисък или висок 

рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС. Необходимо е ОУП 

и Екологичната оценка да се съобразят с изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС (приети 

със Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от XLIII 

Народно събрание, обн. ДВ. бр. 62 от 14.08.2015 г.), а именно: 

В Доклада за екологична оценка, Община Белене категорично да уточни, предвихжда ли в 

ОУП разполагане на нови предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата 

на Глава 7, раздел I на ЗООС. 

В случай, че се предвижда изграждането на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или 

висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на Раздел I към глава седма на ЗООС, в проекта на 

ОУП трябва да се предвидят зони за безопасни отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2, т. 3 

от ЗООС, като това се включи и опише в т. 2.1.14 „Опасни вещества“ на ДЕО. 

Обръщам внимание, че ако община Белене не предвижда в ОУП разполагане на предприятия с 

висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел 1 на ЗООС е 

необходимо да се има предвид, че при бъдещи инвестиционни предложения на територията на 

Общината, за изграждане на предприятия с висок или нисък рисков потенциал, в обхвата на 

глава седма, раздел I на ЗООС, след като ОУП на Община Белене вече е одобрен, следва да 

стартира процедура по изменение на ОУП, в която да се предвидят зони за безопасни 

отстояния по смисъла на чл. 104, ал. 2, т. 3 от ЗООС. 

Приемаме представената схема по чл.19, ал.З от Наредбата за ЕО. Напомням, че съгласно чл.19а 

от същата наредба, следва да проведете консултации по Заданието за обхват и съдържание на 

 

 

 

 

 

 

Отразено. 

 

 

 

Отразено. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

оценката със специализираните ведомства и заинтересованата общественост. Документацията от 

проведените консултации са неразделна част от документацията по ЕО. 

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.6 от Наредбата за ЕО, консултации по Доклада за екологична 

оценка започнат само след произнасяне на компетентния орган с положителна оценка ио 

Доклада за оценка степента на въздействие. 

За продължаване на процедурата е необходимо да представите в РИОСВ Плевен Доклад за 

оценка степента на въздействие на ОУП на община Белене (без землище на гр.Белене) върху 

предмета и целите на защитени зони BG0000247 “Никополско плато'* и BG0002074 

“Никополско плато”, за оценка на качеството му. Докладът се внася с всички приложения към 

него в един екземпляр на хартиен носител и в дра екземпляра на електронен носител.  

2.  

Регионална здравна 

инспекция – Плевен 

Изх.№03-01-

48/08.10.2021г. 

След разглеждане от Експертният съвет по ПЗК при РЗИ - Плевен на представеното от Вас 

Задание за определяне обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на „Общ 

устройствен план на община Белене“, считаме, че в т. 3. Характеристика на Околната среда за 

територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати с реализацията на ОУП, е необходимо 

да се включи информация за водоснабдяването на всички населени места в общината, 

обхващащо водоизточници, съоръжения, водоснабдителни схеми, включително и да се 

представят данни за санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно- битово 

водоснабдяване - същите определени и учредени ли са и съобразени ли са предвижданията на 

ОУП с изискванията и режима на експлоатацията в тези зони. 

Отразено в т. 3 от 

ДЕО. 

3.  

Басейнова Дирекция 

„Дунавски район“ 

Изх.№ ОБ-6324-

(4)/19.10.2021г. 

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) писмо, с наш вх. № ОБ-

6324-3/23.09.2021 г„ с искане за становище, във връзка провеждане на консултации за 

изработване на Задание за обхват и съдържание на ОУП и Техническо задание за изработване 

на ОУП на община Белене, становището на БДДР е следното: 

1. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се 

реализира, и които вероятно ще бъдет засегнати от ОУП, да се изготви съобразно с 

информацията и предвижданията на плановете за управление, които се разработват/актуализират 

от БДДР 

Към настоящия момент в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) са в сила Плана за 

управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. за втори цикъл на управление и Плана за 

управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за първи цикъл на управление. ПУРБ в 

Информацията е 

взета предвид и 

отразена в ДЕО. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

Дунавски район 2016-2021 г. е приет с Решение Ns 1110/29, /2.2016 г. на Министерски съвет, а 

ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г. е приет с Решение № 104/29.12.2016 г. на Министерски 

съвет. 

