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Въведение 

Планът за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ е стратегически  планов 

документ, който определя политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие 

на общината. Планът обвързва сравнителните предимства и потенциалите за развитие 

на местно ниво с определената визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо 

от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие 

на територията.  

Планът за интегрирано развитие на общината, като част от системата от 

стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и 

служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 

районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на 

инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от 

фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на 

интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, 

допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и 

местно развитие.  

Използваният подход, методите и принципите при разработването на ПИРО 

осигуряват съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното 

развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на 

развитието в България. Планът е съобразен с нормативните документи, свързани с 

местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, 

кадастъра и имотния регистър за територията на общината. При разработването на 

плана са взети предвид целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-

2027г. Изпълнението му се очаква да допринесе за постигането на целта на политика 5 

„Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 

развитие на всички видове територии“. 

Място и роля на ПИРО в цялостната система от документи за 

стратегическо планиране на регионалното развитие 

Държавната политика за регионално развитие създава условия за 

балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините, и обхваща 

система от нормативно регламентирани документи, ресурси и действия на 

компетентните органи, насочени към: 

 намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в 

степента на икономическото, социалното и териториалното развитие; 

 осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на 

заетост за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите; 

 развитие на териториалното сътрудничество и интеграция на 

трансграничните райони; 

 осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и 

пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции; 

 подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-

икономически, географски и демографски характеристики; 

 адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия. 

Държавната политика за регионално развитие се провежда в координация и 

съгласуваност със секторните и хоризонтални политики и отчита техните териториални 

измерения.  
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С промените в Закона за регионалното развитие (изм. и доп. ДВ бр.21 от 

13.03.2020г.)  се редуцира броя на стратегическите документи и се въвеждат нов тип 

документи, които обединяват стратегическото и пространственото планиране на 

регионалното развитие. 

Фигура 1. Система от документи за стратегическо планиране 
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Документите за стратегическо планиране на регионалното и пространствено 

развитие се намират в йерархична съподчиненост. 

Националната концепция за регионално и пространствено развитие 

определя дългосрочните перспективи, цели и приоритети на държавната политика за 

намаляване на дисбаланса в развитието на националната територия и съответствието 

ѝ с другите секторни и хоризонтални политики. Разработва се за срок до 15 години, с 

изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за 

период до 30 години. 

Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие 

/НКПР/ за периода 2013-2025 г. е в контекста на подготовката и изпълнението на нов 

подход в прилагането на политиката за регионално развитие и необходимостта от 

създаване на актуална информационна и планова основа за новата Оперативна 

програма за развитие на регионите за периода 2021-2027 г. Ролята на НКПР като 

пространствен координатор на процесите в територията и секторните политики се 

запазва, но се осъвременява в съответствие с общоевропейското пространствено 

развитие, с акцент върху комплексно, интегрирано планиране и засилена 

стратегическа ориентация. Най-съществената промяна е в стратегическата част на 

НКПР, която е интегрирана с целите на Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България (2012-2022г.), очертавайки националната 

интерпретация на кохезионната политика на ЕС в един интегриран планов документ за 

регионално и пространствено развитие.  

Специално внимание се отделя на туризма, който се третира в аспекта на 

неговото териториално развитие и насочване, и се разглежда не като тясно секторно 

планиране, а като елемент на интегрираното пространственото планиране. 

Приоритетно ще се развиват териториите с потенциал за съчетаване на природни и 

културни ценности, с утвърдени традиции и положителен опит и с потенциал за 

формиране на клъстери. Посланието „развитие, базирано на собствени ресурси” има 

голям шанс за реализация в туристическия сектор, защото именно в него има 

неоползотворени ресурси, разпределени почти равномерно в националното 

пространство.  

Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен 

регион определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво 

интегрирано регионално и местно развитие на територията на региона за планиране в 

съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и 

пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и 

връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави 

в макрорегиона. Интегрираната териториална стратегия за развитие на ЮЦР е 

разработена в съответствие с Национална концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019г.) и отчита заложените в нея основни 

стратегически цели, а именно териториално, икономическо и социално сближаване.  

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 

Националната програма за развитие България 2030 е рамков стратегически 

документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи. 

Той дефинира визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори 

на държавното управление, включително техните териториални измерения. В него са 
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определени три стратегически цели: технологична трансформация; демографски 

подем; намаляване на неравенствата. Реализирането на стратегическите цели е 

предвидено посредством целенасочени политики и интервенции, групирани в пет 

взаимосвързани и интегрирани оси на развитие: 

Ос 1  Иновативна и интелигентна България  

В рамките на тази ос са определени три национални приоритета:  

1. Образование и умения  

2. Наука и научна инфраструктура  

3. Интелигентна индустрия 

Ос 2  Зелена и устойчива България 

Определени са три национални приоритета за реализацията на тази ос: 

1. Кръгова и нисковъглеродна икономика  

2. Чист въздух и биоразнообразие  

3. Устойчиво селско стопанство 

Ос 3  Свързана и интегрирана България 

Три национални приоритета синтезират основните въздействия: 

1. Транспортна свързаност  

2. Цифрова свързаност  

3. Местно развитие 

Ос 4  Отзивчива и справедлива България 

Определени са два национални приоритета за нейното изпълнение: 

1. Институционална рамка  

2. Социално включване 

Ос 5  Духовна и жизнена България 

Дейностите по изпълнението на тази ос са групирани в два национални 

приоритета: 

1. Здраве и спорт  

2. Култура, наследство и туризъм 
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Планът за интегрирано развитие на община БЕЛОВО за периода 2021-

2027г. 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 /ОУП/.  

Разлики между ПИРО и ОУП: 

 Докато ОУП е разработен в съответствие със  Закона за устройство на 

територията, правната база за разработването на ПИРО е Закона за 

регионалното развитие; 
 

 ОУП е документ с дългосрочна визия за развитие с хоризонт от 15-20 г., а 

ПИРО е средносрочен планов документ с период на действие от 7 години; 
 

 ОУП определя преобладаващото предназначение и начин на устройство на 

отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, докато 

ПИРО е стратегически програмен документ, които определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и 

връзките й с други общини, в съответствие с другите документи за 

планиране на регионалното развитие, като съдържат конкретни параметри 

за развитието на територията и планират ресурсната обезпеченост на 

изпълнението. 

Планът за интегрирано развитие на община осигурява пространствена, времева 

и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за 

постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на общинската територия.  

При разработването на ПИРО водещ е принципа на интегрирания подход на 

развитие, който следва да осигури тясна координация на различните публични 

политики на базата на местните специфики. Използването на интегриран подход за 

планиране на регионалното и пространственото развитие на общината изисква целите 

и приоритетите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, 

условията и потенциала за специфичното развитие на общината, мрежата от населени 

места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, 

туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствения план за развитие на 

територията.  

Този подход се е наложил като основен в политиката за регионално развитие и 

е задължителен при изготвяне на стратегическите документи за регионално и 

пространствено планиране. Прилагането му има за цел в условията на свиващи се 

ресурси и ограничени финансови приоритети да обедини различни политики, 

приоритети, проекти, финансови ресурси, източници за финансиране, участници и 

заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и добавена стойност от 

реализираните програми.  
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1. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и 

екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на 

община Белово 

1.1. Обща характеристика на общината 

  1.1.1. Географско местоположение 

Община Белово обхваща територия от 346,356 кв.км, което е 7,8 % от  площта 

на област Пазарджик и около 1,5 % от площта на Южен централен район за 

планиране. Общината е разположена в южната част на България, в планински район 

между планините  Рила, Родопи и Средна гора. Река Яденица, минаваща през центъра 

на град Белово, разделя Рила от Родопите. Река Марица разделя града по дължина. 

Общината се намира на границата между два от районите на планиране – ЮЦР и 

ЮЗР. На изток граничи с общините Септември и Велинград (област Пазарджик), на 

запад – с община Костенец (Софийска област) и община Якоруда (област 

Благоевград). Включва общо 8 населени места – гр. Белово и селата Аканджиево, с. 

Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура, с. 

Сестримо. Административен, индустриален и културен център е гр. Белово, който се 

намира на 28 км западно от гр. Пазарджик. Природата на общината е много красива, 

заобиколена е с гори и зеленина.   

Географското местоположение на общината и нейният център й отреждат 

добро място в транспортно-комуникационната система на страната. Това е 

съществено  предимство пред голяма част от другите общини в България по 

отношение на транспортните й връзки с останалата част на страната. През 

територията на общината преминават важни транспортни коридори в посоките изток и 

запад, както и връзки към северната и южната част на България. Общината се намира 

на сравнително малки разстояния от най-големите градове в страната – София (90 км) 

и Пловдив (67 км), както и областния център – град Пазарджик (28 км).  

Фигура 2. Община Белово 
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1.1.2. Природни условия 

Релеф 

Територията на община Белово е с много разнообразен релеф - от типичен 

високопланински до равнинен. Обхваща части от планините Рила, Родопи и Средна 

гора, разделени от пролома на р. Марица и силно врязаната долина на р. Яденица, 

както и част от Горнотракийската низина. Най-голяма част от общината е в Рила - това 

са най-източните части на Източна Рила (част от Белмекенския дял и по-голямата част 

на Славовския дял на планината).  Родопската и Средногорската части от територията 

на общината са много по-малки по обхват. На югоизток границата минава по билото на 

Родопския рид Алабак, разположен между долините на р. Яденица и р. Чепинска. В 

Западните Родопи на територията на община Белово се срещат също много стръмни 

склонове, предимно покрай течението на река Яденица. Родопската и Средногорската 

части от територията на общината са много по-малки по обхват.  На североизток 

билото намалява височината си до разседа към Тракийската низина. Северно от р. 

Марица в общината се включват южните склонове на най-южните разклонения на 

Ихтиманска средна гора, стръмно спускащи се в пролома. Най-източната част на 

общината представлява малка част от Горнотракийската низина след пролома на р. 

Марица. В община Белово преобладават трудно проходими терени, което е оказало 

влияние върху конфигурацията на пътната мрежа и разположението на населените 

места. 

Фигура 3. Релеф на община Белово 

 

Климат  

Климатът се формира под въздействието на комплекс от фактори, сред които 

разнообразието на планинския релеф (експозиция, надморска височина, наклони), 
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характерът на атмосферния пренос, присъствието на горска растителност, 

антропогенизацията на територията.  

Територията на общината попада на границата между умерено-

континенталната и преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-

континенталната климатична област.  

Към умерено-континенталната подобласт се отнасят северните части от 

територията на общината - низината на река Марица. Районът се характеризира с 

относително мека зима със средна януарска температура около 0С и сравнително 

чести затопляния. През януари има средно по 15-17 дни с положителна средна 

денонощна температура. Зимните термични условия до голяма степен се влияят от 

положението на Стара планина, която играе роля на бариера за студените нахлувания 

със северна компонента. Снежната покривка се задържа около 20-30 дни. Зимните 

валежи са средно от 100 до 150 л/кв.м, като само около 30-35% от тях са от сняг. 

Средните юлски температури са около 21-22С. Броят на дните със средни денонощни 

температури над 25С е над 20. Есента е сравнително по-топла от пролетта. Най-

студен е м. януари когато средните месечни температури на районите с по-голяма 

надморска височина достигат до –3.5С В северните части около Средна гора летните 

валежи надвишават зимните с около 10% от годишния валеж (400÷600 л/кв.м), докато в 

източните и южни части на района те почти се изравняват.  

Към Преходно континенталната климатична подобласт се отнасят южните части 

от територията на общината - частите с надморска височина над 1000 m на Рила. 

Климатичните условия тук се определят главно от надморската височина. В най-

ниските части на района с надморска височина до 1000 m средните януарски 

температури са около 2-3С, а в по-високите спадат до 6-7С под нулата. И тук както в 

другите планински райони поради преобладаването на наклонени терени абсолютните 

минимални температури не са така ниски както в съседните котловини и долини. 

Зимата се характеризира с устойчиво задържане на температурите под нулата. Това 

обстоятелство в комбинация със значителните валежи води до формиране на 

устойчива снежна покривка. В ниските части на района тя се задържа средно 80-100 

дни, а високите и до 200-250 дни. Средна й височина за март достига до 150-160cm. 

Сезонните суми на валежите в тази подобласт са почти изравнени. Разликата между 

максималния и минимален сезонен валеж е около 5-6% от годишната сума, което е 

показател за преходния характер на климата, въпреки голямата надморска височина. 

Друга особеност на климата в този район е сравнително голямата честота на силните 

ветрове, като честотата им се променя значително от местоположението. Вследствие 

на бързото изменение на климатичните условия с височината районът може да бъде 

разделен на две части: среднопланинска (до 2000m), която е относително по-топла и с 

по-малко валежи и високопланинска (с височина над 2000m) характеризираща се с по-

ниски температури, със значително по-големи валежи, главно от сняг, по-силни 

ветрове и много по устойчива снежна покривка. 

Данни за температурата на въздуха и за количеството на валежите са 
представени съответно в Таблица 1 и Таблица 2. 

Таблица 1. Данни за температурата на въздуха в община Белово 

Климатичен район с  
надморска височина в метри 

Средна 
годишна 

температура 

Средна годишна 
абсолютна 
минимална 

Средна годишна 
абсолютна 

максимална 
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в С°  температура на 
въздуха в С° 

температура на 
въздуха  в С° 

Северно-родопски 
нископланински климатичен 

район  (до 1000м н.в.) 
11.2 -16.2 36.7 

Планински климатичен 
район: среднопланинска част  

(от 1000 до 2000м н.в.) 
6.0 -17.3 28.6 

Планински  климатичен 
район: високопланинска част  

(над 2000м н.в.) 
1.3 -21.1 19.2 

 

 
 Таблица 2. Данни за количеството на валежите в община Белово 

Климатичен район с  
надморска височина в метри 

Сума валежи 
годишно в мм 

Месец с 
максимална 

сума на 
валежите 

Месец с 
минимална 

сума на 
валежите 

Северно-родопски 
нископланински климатичен 

район  (до 1000м н.в.) 

671 V, VІ ХІІ 

Планински климатичен 
район: среднопланинска част  

(от 1000 до 2000м н.в.) 

982 VІ, VІІ І 

Планински  климатичен 
район: високопланинска част  

(над 2000м н.в.) 

839 VІ, VІІ І, ІІ 

 

      Води 

Община Белово попада в област с Европейско-континентално климатично 

влияние характеризиращ се с дъждовно-снежно подхранване и слабоустойчиво 

фазово разпределение на оттока. Гъстотата на речната мрежа е от 0.8 до 1.0 км/км2 . 

Отточните модули, даващи представа за интензивността на оттокообразуването 

средно върху водосборните площи по главни реки се изменят значително и са около 3-

5 л/сек/км2 , т.е. сравнително променливи различия в следствие на различните средни 

надморски височини и големини на водосборите. Като цяло периодът на пълноводие 

за разглеждания район е устойчив. През този период се оттичат 60-70 % от годишния 

отток. Средната дата на настъпване на пълноводието е през март, а датата на 

завършването му –през юни-юли. Продължителността му е 4-5 месеца. Периодът на 

маловодие има продължителност 2-3 месеца. През този период се оттичат 5-10% от 

общия обем на оттока. Маловодието настъпва през м. юли и завършва през м. 

октомври. Водосборните басейни на по-големите реки и техните притоци са 

пълноводни през цялата година, като максималният връх на оттока се явява през 

месеците април и май, когато се топят снеговете и дъждовете са най-чести. 

Наличието на много непресъхващи реки, долове и извори на юг от река Марица, 

както и голям водосбор, обосновава изграждането на хидроенергийната каскада 

"Белмекен - Сестримо", приемаща води от 270 водоизточника с общ обем 365 млн. 

куб.м. Водите на язовир Белмекен с общ обем 145 млн. куб.м осигуряват ВЕЦ/ ПАВЕЦ 
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"Белмекен" - най-голямата в България, както и ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина 

клисура", ПАВЕЦ "Чаира". 

Каскада „Белмекен-Сестримо” и гъстата речна мрежа от малки реки и дерета с 

постоянно водно течение, осигуряват сравнително чисти повърхностни и подземни 

води и потоци, благоприятни за питейно водоснабдяване с използване на водите на 

яз.“Белмекен“, както и от изгражданите водохващания на реките и каптажи на изворите 

във високите части. На територията на Общината има изградени 3 речни 

водохващания на повърхностни води на р. Крива, р.Баш дере, р. Карабаалица и р. 

Яденица и 2 водовземания от водите на яз. Белмекен чрез Горен изравнител на ВЕЦ 

“Момина клисура”. 

Фигура 4.  Карта на водните ресурси на община Белово 

 

 

Повърхностни водни 

Река Марица е основната водна артерия, преминаваща през територията на 

община Белово от запад на изток. По-големите притоци на р. Марица на територията 

на община Белово са: р.Яденица, р. Крива (Сестримска), р. Габровица, р. Р.Чаирска, р. 

Хаджидедейца, и р.Раковица. Река Марица и притоците й са главен източник на 

повърхностните води на територията на община Белово. Общата площ на водосбора 

на река Марица до гр. Белово е 741 км, от които в границите на територията на 

Общината са 252,1 км, а дължината й в тази територия е 21,2 км. Дебитът на река 

Марица е сравнително постоянен, с малки изключения през летните засушавания. На 

р. Марица в района няма изградени хидротехнически съоръжения.  

Река Крива река /Сестримска/ е десен приток на р. Марица. Тя е най-големия 

приток на река Марица на територията на община Белово. Води началото си от 
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високопланински извори и потоци между Славов връх /Джаферица/ и връх Белмекен 

(2626,4м). Водосборният басейн е с площ 105,4км2 . Средната надморска височина на 

водосбора при с.Сестримо е 1683 м. Общата дължина на реката е L= 27,8м. Поречието 

на река Крива се характеризира с големия си наклон Ip= 63,4‰ - в участък с дължина 

от 10 км съществува естествен пад от 1300 метра. Това я прави енергиен носител, 

ползван от местното население от средните векове /самобитен добив на желязо/ до 

днес /добив на електроенергия/. Надлъжният наклон на водосбора Iв= 26,3‰. Около 

66% от водосборния басейн е залесен с ела и бук. На Крива р. е построен яз. 

„Белмекен” с общ обем V = 144 млн.м3. 100 % от водосбора на р. Крива попада на 

територияна на община Белово. По-важни притоци на Крива река са река 

Хаджидедеица, Чаирска река /с притоци Вучкова река, Джеферски дол, Узундере, 

Малката река, Манафска река и дол Карабалица/, Копривска река /с приток река 

Клисурица/, а в най-долната си част под село Сестримо - река Ошляк. 

 Река Яденица е десен приток на р. Марица. Води началото си от южните 

скатове на Славов връх след м. Куртово. Водосборният басейн е с площ F=137,9 км2 с 

надлъжният наклон е 72,3‰. Дължината на реката е L= 26 км., а средният наклон е Ip= 

0, 311. Средната надморска височина на водосбора е 1528 м. Под временния склад 

"Долни Юндол" /при водослива на Юндолски дол/ врязването в планинския масив е 

дълбоко, но без да образува характерните за Крива река падове. Наклонът на реката 

над гр. Белово е голям и реката тече в дълбоки долове със стръмни склонове. Най- 

ярко изразени са стръмните скални склонове около водослива с Пандово дере. Дъната 

са покрити с едри камъни и чакъл. Към гр. Белово надолу по течението наклонът 

намалява. Речната мрежа е добре развита, с по- добре развита лява част. което 

създава благоприятни условия за формиране на максимални водни количества с 

високи върхове Басейнът на р. Яденица е залесен над 92% с букови и борови гори. 