Информираме Ви, че в момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ и ПУРН в 

ДРБУ с период на действие 2022-2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично 

публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org. секция 

„Управление на водите“, подсекции „ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район“ и „План за 

управление на риска от наводнения 2022-2027“. На всеки етап от акту ализацията на ПУРБ и 

ПУРН ще се провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост. 

1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. в Дунавски район 

ОУП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита на водите: 

• Водосбор на повърхностни ВТ: 

Код на ВТ 
Име на 

воден 

обект 

Гeграфско 

описание 

Естествено 

/СМВТ/ 

ИВТ* 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 
състояние 

Екологични цели за 

ВТ до 2027 г. 

Част от 
BG1DU000R001 ДУНАВ 

р. Дунав от 

границата 

при Ново 

село до 

границата 

при 

Силистра 

СМВТ умерен 
не 

достигащо 

добро 

Постигане на СКОС ш 

БЕК-МЗБ. ФБ. Риби за 

добър екологичен 

потенциал до 2027 г. 

Предотвратяване 

влошаване на 

екологичния 

потенциал по 

останалите елементи 

за качество. 

Предотвратяване на 

замърсяването и 

запазване на добро 

химично състояние. 
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Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

Част от 
BG1OS130R1115 ОСЪМ 

р. Осъм от 

вливане на 

р. Ломя при 

Левски до 

вливане на 

р. Мечка 

при Дебово; 

в кд. приток 

- р, Мечка 

СМВТ умерен добро 

Постигане на СКОС 

та МЗБ за добър 

екологичен потенциал 

до 2027 г. 

Предотвратяване  

влошаване на 

екологичния 

потенциал по 

останалите елементи 

за качество. 

Предотвратяване на 

замърсяването и 

запазване на добро 

химично състояние. * 

• СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ - изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ 

се определя екологичен потенциал 

ОУП на община Белене е разработен за землищата на населените места в община Белене - с. Бяла 

вода, е. Деков. с. Кулина вода. с. Пето кладен ни и с. Татари, като се изключва град Белене и 

неговото землище. И петте села попадат в част от водосбора на повърхностно ВТ с код 

BG1DU000R001. Малки участъци от землищата на с. Петокладенци и с. Кулина вода попадат в 

част от водосбора иа повърхностно ВТ с код BG1OS130RI115. Двете повърхностни ВТ са 

определени като СМВТ и за тях е определен екологичен потенциал. 

Информацията за повърхностните ВТ дадена на стр. 16, т. 2.1.3 от Задание за определяне на 

обхвата и съдържанието на ДЕО на проект на ОУП на община Белене (без землището на гр. 

Белене) следва да се коригира, както следва: 

„Съгласно Г1УРБ 2016-2021 г. на територията на община Белене попадат следните повърхностни 

водни тела: 

• с код BG1DU000R001 и име „р. Дунав от границата при Ново село до границата при 

Силистра“, с обща дължина на водното тяло 477.665 km и водосборна площ от 4211.546 km2. 
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Приети/Неприети 

и Мотиви 

Екологичният потенциал е „среден (умерен)“, а химичното състояние е „не достигащо добро“. 

Информацията следва да се допълни за повърхностно ВТ с код BG1OS130R1115. Такава е 

нали

чна в 

Прил

ожен

ие 

1.2.4.

2. и в 

Прил

ожен

ие 

4.1.2.

1а 

към 

ПУР

Б 

2016

-2021 г. 

Зони за защита (33) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ: 

33 на 

водите 
Обхват Вид на зоната ОУП попада (код и име)/не попада в 

зова за защита 

т. 1 

- 33 на питейните води 

от повърхностни ВТ 
Не попада 

Всички разглеждани 

населени места 

33 на питейните води 

от ПВТ 

Попада: BG1DGWOOOOQALOOS, 

BG1DGWOOOOQPL026 и 

BGIDGW0000K2M047 

 т. 2 - 
Зона за отдих и водни 

спортове 
Не попада 

Код на ВТ Име на ВТ Химично 
състояние 

Количествено 
състояние 

Екологични цели за 

ПВТ до 2027 г. 

BG1G0000QAL008 

Порови води в 

Кватернера 

Беленско- 

Свищовска низина 

добро добро 
Запазване на добро 

количествено и 

химично състояние. 