Река Яденица не пресъхва през лятото, но дебитът намалява значително. Основните й 

притоци са: Юндолска река, Самардско дере, Писковско дере, Хаджийско дере, 

Скрийница, Пандово дере, Куленско дере, Калуничко дере и множество по-малки 

дерета. На реката е изградена СД „Яденица”, която заедно с СД ”Чаирска” 

посредством 46 броя водохващания подават вода към второто стъпало на каскада 

„Белмекен-Сестримо”-изравнител „Станкови бараки”. 80% от водосборът на р. Яденица 

е на територия на Община Белово.  

Река Чаирска е десен приток на р. Крива. Води началото си под Славов връх 

(2306 м) Водосборният басейн е с площ F=29,8 км2 с надлъжният наклон е 117,3‰. 

Дължината на реката е L= 11,5 км., а средният наклон е Ip= 0, 408. Средната 

надморска височина на водосбора е 1730 м. Наклонът на реката е голям и тя тече в 

дълбоки долове със стръмни склонове. Дъното й е покрито с едри камъни и чакъл. 

Речната мрежа е добре развита с гъстота 2.04. Водосборът на р. Чаирска е залесен 

над 95% с иглолистни гори. Основните й притоци са: р. Карабаилица, Манафска река, 

Джиферско дере, Вучкова река и Женско дере,както и други по-малки дерета. На река 

Чаирска е изграден яз»Чаира. На р.Манафска е изградено речно водохващане за ПБВ. 

100% от водосбора на р. Чаирска е на територията на община Белово.  

Река Габровица е десен приток на р. Марица. 100 % от водосбора на реката е 

на територията на Община Белово.  
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Река Раковица е също десен приток на р. Марица . Основен приток е р. Баш 

вада, на която са изградени две водохващания за ПБВ. 100 % от водосбора на р. 

Раковица е на територията на Община Белово.  

Река Баш дере е ляв приток на р. Раковица с код на водното тяло 

BG3MA900R202- Баш вода ПБВ. 100% от водосбора на р. Баш дере е на територията 

на Община Белово. Води началото си от кота 1560 м. Тя е ляв приток на р. Раковица, 

която е десен приток на р. Марица. Водосборният басейн до водохващанията е с площ 

от 4,4 км², а дължината й е 2,7 км. Релефът е високопланински, силно разчленен от 

хидрографската мрежа с дълбок ерозионен базис. По цялата течение бреговете са със 

стръмни прилежащи склонове. Надморската височина е 940 м. Средният наклон на 

реката е 148,1%,а на водосбора 38,28%. Залесеността е предимно с бор, смърч, ела, а 

в по-ниските части от бук.  

Река Хаджидедейца е десен приток на р. Крива. 100 % от водосбора на р. 

Хаджидедейца е на територията на Община Белово. Тя е къс десен приток на р. Крива 

с начало в рида Станков Балкан под връх с кота 1921 м и течение на североизток. 

Дължината й е около 3,8 км. Площта на водосбора е около 5,2 км2 . Влива се в р. 

Крива в местността ”Станкови бараки”.  

Яз. Белмекен с код на водното тяло BG3 MA900L205 попада 100% на 

територията на община Белово.  

Яз. Чаира с код на водното тяло BG3MA900L204 попада 100% на територията 

на община Белово. 

Подземни води 

Територията на общината е богата на подземни води – пукнатинни, карстови и 

порови, обособени в подземните водни тела „Пукнатинни води Западно Родопски 

комплекс“ с код BG3G00000Pt047, „Пукнатинни води - Западно и централнобалкански 

масив” с код BG3G00000Pt044, „Карстови води-Малко Белово” с код BG3G00000Pt037, 

„Порови води в Неоген-Кватернер Пазарджик-Пловдивски район“ с код 

BG3G00000NQ018, „Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина” с код 

BG3G000000Q013, „Порови води в Неоген-Белово“ с код BG3G000000N016 и „Порови 

води в Неоген-Кватернер-котловина водно тяло Долна баня-костенец“ с код 

BG3G00000NQ007. 

Находища на минерални води на територията на общината има източно от 

квартал Малко Белово. Температурата на водата на минералните извори е 22 - 25 С°. 

Водата е без мирис, бистра и безцветна. Определя се като карбонатно-калциево-

магнезиева вода. Няма точни данни за дебита на минералните извори, но видимият 

дебит се оценява на 80 до 100 л/сек.  

Почви 

Разнообразието на релефа, основните скали, климата и растителността са 

създали известна пъстрота по отношение на почвената покривка на територията на 

община Белово. Най-разпространените почвени типове на територията на общината 

са: канелени горски почви; канелени подзолисти горски почви, кафяви горски, 

планинско-горски тъмноцветни, планинско-ливадни и хумусно-карбонатни почви. 

Планинско-ливадните почви са разпространени в рилската част над 1800- 2000 m 

надморска височина върху почвообразуваща скала гранити. Ливадните почви в 
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община Белово биват алувиални, делувиално-алувиални и делувиални. Те се 

характеризират с добро естествено плодородие. Рендзините (хумусно-карбонатните) 

почви са разпространени само в Средногорската част на системата, в компактно петно 

северно от с. Момина клисура и гр. Белово. Заети са предимно от гори. Почвената 

покривка в община Белово е твърде разнообразна, обусловена от разликата в 

надморската височина и факторите на почвообразуване. Общо за община Белово 

около 51% от общата площ са канелени горски почви, на второ място са кафявите 

горски и планинско-ливадните почви - 31%, следвани от ливадните - 13%, рендзините - 

3% и псевдоподзолисти канелени горски почви - 2%. Само около 21-22% от почвения 

потенциал е с много добри качества, тъй като около 85% от канелените горски почви 

са плитки, недоразвити и на много места с проявена ерозия. Останалата част в 

случаите на затревяване могат да се използват ефективно като пасища и ливади. 

1.1.3. Историческа обвързаност 

Първите следи от човешка дейност около Белово са датирани към неолита. 

Открити са няколко селища от VI – III хилядолетие пр.н.е., крепости и останки от 

десетки селища от различни исторически епохи, като археологическите обекти 

доказват богатото историческо минало на района. Открита е 

куполна тракийска гробница от дялани камъни, която се е издигала в купол с диаметър 

5,30 m. Най-старото известно на историците население на Беловския край е 

тракийското племе беси. Легендите свързват името на полумитичния Орфей с 

беловския край. През VI век в този район се заселва част от славянското 

племе драговити. Археологически обект от 6 век са останките от разположената на 

около 1,5 km южно от с. Голямо Белово на връх „Свети Спас“ (Спасовица) църква, 

известна като Беловска базилика. През късната античност и Средновековието най-

крупното селище в района е град Левке, разположен на площ от 80 декара на връх 

„Свети Спас“. През цялото Средновековие районът е един от центровете на героична 

борба за отстояване на българската народност и държавна независимост. Най-ярката 

страница в тази борба е героичната съпротива на крепостта Раковица срещу турското 

завоевание през 1378 г. През тежките векове на владичеството беловският край, със 

своите непристъпни планини и гори, се формира като един от центровете 

на хайдушкото движение. Особено след масовото помохамеданчване на българите в 

Родопите (1666–1669г.), тук са се подвизавали четите на легендарните 

войводи Секул, Страхил войвода, Сирма Кръстева и др. 

 По време на Възраждането, Голямо Белово като икономически и духовен 

център, ражда видни участници в националноосвободителните борби, като Евстатий 

Пелагонийски, Никола Попов – Крец, Кузман Поптомов – Хаджиангелов, Михаил 

Радулов, Мито Петракиев Радулов и други. От този период е трикорабната 

едниапсидна базилика с притвор, наос, хор и олтарно пространство. Построена е през 

периода 1806 – 1813 г. Изографисана е през 1844 г. от самоковеца Петраки Костович. 

Изключително произведение на възрожденската дърворезба е иконостасът – 

изработен от майстори от Банско-Разложката дърворезбарска школа. Част от иконите 

от царския ред на иконостаса е нарисувал Христо Димитров, баща на Захари Зограф. 

Самият град Белово възниква през 1869 г. Прокарването на железопътната линия 

предопределя и неговото бъдеще. Първоначално то е било временно селище за 

работниците на барон Хирш, който е добивал в този край дървен материал за строежа 

на железния път. Във връзка с това непрекъснато възниквали складове и ханове, и от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1378
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%88
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околните села, и от по-далечните краища на България, заприиждали заселници. 

Първата къща е построена през 1884 г. от хаджи Кузо Хаджиангелов. Неговият пример 

е последван и от много голямобеловци, които поради бързото разрастване на 

индустрията около железопътната гара намират тук отлични условия за поминък. 

Основите на днешния град Белово са поставени на сегашното място още преди 

започване на строителството на жп линията Цариград – Белово от Баронхиршовата 

компания. Линията е открита за експлоатация през 1873 г., а Голямо Белово и 

беловския край се превръщат в най-крупния център на дърводобив и 

дървопреработване на Балканите. Макар и само с едновековна история, Белово е град 

с богато революционно и историческо минало. От 1873 до 1875 г. телеграфист и 

началник на гара Белово е апостолът на българската свобода Тодор Каблешков. През 

1874 г. той основава читалище „Искра“ в Голямо Белово и подготвя беловци за 

бъдещата революция. В народната памет са живи и образите на апостола Васил 

Левски и Ангел Кънчев. Населението в беловския край участва активно в Априлската 

епопея от 1876 г. В Белово към четата на Бенковски се присъединяват повече от 20 

души. Между тях са Мартин Тачков (Мацко), най-младият въстаник и Мария Сутич – 

единствената жена в четата. По време на въстанието, беловският укрепен пункт дава 

няколко десетки жертви. На 13 и 14 януари (стар стил) 1878 г. беловският край е 

освободен от легендарните руски богатири на Астраханския драгунски полк, Първи 

Московски гвардейски пехотен полк и Кавказката казашка бригада. 700 души 

въоръжени доброволци от беловския край подпомагат Киевския хусарски полк при 

освобождението на Чепинското корито. До 1966 г. се нарича Гара Белово и е селище 

от градски тип от 1964 г. Белово става град от 26 декември 1968 г. с указ на Държавния 

съвет на Народна република България, когато към гарата е присъединено село Малко 

Белово, което днес е квартал на града. През 1977 г. Белово става общински център. 

Община Белово е създадена с Указ N 2295 на Държавен съвет от 26.12.1978 г. 

Включена е в административно-териториалните граници на област Пазарджик и 

съгласно разпоредбите на ЗРР, с който на територията на Република България се 

обособяват шест райони за планиране, община Белово попада в Южен централен 

район.  

Изводи  

Географското местоположение на общината и нейният център й отреждат 

добро място в транспортно-комуникационната система на страната. Това е 

съществено  предимство пред голяма част от другите общини в България по 

отношение на транспортните й връзки с останалата част на страната. През 

територията на общината преминават важни транспортни коридори в посоките изток и 

запад, както и връзки към северната и южната част на България. Общината се намира 

на сравнително малки разстояния от София и Пловдив, както и областния център – 

град Пазарджик.  

Наличието на много непресъхващи реки, долове и извори на юг от река Марица, 

както и голям водосбор, обосновава изграждането на хидроенергийната каскада 

"Белмекен – Сестримо. Водите на язовир Белмекен осигуряват ВЕЦ/ПАВЕЦ 

"Белмекен" - най-голямата в България, както и ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина 

клисура", ПАВЕЦ "Чаира". 

Потенциали за развитие – подобряване на транспортната свързаност,  

използване на природните дадености, разнообразния релеф и благоприятния климат 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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за привличане на инвестиции, за развитие на спортове и туризъм. Използване на 

местния потенциал за повишаване дела на използваната енергия от възобновяеми 

източници. 

Историческата обвързаност на общината, културно-историческото наследство,  

богатото революционно и историческо минало на гр. Белово дават възможност за 

развитие както на различни видове туризъм, така и за реализиране на  съвместни 

инициативи със съседните общини.  

 

 

1.2. Състояние на местната икономика 

Мястото и възможностите на община Белово се определят от нейните 

икономически, социални, демографски и инфраструктурни характеристики.  

Структуроопределящи отрасли са хидроенергетика, промишленост, 

дърводобив, дървопреработване, селско стопанство и в бъдеще се очаква от 

съществено значение да е развитието на туризма, с възможности за развитие на 

културно-исторически туризъм, екотуризъм, ловен туризъм, селски туризъм и др.  

Географското разположение на общината благоприятства развитието на 

икономиката поради близостта до София и Пловдив чрез автомагистрала А1, 

първокласен път I-8 и жп линия София - Пловдив, както и транспортните им връзки с 

цяла България.  

1.2.1. Обща характеристика на икономическия профил на община Белово 

Устойчивото развитие на националната икономика в условията на нарастваща 

конкуренция и други предизвикателства в значителна степен се влияе от състоянието 

и перспективите за развитие на нефинансовите предприятия.  

Фигура 5. Брой нефинансови предприятия  2018-2020 г. 

 
 

Фигура 6. Брой нефинансови предприятия на 1000 души  2018-2020 г. 
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Фигура 7. Брой нефинансови предприятия на 1000 д. /2020 г./ 

 
 

Фигура 8. Произведена продукция от нефинансови предприятия в община Белово 
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Фигура 9. Произведена продукция от нефинансови предприятия в обл.Пазарджик  

 
 

1.2.2. Структура на заетостта  

Фигура 10. Наети по трудово и служебно правоотношение в община Белово 

 

1.2.3. Инвестиции 

 

През 2019 г. инвестиционната активност в общината се е увеличила в 

сравнение с 2018 г. и разходите за придобиване на ДМА на нефинансовите 

предприятия са се увеличили над 25%, което е свързано с подобряване на 

съществуващите или създаване на  нови производствени мощности. През 2020 г. има 

спад на инвестициите, което вероятно е свързано с пандемичната обстановка през 

периода и нейното отражение върху икономиката. 

Таблица 3 . Разходи за придобиване на ДМА в община Белово 2018-2020 г. 



План за интегрирано развитие на община БЕЛОВО 2021-2027 г.  / проект/ 

 
 

23 
 

 
Източник: НСИ 

 

1.2.4. Характеристика на основните сектори и отрасли на икономиката на 

община Белово 

Селско стопанство 

Територията на цялата община притежава  благоприятни условия за развитие 

на земеделие и животновъдство. Климатичните ресурси на общината предлагат 

широки възможности за стопанско използване. Данните сочат, че земеделието в 

региона на община Белово не може да бъде приоритетен отрасъл предвид природните 

дадености, за разлика от по-голямата част от общините в област Пазарджик. Това се 

дължи на предимно планинския характер на релефа на община Белово. 

Разпределението на земята по фондове е следното: 

- Селскостопански фонд - 25,68%;  

- Горски фонд - 69,40%;  

- Фонд населени места – 2,05%.  

Необходимо е усилията да се насочат към най-рационално използване на 

наличния селскостопански фонд, в сферата на алтернативно и биологично земеделие, 

билкопроизводство, трайни насаждения, отглеждане на нетрадициони култури, с добър 

пазар в страната и чужбина. Друга възможност в развитието на растениевъдството е 

отглеждането на етерично - маслени и билкови растения. Добри възможности за 

реализация на западните пазари имат замразените плодове - череши, вишни, касис, 

малини, ягоди и някои диворастящи плодове - къпини, малини, боровинки. 

Спецификата на климата и наличните горски територии и площи следва да фокусират 

посоката за развитие на региона, търсейки традициите в сферата на 

животновъдството и то предимно на високопланинско животновъдство и производство 

на висококачествена, екологично чиста продукция - мляко /краве, биволско, овче, козе/, 

месо, вълна, яйца, мед и др. 

Горско стопанство 

Горите на територията на общината се стопанисват от ТП "Държавно горско 

стопанство Белово" на "ЮЗДП" ДП град Благоевград. ГС "Белово".  

Горите с дървопроизводствени и средообразуващи функции на територията на 

община Белово са общо 21703.3 ха. Залесените площи, представени по землищата са 

както следва: гр. Белово –10450.7 ха; с. Момина клисура –2009.9ха; с. Сестримо –

4458.3ха; с. Габровица –2146.3ха; с. Дъбравите –603.2ха; с. Мененкьово –116.4ха и с. 

Аканджиево –576.3ха. Наличието на гори със стопанска категория на територията на 

Година

Разходи за придобиване на ДМА 

на нефинансовите предприятия,  

лв.

Разходи за придобиване на ДМА на 

нефинансовите предприятия на 

човек от населението, лв.

2018 г. 4 000 000 525

2019 г. 5 000 000 670

2020 г. 3 200 000 431
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община Белово се оценява като значителен потенциал за развитие на мащабно 

производство на дървесина и недървесни горски продукти. Същевременно близостта 

на урбанизирани територии и утвърдени територии за отдих изисква да се осигури 

опазване и поддържане на защитните и специалните категории горски територии като 

основен средообразуващ фактор, чрез възпроизводството и устойчивото им развитие 

и многоцелевото ползване в интерес на собствениците и обществото. 

Таблица 4. Горски фонд –  община Белово 

ГСУ 
Рекреативни гори 

[ха] 
Зелена зона 

[ха] 
Пожароопасни 

гори [ха] 

Белово 212.2 188.2 7087.2 

Сестримо 354.1 - 4176.2 

Габровица 76.1 - 3932.4 

Чавдар 202.0 - 6465.5 

Общо 835.4 188.2 21661.3 

 

Промишленост 

Общината е малък промишлен център в област Пазарджик с утвърдени 

традиционни отрасли в промишлеността и потенциал за ново развитие. По-големите 

компании, които се явяват и определящи за икономиката на общината, са 

представители на местната индустрия. Най-важни и развити отрасли са: енергетиката, 

целулозно-хартиената промишленост, дърводобива и дървопреработването. В тези 

отрасли функционират структуроопределящите предприятия за общината.  

Целулозно-хартиената промишленост е представена от Завод за хартия 

„Белово“ АД - частна собственост, основно предприятие в общинската икономика. 

Търговската марка "БЕЛАНА" е водеща на пазара на тишу продукти в България, с 

присъствие и в балканския регион. Продуктите се продават в повече от 25 страни.  

Производство на електроенергия - на територията на общината е разположено 

уникалното хидротехническо и енергодобивно съоръжение - каскада "Белмекен - 

Сестримо - Чаира" с национално значение, включващо: - ВЕЦ/ ПАВЕЦ "Белмекен"; - 

ПАВЕЦ "Чаира"; - ВЕЦ "Сестримо"; - ВЕЦ "Момина клисура". Електропроизводството 

във ВЕЦ е с важни предимства - използват се възобновяеми енергийни източници, не 

се замърсява природата, водите се използват комплексно /енергодобив, 

водоснабдяване, напояване, водни спортове/.  