BG1GOOO0QPLO26 
Порови води в 

Кватернера - 

между реките 

Осъм и Янтра 

лошо добро 

Запазване на добро 

количествено 

състояние. Постигане 

и запазване на добро 

химично състояние. 

BG1G0000K2M047 
Карстови води в 

Ломско-

Плевенския басейн 

добро добро 
Запазване на добро 

количествено и 

химично състояние. 
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Приети/Неприети 

и Мотиви 

 т. 3 

Всички разглеждани 

населени места 
Чувствителна зона 

Попада: BGCSARI03, Поречие на р. 

Дунав 

с. Петокладенци и с. 

Кулина вода 

Попада: BGCSARI08, Поречие на р. 

Осъм 

Всички разглеждани 

населени места 

Нитратно уязвима 

зона Попада: Северна зона 

т. 4 - 
Зона за стопански 

ценни видове риби 
Не попада 

т. 5 ** 

с. Кулина вода Защитени територии Попада: 311, Киселец 

с. Татари 
Зона за птици 

Попада: E3G0002G83, „Свищовско- 

Беленска низина“ 

с. Бяла вода, с. Кулина 

вода и с. Деков 

Попада: BG0002074, Никополско 

плато 

с. Бяла вода, с. Кулина 

вода с. Деков и с. 

Петокладенци 

Зона за 
местообитанията 

Попада: BG0000247, Никополско 

плато 

**информацията е на база на наличните в БДДР географски и специализирани карти 

Съгласно ЗВ за опазване на водите се определят зони за защита на водите. Точка VII. 4.2 

Защитени територии, съгласно Закона за водите и т. Х.3.2.2. Защитени територии, съгласно 

Закона за водите от ОУП на Община Белене следва да се коригират на VII. 4.2 Зони за защита на 

водите, съгласно Закона за водите и Х.3.2.2. Зони за защита на водите, съгласно Закона за 

водите. 

Текста в т. VII. 4.2. от ОУП на Община Белене следва да се допълни с описаните 33 на водите, 

съгласно приложената Таблица 3: 

• ЗЗ на питейните води от ПВТ с кодове BG1DGWOOOOQAL008, BG1DGW0000QPL026 и 

BG1DGW0000K2M047; 

• Чувствителни зони с кодове BGCSARI03 и BGCSAR108; 

• Нитратно уязвима зона с име Северна зона. 
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Приети/Неприети 

и Мотиви 

> Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119. ал. 4, т. 2 от ЗВ: 

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се осъществява чрез 

определяне на СОЗ. 

Към настоящия момент населените места в обхвата на ОУП (територията на Община Белене без 

землището на гр. Белене) не попадат в СОЗ, определени по реда иа Наредба № 3/16.10.2000 г. за 

условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване 

и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (Наредба № 3/16.10.2000 г,). 

Описаните СОЗ на стр. 104. т. VH.4.2J. и на стр. 399, т X.3.2.2. Защитени територии по 

Закона за водите от ОУП на Община Белене не попадат в обхвата на разглежданият ОУП, а 

попадат в землищата на гр. Белене, община Белене и с. Лозница, община Никопол. Водовземно 

съоръжение  „ШК - ПС Лазиш - ВиК Плевен - Лознца", за което има определена СОЗ по реда на 

Наредба № 3/16.10.2000 г. със Заповед № СОЗ- 201/11.11.2008 г. на Директора на БДДР. служи 

за захранване на водопроводната мрежа на с. Кулина вода. което попада в обхвата на ОУП на 

Община Белене (без землището на гр. Белене). 

За постигането на горецитираните екологични цели в ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложени програми 

от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни 

източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и 

контрол, включително мерки за зоните за защита иа водите. 

ПУРБ 2016—2021 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.org, в секция 

„Управление на водите”, подсекция „План за управление на речните басейни“, в част „ПУРБ 

2016-2021 г. в Дунавски район“. 