Дървообработване - работи се предимно с местна дървесина, като по-големи 

предприятия са: "Родопи" АД – Белово гр.Белово ; "Томекс" АД гр. Белово; “Варко" 

ЕООД, гр. Белово. В индустриалната зона на гр.Белово е разположена и фабриката за 

импрегниране на дървени траверси Импрегнация 2000 АД , предприятие с нисък 

рисков потенциал.  

Отрасъл строителство - „Ватия" ЕАД - Рудник Белово, гр. Белово, производство 

на доломит.  

 В зависимост от собствеността предприятията от отрасъл енергетика са 

държавна собственост, докато всички други фирми в различните отрасли са частна 

собственост.  
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В сектора на услугите с най-голямо икономическо значение за общината са 

търговията, транспортът и туризмът.  

Туризъм 

Наред със зоните за краткотраен отдих, в землището на Белово и съставните 

селища на общината са формирани и няколко курортни ядра, в които се изграждат 

заведения за обществено хранене, частни вили, къмпинги, почивни станции. 

Минералният извор Топлата вода се намира на 3 км от Белово край шосето за 

Пазарджик. Този водоизточник е познат много отдавна, но не се използва за лечебни 

цели. Поради по–дълбоката циркулация на водата той спада към субтермалните 

извори, които имат повишена постоянна температура. Характеристика: карбонатно-

калциево-магнезиева твърда вода и с успех може да се използва за спортни и физио-

профилактични закаляващи процедури през цялата година. Беловската минерална 

вода се използва за лечението на някои нервни болести, заболявания на кръвоносните 

съдове, изгаряния на кожата. Много добър ефект се получава при лекуването на някои 

екземи, а пиенето на водата дава добри резултати при чревни и стомашни 

заболявания. Беловският минерален извор извира от родопски мрамори. 

Температурата на водата е 25 – 26° C. Край извора има изграден малък ресторант. 

Има плувен басейн и плаж, които през летните месеци се посещават от населението 

предимно от общините Белово, Септември и Пазарджик. В непосредствена близост се 

намират и археологически обекти и две крепости. Реставрирани са и землянките, 

използвани от партизаните на Трета въстаническа оперативна зона и др. В районите 

на м. „Долен Юндол“ (м. „Яденица“), раположена на 19 км от Белово и м. „Ливада 

Бачия“ се оформя високопланинско курортно ядро, което с всяка изминала година 

привлича все повече туристи и любители на природата. Летовище „Лакавица“ („Чаира“) 

е на 18 км от гара Сестримо. Разположено е на Чаирската река. Построени са почивни 

станции, ловна хижа и частно вилно строителство. По време на изграждането на 

ПАВЕЦ в курорта е извършено благоустрояване на централната част. Асфалтирани са 

пътищата, изградени са модерни общежития и жилищни блокове, търговски център с 

магазини за хранителни стоки и домашни потреби, работнически столове. Курортът е 

заобиколен с чудесни широколистни и иглолистни гори. В района му е създадено 

ловното стопанство „Чаира” с 68 000 дка. Обитава се от сърни, елени, диви свине, 

мечки и др. Срещат се глухари, яребици (лещарки), кеклици и др. Близостта до 

международно летище в столицата София и в Пловдив е фактор също за развитието 

на туризма. Съществуващите културно-исторически ценности заедно с богатството на 

природните ресурси в община Белово предлагат възможности за развитието на 

алтернативен туризъм на територията. Проблем на настоящото състояние е 

недостатъчна транспортна свързаност и инфраструктурна обезпеченост за голямата 

част от обектите на НКН в рамките на общината. Независимо от доброто начало на 

взаимодействие между съседните общини в сферата на туризма, свързано с 

културното наследство, проблемът за културните маршрути не е намерил 

териториално-устройствено решение. Многообразието на паметници на културното 

наследство в община Белово обогатяват туристическия продукт и развитието на 

културния туризъм.  

1.3. Социална сфера и човешки ресурси 

1.3.1. Обща демографска характеристика и тенденции 
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Населението на община Белово е 7427 души, което е 3 % от населението на 

област Пазарджик (към 31.12.2020 г. по данни на НСИ). По демографски потенциал 

общината се нарежда на 119-то място сред общините в България и на осмо място сред 

общините в област Пазарджик. Гъстотата на населението в общината е ниска – 21,4 

души/кв.км, при стойности на този показател за област Пазарджик 58,3; за Южен 

централен район – 49, за България – 63 души/кв.км. 

Фигура 11. Население по общини в област Пазарджик 

 
                                          Източник: НСИ /към 31.12.2020 г./ 

Общината включва 8 населени места – села. Разпределението на населението 

на общината по населените места (към 31.12.2020 г. по данни на НСИ) е показано на 

фигурата по-долу.  

Фигура 12. Жители по населени места в общината  

 

 

В общинския център гр.Белово е съсредоточено 45% от населението на 

общината. Останалите седем населени места спадат към категорията „малки села“ с 

население от 250 до 1000 жители. 

1.3.2. Брой и динамика на населението 

    Таблица 5. Население по населени места в община Белово 2015-2020 г. 
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Източник: НСИ 

 
 

 

 

 

 

Фигура 13. Население на община Белово 2015-2020 г. 

 
 

 
Фигура 14. Динамика на населението по населени места в община Белово 

8187 
7994 

7806 
7623 

7460 7427 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Население на община Белово 
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    Таблица 6.  Население по населени места в община Белово 2015-2020 г./прираст/ 
 

 

Източник: НСИ 

 

 

Естествен прираст на населението  

 
Таблица 7. Естествен прираст на населението 2015-2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

     Източник: НСИ 
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Естественият прираст на населението на общината за периода 2015-2019г. 

е отрицателен, като от минус 10,7‰ за 2015 г. достига до минус 19‰ за 2019 г. 

Община Белово е в значително влошени стойности на този показател в сравнение с 

област Пазарджик, ЮЦР и страната, където за разглеждания период естествения 

прираст е около минус 6‰.  

Фигура 15. Естествен прираст на населението в община Белово 2015-2019 г. /бр/. 

 
                                                                                                                                 Източник: НСИ 

Механичното движение на населението на община Белово показва, че броят на 

заселените лица е по-малък от този на изселените за всяка година от периода 2015-

2019г. (фигура 16),  което формира и отрицателния механичен прираст през тези 

години. През 2019 г. броят на заселените лица е най-голям. 

 

 

 

 

 

 

Фигура 16 Механичен прираст на населението в община Белово, 2015-2019 г. 
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Източник: НСИ 

 

В сравнителен план, механичния прираст на населението на община Белово за 

2019г., съпоставен с останалите общини от област Пазарджик показва, че общината е 

сред тези с най-малък отрицателен механичен прираст.  

 

Фигура 17. Механичен прираст в общините в област Пазарджик, 2015-2019 г. 

 
Източник: НСИ 

1.3.3. Структура на населението 

Структура на населението по пол 

Структурата на населението по пол е с пропорции, които са сходни със 

средните за областта и страната. Броят на мъжете през 2015 г. е с 2,36% по-малък от 

броя на жените, като през 2019 г. тази разлика вече е близо 3%.   

Таблица 8. Структура на населението по пол 

 
Източник: НСИ 

Възрастова структура на населението 

За периода 2015-2019 г. промяната на възрастовата структура на населението 

в общината се изразява с намаляване на възрастовата група на лицата 15-64 г. за 

сметка на групата на лицата над 65 г. Възрастовата група 0-14 г. е с дял около 10 % и 

се запазва през годините от разглеждания период. 

Фигура 18. Възрастова структура на населението в община Белово 
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Източник: НСИ 

Процес на остаряване на населението се наблюдава и на областно, 

регионално и национално ниво, но в община Белово този процес е по-ясно изразен, с 

по-голям дял на населението във възрастовата група над 65 г.  

  Фигура 19. Възрастова структура на населението 2019 г. 

 
Източник: НСИ 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата 

основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху 

съотношението между групите оказват както остаряването на населението, така и 

законодателните промени при определянето на възрастовите граници при 

пенсиониране.   

Разпределението на населението на общината по възрастови групи под, във и 

над трудоспособна възраст през 2019 г. е както следва: 819 д. – 11% (под 

трудоспособна възраст), 4262 д. – 57.1% (във трудоспособна възраст) и 2379 д. – 

31.9% (над трудоспособна възраст). В сравнение с областта и страната лицата под 

трудоспособна възраст в община Белово са с около 4% по-малко, докато възрастовата 

група на лицата над трудоспособна възраст е с около 7% повече. Докато възрастовата 

група на лицата в трудоспособна възраст през 2015 г. е близка до тази в областта и 

страната, то през 2019 г. намалява с около 2,4%, като се увеличава броя на лицата над 

трудоспособна възраст.  

Таблица 9. Население под, във и над трудоспособна възраст 
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                     Източник: НСИ 

Общият коефициент на възрастова зависимост за 2019 г. в община е 66,5% 

и дава информация за броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти 

(населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението 

в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Това съотношение за община Белово 

е по-неблагоприятно в сравнение със стойностите на този показател за област 

Пазарджик, ЮЦР и страната. 

 Фигура 20. Коефициент на възрастова зависимост 2019 г. 

 
Източник: НСИ 

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя 

на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60-64 г.). За общината това съотношение за 2019 г. е 39 (100 

лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 39 влизащи в 

трудоспособна възраст). За разглеждания период стойностите на този показател за 

община Белово са около 40, за разлика от съотношението в областта, което макар и да 

намалява до 66 за 2019 г., е значително по-благоприятно от това в община Белово.  

 

 

 

  Фигура 21. Коефициент на демографско заместване 2019 г. 
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Източник: НСИ 

 

Община Белово е с най-ниска стойност на този показател сред общините в 

област Пазарджик (фигура 22). За ЮЦР и страната тези стойности са съответно 61% и 

66%. 

Фигура 22. Коефициент на демографско заместване на общините в област 

Пазарджик 

 
Източник: НСИ 

 

 

Образователна структура на населението 

Структурата на населението по образователен ценз се наблюдава при 

преброяванията на населението. 

Етническа структура и вероизповедание 

Етническата структура на населението, както и образователната, се 

наблюдава при преброяванията.  
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1.3.4. Пазар на труда и доходи 

Доходи 

 Таблица 10. Средна брутна месечна заплата 2016-2020 г. 

Община Белово 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средна брутна месечна заплата, лв. 717 788 919 1047 1130 

Източник: НСИ 

Средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение в община Белово бележи ръст от 46% за периода 2016-2019 г. и е 

сред най-високите за 2019 г. в област Пазарджик. 

Фигура 23. Средна брутна месечна заплата в община Белово 2016-2020 г. 

 

 

 

Фигура 24. Средна брутна месечна заплата в област Пазарджик 2020 г. 
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Безработица  

Равнището на безработица в общината за периода 2015-2019 г. намалява до 

2018 г., каквато е и тенденцията за този период в област Пазарджик и в страната, като 

стойностите за община Белово са близки до тези за областта (фигура 25). За 2020 г. 

има увеличение, което е в резултат на отражението на COVID кризата върху пазара на 

труда, като разликите в нивата с равнището на безработица в страната се запазват. 

    Фигура 25. Равнище на безработица в община Белово 2015-2020 г. 

 
Източник: Агенция по заетостта 

 

В сравнение с другите общини в област Пазарджик, община Белово е сред 

общините със сравнително ниско равнище на безработица.  

Фигура 26. Равнище на безработица в област Пазарджик 2020 г. 

 
Източник: Агенция по заетостта 
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Друг показател, с който се характеризира пазара на труда, е коефициента на 

трайна безработица. Делът на трайно безработните лица в работната сила на 

общината за 2019 г. е 2,96%, за 2020 г. – 1,62%, като стойностите са по-ниски от тези 

на съседните общини за съответната година.   

1.3.5. Социална сфера  

1.3.5.1. Образование 

На територията на общината функционират две училища: 

 СОУ „Ал.Иванов- Чапай”, гр. Белово;  

 ОУ „Отец Паисий”, с. Мененкьово. 

Функциониращите  детски  заведения  в   общината  са  както следва 

: 

 ОДЗ  „Щурче”,  гр. Белово; 

  Филиал на ЦДГ - с. Сестримо и ЦДГ с. Мененкьово .  

 

1.3.5.2. Здравеопазване 

Мрежата от здравни заведения за доболнична медицинска помощ в община 

Белово се състои от: 

- МЦ „Хигия” - гр. Белово; 

- 3 амбулатории за първична здравна помощ.  

Сградата на медицинския център в гр. Белово е строена специално за тази 

цел, с достатъчна площ и много добра функционална структура. Тя функционира като 

такава от 1993 год. Осигурени са оптимални условия на лекарите да извършват 

дейността си, в т.ч.: кабинети, манипулационни зали, кабинети за детски и женски 

консултации. В медицинския център са разкрити също клинична лаборатория, 

специализирани кабинети, физиотерапевтични зали, помещение за звеното за спешна 

медицинска помощ, както и кабинет по функционална диагностика. Сградата е 

общинска собственост. 

Спешната медицинска помощ се извършва от специализирано звено на пряко 

подчинение и контрол на ЦСМП гр. Пазарджик. 

   

1.3.5.3. Социални дейности и услуги  

Социалните услуги и дейности се осъществяват чрез Дневен център за деца с 

увреждания обслужващ деца от двете общини – Белово и Септември и Център 

за възрастни хора – село Дъбравите. И двете дейности са с делегиран от 

държавата бюджет. 

1.3.5.4. Култура  

Библиотеките в община Белово притежават фонд от 105 620 тома. Забелязва 

се една тенденция на отлив от тези средища на духовност и култура. Като цяло всички 

библиотеки в общината имат проблем със сведения до минимум абонамент, както е и 

с предоставянето на качествени информационни услуги. Наличната база в общинските 

читалища е стара и трудна за поддържане. 
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Нужна е не само общинска политика в тази насока. Необходими са средства 

както за ремонт, за обновяване на библиотечния фонд, така и за модернизация. 

Оборудването на компютърни кабинети в училищата следва и може да се съчетае и с 

оборудване на всички читалища с един или два компютъра и интернет . Това 

неминуемо ще привлече младите хора към читалищните сгради . 

На територията на гр. Белово съществува една музейна сбирка, чиято сграда 

е в добро състояние. Сградата на музея е построена през 1895 г. от белгийски и 

италиански специалисти. В сградата е разположена картинна галерия с десетки 

произведения на известни майстори. Поставено е началото на научна историческа 

библиотека с над 5000 тома научна литература, като е събран и значителен 

документален снимков архив. 

 

1.3.5.6. Спорт и младежки дейности 

 

 

 

Спортните база са добра предпоставка за създаване на здравословни 

навици, поддържане на добра физическа активност и любов към 

спорта. 

 

В гр. Белово функционират множество места за спорт 

- Футболен стадион 

- Зала за волейбол и баскетбол 

- Открити спортни площадки с игрища за футбол, тенис на корт и 

волейбол. 

 

Регистрирани са два спортни клуба и школи към тях за различни 

възрастови групи: 

ФК Марица – Белово 

ВК Марица – Белово 

 

Във всяко населено място от Общината има изградени открити 

спортни площадки за футбол, волейбол, баскетбол, а в някои 

населени места са изградени и площадки с външни фитнес уреди. 

 

 

Природните дадености и съществуващата материална база са добра 

предпоставка за развитие на спортно–туристическа дейност, екотуризъм и други 

видове туризъм на територията на община Белово. 

Наличните дадености: Базата “Ливада Бачия”, курортът “Чаира”, “Долния 

Юндол” /Яденица/, язовир “Белмекен”, “Топлата вода”, “Чапаеви коти”, Куртово и други 

подобни обекти, са с много големи и все още недостатъчно използвани и рекламирани 

възможности за отдих и туризъм. 

На 2 км. от гр. Белово се намира Беловският минерален извор “Топлата вода” . 

Този извор е един от най- големите по дебит в страната. До него е построен и плувен 

басейн. Плувният комплекс включва: 
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- терен с обща площ – 10 000 кв.м; 

- плувен басейн с размери 25/50 м и дълбочина 1,80 до 2,20 м, с общ обем 

от 2035 м3; 

- детски плувен басейн с форма на полукръг с размер 10 м и обем 126 м3; 

- други инфраструктурни подобекти: хигиенни душове, съблекални, 

тоалетни; 

- езеро (рибарник) с полуостров с площ 14 500 кв.м. 

Минералният плаж е електрифициран с локални ел. инсталации за сградите и 

районното осветление.  

Наличният водоизточник и изградените съоръжения на обекта обуславят 

използването на същите за краткотраен отдих, рекреационни дейности, 

развлекателни, спортни и увеселителни мероприятия. 

Плувният комплекс е с капаситет и  може да се посещава от около 800 души 

дневно през активния летен сезон. 

На територията на община Белово има регистрирани места за 

настаняване, което спомага за развитието на туризма и популяризирането на 

забележителностите в община Белово: 

  

Б7-2ОА-

07Ш-1Т 

Стаи за 

гости 
Стаи за гости 

Бело

во 
с. 

Сестрим

о 

курорт 

Чаира, бл. 

№ 2 

       
 

Б7-ИИТ-

1РЗ-1П 

Къща 

за гости 
Пура вида 

Бело

во 
с. 

Аканджи

ево 

ул. "Пета" 

№ 17 
       

 

МН-4 
Къща 

за гости 

"ВИЛА 

АКАЦИИТЕ" 

Бело

во 

г

р. 
Белово 

ул. 

"Тракия" 

№ 22 

       
 

МН-5 
Стаи за 

гости 

стаи за гости 

"Cob camp" 

Бело

во 
с. 

Дъбрави

те 

ул. " 19" № 

11 
       

 

МН - 6 
Къща 

за гости 

Къща за гости 

"Тандов" 

Бело

во 
с. 

Габровиц

а 

ул. "Трета" 

№ 10         

 

Регистрирани заведения за хранене и развлечение: 

Х-

16 
Ресторант 

Ресторант 

"При Нонев" 

 
Белово 

с

. 

Мененкьов

о 

ул. "Първа" № 

47 
      

 

ЗХ

-19 

Питейно 

заведение 
СИТИ КЛУБ 

 

Белово 

г

р

. 

Белово 
ул. "Орфей" № 

4 
      

 

ЗХ

-21 

Питейно 

заведение 
НИКРИС 

 
Белово 

с

. 
Габровица ул. "Първа"       

 

ЗХ

-22 
Ресторант 

"BELLISSIM

O" 

 

Белово 

г

р

. 

Белово 

ул. "Йордан 

Говедаров" № 

42 
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ЗХ

-25 

Питейно 

заведение 

Пивница 

"Ловджийска 

среща" 

 

Белово 

г

р

. 

Белово 

ул. 

"Освобождени

е" №36 

      
 

ЗХ

-26 

Питейно 

заведение 

"The I m 

POSSIBLE" 

 
Белово 

с

. 

Аканджие

во 

ул. "Първа" № 

22 
      

 

ЗХ 

- 

24 

Кафе-

сладкарни

ца 

Кафе-

сладкарница 

"Сладки 

мечти" 

 

Белово 

г

р

. 