2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 - 2021 г. в Дунавски район 

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. населените места в община Белене по крайбрежието на р. Дунав 

попадат в границите на Район със висок потенциален риск от наводнения (РЗПРН)  

мПредвижданията на Общите устройствени планове па общините да бъдат съобразени с 

анализирания и моделиран обхват при сценарии на вероятност на 20- годишната вълна 

II. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най- 

http://www.bd-dunav.org/
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Приети/Неприети 

и Мотиви 

пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от 

осъществяването на ОУП да включват .мерки от плановете за управление и нормативни 

изисквания и ограничения 

Реализацията на инвестиционни проекти и намерения, които предвиждат ползване и/или 

водовземане от повърхностни и подземни води, произтичащи от ОУП на Община Белене ще 

бъдат съгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за постигане 

добро състояние/потенциал на водите в ПУРБ. както и спрямо целите на управлението на риска 

от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие. 

Към предложените мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране 

на неблагоприятните последствия от осъществяването на Плана по отношение на компонент 

Води да се включат и приложимите мерки заложени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г. 

(Приложение № 7.2.9) и ПУРН 2016-2021 г. (Приложение № 9). 

При осъществяване на инвестиционни проекти произтичащи от ОУП на Община Белене (без 

землището на гр. Белене), и които са планирани като мерки за изпълнение в ПУРБ и в ПУРН да 

се прилагат мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 7- 3/2016 г. на проекта на 

ПУРБ - Приложение № 7.2.10 и Приложение № 7.2.11 към ПУРБ 2016-2021 г., и мерки съгласно 

Становище по Екологична оценка Хе 1-1/2016 г. на проекта на ПУРН - Приложение № 16 и 

Приложение № 17 към ПУРН 2016 - 2021 г. в ДРБУ. 

4.  

Регионална дирекция по 

горите – Ловеч 

Изх.№ 

РДГ08.8162/01.10.2021г. 

След запознаване с материалите по изготвеното задание и проект на Общ устройствен план на 

Община Белене, даваме положително становище, при стриктно спазване на разпоредбите на 

Закона за горите за всички дейности засягащи горски територии. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 

5.  

Северозападно 

Държавно Предприятие 

Териториално Поделение 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО 

НИКОПОЛ 

Изх.№1253/06.10.2021 

Кратка характеристика на ОУП на Община Белене 

Главната цел на Общия устройствен план /ОУП/ па Община Белене е да бъде създадена 

оптимална пространствена и функционална структура на развитие, както и да бьде изградено 

комплексно устройство на общината в единство на урбанизираните  структури и 

съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социално-икономически 

УСЛОВИЯ. 

Задачи за постигане на пелите по проекта в частта на горските територии: 

• Определена е общата структура па територията - предмет па плана п преобладаващото 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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и Мотиви 

предназначение на съставните п структурните й части, местоположението и границите на 

урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, 

защитените зони, зоните с местообитапия, зоните по „Натура 2000", санитарно-охранителните 

зони на водоизточници, археологически обекти и зони с концентрация на паметници на 

недвижимото културно наследство, нарушените територии за възстановяване, водните течения и 

площи, територии и отделни терени със специално, с друго или със смесено предназначение; 

• Означени са земеделските и горските територии, които ще променят предназначението си 

в неземеделскп територии, и тези от тях, които ще придобият статут пя урбанизирани територии; 

Развитието на горските територии съгласно представения ОУП на Община Белене е: 

Горските територии запазват площта и предназначението си. Тъй като площта им е относително 

малка, те нямат стопанско значение за общината. Тяхното поддържане има значение за 

защитените зони за опазване па дивите птици, които заемат части от общинската територия. 

Устройство на горските територии 

Горските територии, за които не е определен конкретен устройствен режим запазват трайното сп 

предназначение и начина си на ползване. Горските територии се устройват и управляват 

съгласно приетите горскостопански планове. 

За строителство в горски територии е необходимо промяна на предназначението и изключване на 

земите от горския фонд съгласно Закона за горите на основание предвижданията на ОУПО п 

след одобряване па ПУП. 

Без промяна на предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито 

функции са свързани с горскостопанската дейност съгласно Закона за горите. 

Въз основа на горе изложеното СЗДП ТП ДГС Никопол изразява положително становище по 

така представената документация на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Белене. 

Настоящето становище не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията 

по Закона за горите и други специални закони п подзаконови нормативни актове п не може да 

служи като основание за отпадане па отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна плана, на възложителя и на някои от обстоятелствата, при които е издадено 

настоящето становище, възложителя трябва да уведоми СЗДП ТП ДГС Никопол своевременно. 