Белово 
ул. "Орфей" № 

8 
      

 

 

1.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

1.4.1. Транспортна инфраструктура и достъпност 

През територията на общината преминават важни транспортни коридори в 

посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България. Тук 

се кръстосват пътищата на Източна и Западна България, преминава главна жп линия с 

направление София-Пловдив, София-Бургас, София-Варна. През територията на 

общината минава евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с 

Близкия изток и Средна Азия, международната автомагистрала "Тракия", свързваща 

западна Европа и Истанбул, международната ж.п. линия от Централна Европа за Азия. 

В близост от гара Септември започва железница, която е връзка между Тракия, 

Родопите и Пирин. Тези транспортни връзки са благоприятен фактор за развитие на 

общината в средносрочно бъдеще.  

Автомобилен транспорт Планинският и полупланински характер на релефа, 

обуславят териториалното развитие на урбанизацията и транспортните връзки. 

Състоянието на републиканската пътна мрежа е сравнително добро за разлика от 

общинските пътища, които са в незадоволително състояние. Територията на община 

Белово е с добра степен на транспортна свързаност и удовлетворява като количество 

настоящите потребности. Агенция "Пътна инфраструктура" /в частност ОПУ 

Пазарджик/ стопанисва на територията на Община Белово общо 40.743 км 

републиканските пътища : I-ви клас: път I-8 "София - Пловдив" от км 147+750 до км 

168+356 - 20.606 км; III-ти клас: път "Юндола - Белово" от км 5+909 до км 26+050 - 

20.137 км. Пътищата от високите класове не са изчерпали пропускателната си 

способност, особено автомобилен път І–8, който значително е разтоварен от 

успоредната, на 20 км на север, магистрала Тракия. По-голямата част от пътната 

мрежа в общината е изградена с асфалтова настилка, но част от нея е в недобро 

техническо състояние. Състоянието на транспортната мрежа на общината, 

установените проблеми и предстоящото развитие на пътните връзки на регионално и 

национално ниво, се обуславят от поставените изисквания, които са взети предвид при 

изработването на проекта на ОУП на Община Белово: - да се съобразят и адаптират 

при необходимост предвижданията за усъвършенстване и доизграждане на пътната 

мрежа, заложени в предходни планове и проекти - да се осигурят допълнителни връзки 

на локалната с републиканската пътна мрежа; - да се предвидят общински пътища, 

дублиращи пътищата от републиканската пътна мрежа с цел обслужване на имотите; - 

да се предложи рационализиране на съществуващата пътна мрежа в общината, както 

и на връзките със съседни общини чрез изграждане на нови трасета и/или промяна в 
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класовете на съществуващи; - да се предвидят обходи на всички населени места, през 

които преминават пътища от републиканската пътна мрежа.  

Железопътен транспорт. На територията на област Пазарджик железопътен 

транспорт има в общините Белово, Септември, Пазарджик, Велинград и Якоруда. С 

изключение на гара Септември, на останалите гари не са развити жп възли, което в 

известна степен е пречка за развитието на производството и търговията, разчита се 

предимно на  автомобилната пътна мрежа. През област Пазарджик и община Белово 

преминава първа главна жп линия Калотина-запад - София - Пловдив - Свиленград - 

държавните граници с Турция и Гърция. Община Белово и респективно гара Белово, 

както и гарите Габровица, Сестримо, Момина клисура, са част от националната 

железопътна инфраструктура. Жп линията е удвоена и електрифицирана още през 

1969 година. Необходима е реконструкция и модернизация на междугарието Костенец 

- Белово - Септември. 

Изводи за транспортна инфраструктура и достъпност 

Територията на община Белово е със задоволителна степен на транспортна 

свързаност и удовлетворява като количество настоящите потребности. Пътищата от 

републиканската и общинска пътна мрежа не са изчерпали пропускателната си 

способност. Почти цялата пътна мрежа в общината е с асфалтова настилка, но голяма 

част от нея е в недобро техническо състояние.  

Развитието на транспортната мрежа в общината е свързано с: 

- рехабилитация на трасета от съществуващата пътна мрежа, които са в лошо 

състояние; 

- осигуряване на допълнителни връзки на локалната с републиканската пътна 

мрежа;  

- рационализиране на съществуващата пътна мрежа в общината, както и на 

връзките със съседните общини, чрез изграждане на нови трасета и/или промяна в 

съществуващите;  

- подобряване на директните транспортни връзки между населените места в 

общината и с населени места в съседни общини и други, като се следи за свеждане до 

рационалния минимум използването на земеделските ресурси. 

1.4.2. Водоснабдяване и канализация 

ВиК услугите на територията на община Белово се доставят от оператора 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Белово 

Населените места в община Белово са водоснабдени, но част от 

водоснабдителната система има нужда да се поднови (подмяна на азбесто-

циментовите тръби, оборудване и др.) В по-голямата част от селата липсва 

канализация. Качеството на питейните води се изследва от ВиК Белово ЕООД и РЗИ – 

Пазарджик.  

Водоснабдяване 

Достъп до водоснабдителни услуги има почти цялото население в България. 

Посредством групови селищни водоснабдителни системи е осигурен достъп до 
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питейна вода на 99.5% от населението на страната (2018 г.) и в това отношение 

България има по-добър показател в сравнение с много други страни от ЕС.  

За водоснабдяването в общината се използват различни водоизточници 

разпределени както следва: 17 каптирани извора, 3 речни водовземания, 2 

водовземания от водите на яз. “Белмекен” чрез Горен изравнител на ВЕЦ “Момина 

клисура”. Речните водовземания са на реките „Баш дере” и „Хаджидедейца”, които са 

от водосборния басейн на река Марица. В изравнителя за ВЕЦ „Момина клисура” 

идват води от язовир „Белмекен”, който е изграден на река Крива. 

Съоръженията в община Белово са: Външно водоснабдяване - ПСПВ 2 броя, 

Вододизточници - 22 броя, ПС - 3 броя, Водопроводи - 55,327 км, резервоари - 11 броя, 

Водоразпределение - 68,441 км мрежа.  

Външни водоснабдителни зони - водоснабдителните зони на територията на 

община Белово са 5 бр.:  

- Водоснабдителна зона Белово - зона 1; 

- Водоснабдителна зона Момина клисура - зона 2;  

- Водоснабдителна зона Голямо Белово - зона 3;  

- Водоснабдителна зона Габровица - зона 4;  

- Водоснабдителна зона Сестримо - зона 5.  

Село Аканджиево е към водоснабдителна зона „Ветрен”, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД Пазарджик.  

Състояние и основни проблеми във външните водоснабдителни системи:  

- Неблагоприятното разположение на основните водоизточници на гр. Белово, с. 

Дъбравите и с. Мененкьово - каптажи ”Владикин извор” и ”Студена вода”. Не е 

възможно да бъдат устроени надеждни и сигурни санитарно-охранителни зони.  

- Санитарно-охранителните зони около водоизточниците са в лошо състояние 

/разградени/ и не са изградени съгласно изискванията на Наредба №3 от 16. 10. 2000 г.  

- Съоръженията за обеззаразяване са с ниска надеждност и в лошо състояние.  

- Съществуващите две пречиствателни съоръжения - ПСПВ Хаджидейца и Бърз 

филтър при Момина Клисура не работят.  

- На отклонението от техническия водопровод за КФ Костенец не се третират 

водите преди подаване в мрежата.  

- Всички системи за обеззаразяване на водата не подават дезинфектанта 

съгласно изискванията и добрата практика.  

- Променливи дебити на водоизточниците за селата – каптажи и речни 

водохващания. Малки дебити през лятото, особено в сухи години.  

- Напорните водоеми /с изключение на НВ V=500 м3 за с. Момина Клисура/ не 

са в добро състояние. Те са с амортизирани тръбни системи, арматури и стоманени 

части. (По-голямата част са строени в периода 1960 - 1985 година.)  

- Външните водопроводи на територията на на община Белово са общо 55.327 

км. От тях 51% - етернитови, 17% - стоманени и 27% - манесманови, 4 % - чугунени и 
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1% - полиетиленови тръби. Етернитовите и част от стоманените водопроводи са стари 

и амортизирани /изграждани са в периода 1953 - 1980 година/.  

- Двете помпени станции, които се използват понастоящем - ПС ”Владикин 

извор” и ПС ”Студена вода” са в лошо състояние - стари и амортизирани помпи, с 

ниска енергийна ефективност /помпите са монтирани преди повече от 25 години/.  

- Поради необходимостта водоизточниците /каптажите/ ”Владикин извор” и 

”Студена вода” да отпаднат от експлоатация, са направени проучвания за наличие на 

близко разположени алтернативни водоизточници, с добри качества на водата. Като 

подходящ водоизточник, е идентифициран съществуващият горен изравнител на ВЕЦ 

”Момина клисура” - трето стъпало на каскада ”Белмекен - Сестримо”. Освен за добив 

на енергия, понастоящем вода от изравнителя се ползва за водоснабдяване на Завода 

за кибрит ”Костенец” АД в град Костенец, както и за питейно водоснабдяване на село 

Габровица и село Момина Клисура. Водата от изравнителя отговаря на изискванията 

на Наредба №9 от 16. 03. 2001 година за качеството на водата, предназначена за 

питейно - битови нужди. Предвижда се преминаване на гр. Белово и селата Момина 

клисура, Дъбравите, Мененкьово и Аканджиево, а също така и от недостига на питейна 

вода за село Сестримо да се реши чрез захранване от новия водоизточник - 

изравнителя на ВЕЦ ”Момина клисура” /V=200 000 куб.м/. За подаваната вода от 

повърхностен водоизточник е задължително пречистване /ПСПВ/ и дезинфекциране. 

Предвижда се, в близост до изравнителя да бъде изградена ПСПВ със 

самопромиващи се бързи пясъчни филтри, в която ще се осъществява и хлорирането 

на водата.  