6.  
Областна дирекция 

„Земеделие“ – Плевен 

Във връзка с Ваше писмо, получено в Областна дирекция „Земеделие" - Плевен с вх. per. № Р Д-

12-04-147/23.09.2021г., относно съгласуване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белене, 

Становището се 

отнася до проекта 
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Изх. №РД – 12-04-147-

1/18.10.2021г. 

Ви уведомявам, следното: 

В текстовата част (обяснителни записки, регистри, баланси и др.) към проекта на ОУП, както и в 

графичната част, следва да е показана площта на земеделската земя, както и отнетата земеделска 

земя, предвидена за застрояване. При съгласуването на ОУП, следва да се проследи дали в 

отделните части (текстова и графична) на ОУП площта е еднаква, както и за процента отнета 

площ, като препоръчително е да не се отнемат големи площи земеделска земя, както и такива от 

високопродуктивна земя и поливна. При отнемането на земеделски земи с цел предвиждане за 

застрояване, следва същите да са ситуирани в близост до границите на населените места или 

селищните образувания. 

С общия устройствен план на община или на част от нея се определя общата структура на 

територията, предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и 

структурните части, както и общия режим на устройство на всяка от териториите със 

съответните правила и нормативи (чл. 16 от ЗУТ). В Правила и нормативи за прилагане ка 

Общия устройствен план не следва да има разпоредби, които разрешават в земеделски земи без 

промяна на предназначението да се изграждат обекти, несвързани с ползването на земята. 

Обръщам внимание, че строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 

може да се извършва както за оранжерии, така и за обекти, чиито функции са свързани със 

земеделското предназначение на земята - при условия и по ред, определени с Наредба № 19 от 25 

октомври 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им (обн. 

ДВ. Бр. 85 от б ноември 2012г). Следва да се има предвид и изискването на последната редакция 

на чл. 59, an. 1 от ЗУТ (Изм. и дои. - ДВ. бр. 65 от 2003 г., бр. 82 от 2012 г., в сила от 1.01.2023 г. - 

изм. бр. 101 от 2015 г., бр. 1 от 2019 г., бр. 107 от 2020 г.), като при условие, че ще се допуска 

застрояване в земеделски земи, то тази зона следва да бъде предвидена за застрояване с ОУП на 

общината и обособена като такава със самия ОУП. 

С предвижданията на ОУП на община Белене по трайно предназначение на територията, която е 

разгледана в разработката за землищата с. Бяла вода, с. Деков. с. Кулина вода, с. Петокладенци и 

с. Татари (с изключение на землището на гр. Белене) се установи, че земеделските земи на 

територията на общината са с обща площ от 120 478 дка. а съгласно представена справка от 

Общинска служба по земеделие – Левски, Изнесено работно място - Белене на баланс по видове 

територия е видно, че земеделските земи в общината (с изключение на землището на гр. Белене) 

на ОУП. Съгласно 

ЗУТ за 

изработването на 

ОУПО се използват 

изходни данни от 

КККР за вида 

територия - по 

трайно 

предназначение и 

начин на трайно 

ползване, като 

данните за площите 

се извличат от 

предоставените 

файлове от АГКК; 

не е възможно 

изходните данни да 

бъдат коригирани с 

проекта за ОУПО. С 

проекта за развитие 

на територията на 

общината се 

предвижда 

обособяване на нови 

урбанизирани 

територии с 

определяне на 

устройствени зони, 

които попадат върху 

земеделски земи, 
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са с обща площ 123 767.637 дка. 

От гореизложеното и във връзка с делегираните ми от министъра на земеделието, храните и 

горите, правомощия със Заповед № РД-46-151/14.05.2021г.. т. 17. относно съгласуване на 

проекти на ОУП, следва в кратък срок от получаване на настоящото писмо да дадете отговор, 

относно намаляването на баланса на земеделските земи. 

затова общата площ 

на земеделските 

земи намалява. 

7.  

Агенция „Пътна 

инфраструктура“ 

Изх.№ 08-00-

1594/26.10.2021г. 

С писмо вх. № 08-00-1310/23.09.2021 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са внесени за 

разглеждане и становище следните документи: Задание и Предварителен проект на ОУП Община 

Белене; Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка 

(ДЕО) на ОУП на Община Белене, включващо и Схема за консултации със заинтересовани 

органи към Заданието и опорен план. След преглед на предоставените материали Ви 

уведомяваме следното: 

I. По отношение на Предварителния проект на ОУП на Община Белене 

1. Предоставените Ви с писмо изх. № 08-00-342/19.02.2021 г. изходни данни са коректно 

отразени в т. VII. 13. 1. 1. Републиканска пътна мрежа, но източникът на информация датира 

2019 г., а не, както е посочено на стр. 300-301 в табл. № № 59-61 - 2016 г. 

2. В обяснителната записка са допуснати неточности, а именно: 

− на стр. 19 наименованието на АПИ е погрешно изписано, като е посочено като ИА 

„Пътна инфраструктура“; 

− на стр. 286 се заявяват велосипедни маршрути, но не се посочва, къде се предвиждат да 

се изградят. Върху графичния материал е посочено проектно трасе на велоалея по протежение на 

републикански път II-52 „(Русе - Бяла) - Мечка - Новград - Свищов - Деков - Бяла вода - 

Никопол“ и проектно трасе извън обхвата на път Ш-5202 „Деков - Белене“. Необходимо е на 

следващия етап на ОУП да се допълни текстовата част, като се конкретизира къде се предвижда 

да се изградят велоалеите, както и кой ще финансира изграждането им; 

− на стр. 301 е посочен проект за реализация - Рехабилитация на пътен участък Ш-5202, 

„Деков - Белене“ от км 3+380 до км 4+542. Информираме Ви, че рехабилитации и ремонти на 

пътища от републиканската пътна мрежа ежегодно се планират, в зависимост от финансовата 

възможност на АПИ. 

3. ПП на ОУП не е окомплектован съгласно Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и 

съдържанието на устройствените схеми и планове. Като графични материали фигурират 

АПИ няма 

възражения по 

представените 

Задание за 

определяне на 

обхвата и 

съдържанието на 

ДЕО и Схемата за 

консултации. 

 



Доклад за екологична оценка на проект на ОУП на община Белене  

(без землището на гр. Белене) 
 

ДЗЗД „Планпроект Белене“  286 

 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 
Приети/Неприети 

и Мотиви 

единствено Опорен план и Синтезен чертеж. 

II. По отношение на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО и 

Схемата за консултации 

АПИ няма възражения по представените Задание за определяне на обхвата и съдържанието на 

ДЕО и Схемата за консултации. 

АПИ следва да бъде включена като заинтересована страна при провеждането на обществените 

консултации по ДЕО към ОУП. Обръщаме внимание, че информацията, касаеща 

републиканската пътна мрежа в ОУП - текстова и графична част, ДЕО и приложенията към тях е 

необходимо да бъде в пълен синхрон. 

С оглед на гореизложеното, АПИ съгласува предварителния проект на ОУП на Община Белене в 

част „Транспортна инфраструктура“. Посочените по - горе забележки е необходимо да бъдат 

отразени в Окончателния проект на ОУП и същият да се внесе в АПИ - Централна 

администрация за становище. 
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13. Нетехническо резюме на екологичната оценка 

Като отделно приложение към ЕО е изготвено нетехническо резюме, в което е 

представена съкратена информация по основните раздели на ЕО, несъдържаща 

технически термини. 
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14. Приложения към Екологичната оценка 

Приложение № 1 Списък, декларации за независимост, съгласно чл. 16 от 

НУРИЕОПП и дипломи на експертите, участвали в разработването на ЕО. 

Приложение № 2 Копия на Писма на Директора на Регионална Инспекция по 

околната среда и водите – Плевен с изх. №№ 3622/20.07.2017 г. и 4466(3)/14.09.2021 г.  

Приложение № 3 Копие на Становище на Директора на Регионална Инспекция 

по околната среда и водите –Плевен по отношение на ДОСВ с изх. № 

6599(1)/09.02.2022 г. 

Приложение № 4 Копия на получените становища по Заданието за определяне 

на аобхват и съдържанието на ДЕО. 

Нетехническо резюме – самостоятелно приложение. 

Доклад за оценка на съвместимостта на „Общ устройствен план на Община 

Белене (без землището на гр. Белене) “с предмета и целите на защитена зона 

BG0000247 „Никополско плато” за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна и защитена зона BG0002074 „Никополско плато“ за 

опазване на дивите птици – самостоятелно приложение. 