- Селата Голямо Белово и Габровица имат изградени външни водоснабдителни 

системи, които функционират и не са необходими алтернативи на сега 

съществуващото водоснабдяване.  

Състояние и основни проблеми в разпределителните водопроводни мрежи:  

- Разпределителните мрежи са изградени предимно от етернитови тръби с 

отдавна изтекъл амортизационен срок и са причина за загуби на вода и аварии по 

мрежите. Сградните водопроводни отклонения са изпълнени основно от стоманени 

поцинковани тръби, с изтекъл амортизационен срок - в град Белово над 80 %, а в 

мрежите на селата - над 95 %. и са в лошо състояние. Има значителен брой аварии.  

- Водата, подадена към разпределителните мрежи не се измерва. - Мрежата на 

гр. Белово не е зонирана - високи напори в ниските части на града.  

Осигуряването на непрекъснатост на водоподаването, на безопасна и 

съответстваща на нормативните изисквания питейна вода, са от първостепенно 

значение за общественото здраве и качеството на живот на населението. 

Остарялата, амортизирана и често аварираща водопроводна мрежа е причина 

не само за влошаване параметрите на водните услуги (непрекъснатост на 

водоподаването и качество на питейната вода), но преди всичко за огромните загуби 

на вода, по който показател България е първенец в Европа. Въпреки че потреблението 

в страната е значително по-малко в сравнение със средните данни за ЕС, 

количеството добита вода е почти двойно по-голямо в сравнение с други страни, което 

показва неефективно използване и разхищение на ресурсите от питейна вода, 

дължащо се преди всичко на амортизацията на водопреносната мрежа. В последните 

години загубите на вода при преноса до крайните потребители са средно около 60%, 
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което далеч надхвърля обичайните загуби в развитите страни от ЕС, където този 

процент варира в границите до 20%. 

Загубите на вода се дължат основно на физически течове – както видими, така 

и скрити, както от водопроводната мрежа, така и по кранове, връзки, резервоари и в 

различните шахти. Големи обеми вода се губят също за изпразване и пълнене на 

водопроводната мрежа при аварии, поради факта, че тя е недобре конструирана и/или 

преоразмерена, а граничните кранове между хидравличните зони не работят 

достатъчно добре. Към физическите и технологичните загуби се прибавят и 

търговските (кражби, неотчитане и грешно измерване). 

Както се вижда на фигура Х, община Белово е сред общините в област 

Пазарджик със значителни загуби при пренос на вода между 60-75%.   

Фигура 27. Загуба при пренос на вода, 2018 г. 

 
Източник: КЕВР, обработка НЦТР 

 

В „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 

територията на “В и К“ ЕООД Белово“ са представени инвестиционни програми, 

необходими за реконструкцията, рехабилитация и ново строителство за елементите на 

канализационните системи в община Белово. Времевия период на Плана за 

интегрирано развитие на община Белово съвпада със Средносрочната инвестиционна 

програма 2021-2028 г.  

Средносрочна инвестиционна програма 2021 - 2028 год. 

Водоснабдителна мрежа и пречистване на питейните води  

В средносрочната програма са включени инвестиционни мерки с цел:  

- Осигуряване на устойчивост, непрекъснатост и сигурност на водоподаването - 

чрез рехабилитация на външни водоснабдителни системи и на разпределителни 

мрежи и напорни водоеми.  

- Увеличаване на ефективността на водоснабдителните системи чрез 

намаляване на неприходната вода.  
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Средносрочната програма – част Водоснабдяване включва инвестиционни 

проекти:  

 

За град Белово:  

- Рехабилитация на 2 бр. напорни водоеми /НВ V=1000 м 3 и НВ V=160 м 3 и 

СОЗ около тях.  

- Рехабилитация на 9,557 км разпределителни водопроводни клонове /32% 

от дължината на разпределителната мрежа на град Белово/.  

За с. Момина клисура: 

- Рехабилитация на 0,826 км разпределителна водопроводна мрежа.  

За с. Дъбравите:  

- Рехабилитация на 1 брой НВ V= 200 м³ и СОЗ около него;  

- Рехабилитация на 0,917 км разпределителни водопроводни клонове.  

За с.Мененкьово:  

- Рехабилитация на 1,116 км разпределителни водопроводни клонове.  

За с. Аканджиево:  

- Рехабилитация на 1 брой НВ V=180 м 3 и СОЗ около него.  

- Рехабилитация на 0,927 км разпределителни водопроводни клонове.  

За с. Габровица: 

- Рехабилитация на 3,005 км преносни водопроводи - от каптажите до 

напорните водоеми на селото;  

- Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми /НВ V= 80 м 3и НВ V= 40 м 3и 

СОЗ около тях; 

 - Рехабилитация на 0,731 км разпределителни водопроводни клонове.  

За с. Сестримо:  

- Рехабилитация на 7,410 км гравитачен преносен водопровод от речно 

водохващане ”Хаджидейца” до ПСПВ ”Сестримо”.  

- Рехабилитация на 1,317 км разпределителни водопроводни клонове.  

За с. Голямо Белово:  

- Рехабилитация на 6,050 км преносни водопроводи - от каптажите до селото; 

- Рехабилитация на 0,508 км разпределителни водопроводи.  

С изпълнение на предвидените дейности във всички населени места в 

общината ще се постигне намаляване на броя на авариите и намаляване на загубите в 

разпределителните мрежи; подобряване на сигурността на водоподаване към 

консуматорите; подобряване на противопожарното осигуряване /монтаж на нови 

пожарни хидранти.  За град Белово, селата Габровица, Дъбравите и Аканджиево ще се 

подобри състоянието на напорните водоеми.  
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Канализация 

Канализационни услуги на територията на община Белово се предоставят от 

"ВиК" ЕООД Белово. Населените места нямат изградени канализационни системи с 

изключение на гр. Белово и частично изградена канализация в с. Сестримо, без 

пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Съоръжения: 

- Общо канализационна мрежа в общината е 50,255 км. в т.ч. за гр.Белово - 

16,895км – смесена; свързаност 87% . 

- Водоприемник на отпадъчните води е река Марица /II категория, в участъкът 

при град Белово - „нечуствителна зона“/.  

- Промишлените отпадъчни води с битов характер се заустват директно в 

канализационната мрежа на гр. Белово.  

- Производственото предприятие „Завод за производство на хартия Белово” 

зауства пречистените си в ЛПСОВ отпадъчни води в р. Марица. Формират се във 

връзка с пречистването им 2 потока замърсени отпадъчни води: I поток - 

производствени и II поток - битови. Пречиствателните съоръжения за 

производствените води са за механо-химично пречистване, а за битовите отпадъчни 

води е изградено механично и биологично стъпало, след което пречистените 

отпадъчни води се заустват в река Марица Пречистените води отговарят на 

изискванията съгласно разрешителното за заустване. 

Основните недостатъци на канализационната система:  

- Канализационната мрежа е амортизирана /наноси в каналите, разместени и 

нарушени връзки между тръбите, недостатъчен капацитет-диаметър, инфилтрация и 

ексфилтрация/.  

- В пo-голямата си част мрежата работи като смесена.  

- Недостатъчен е броят на дъждоприемните решетки и дъждовните водни 

количества не могат да постъпят в мрежата.  

- Основният проблем са миризмите в следствие на заустваните отпадъчни води 

в рамките на населеното място.  

- Липсва ПСОВ за отпадъчните води от град Белово и от другите населени 

места и непречистените отпадъчни води се изливат директно в река Марица, река 

Яденица и деретата, което е предпоставка за създаване на условия за екологичен риск 

за околната среда и здравен риск за населението в общината.  

По дял на населението, свързано с обществена канализация, област Пазарджик 

се доближава до средната стойност за страната, докато при пречистването на 

отпадните води делът на обхванатото население е малко над 40%. 

Фигура 28. Дял на населението, свързано с обществена канализация и   

         пречиствателни станции по области (31.12.2018 г.)  
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                 Източник: НСИ, обработка НЦТР 

 

Централизираното отвеждане и пречистване на отпадъчните води в малките 

населени места, с разпръснато население, и особено в които се очаква спад на 

населението и стопанската дейност не може да бъде икономически обосновано. 

Решения, свързани с прилагането на индивидуални подходящи системи на подобни 

места и проекти за повишаване на ефективността на предлаганите услуги и 

осигуряване на устойчивост, могат да доведат до подобряване в тази посока. 

В „Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 

територията на “В и К“ ЕООД Белово“ са представени инвестиционни програми, 

необходими за реконструкцията, рехабилитация и ново строителство за елементите на 

канализационните системи в община Белово. Времевия период на Плана за 

интегрирано развитие на община Белово съвпада със Средносрочната инвестиционна 

програма 2021-2028 г.  

В нея са включени инвестиционни мерки с цел рехабилитация на свързаните 

канализационни мрежи за намаляване на инфилтрацията и премахването на други 

основни недостатъци, което ще осигури ефективната експлоатация на ПСОВ.  

Средносрочната програма – част Канализация, включва следните 

инвестиционни мерки: 

 Рехабилитация на 8 км канализационна мрежа в град Белово. 

 Изграждане на канализационни мрежи в селищата, с население под 2 000 

екв. жители.  

 Прилагане на заключенията и препоръките от проучванията за зонирането на 

канализацията.  

С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните 

резултати:  

 Увеличаване степента на свързаност на населението към 

канализационната мрежа от 0% до 45% - 50% в населени места без 

канализационна мрежа, както и увеличение до 90 - 100% за населени места 

със свързаност над 30%;  
 

 Подобряване нивото на ВиК услугите за населението и екологичното 

състояние на населените места;  
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 Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ, 

намаляване експлоатационните разходи за пречистване на 

свръхразредените отпадъчни води;  
 

 Предпазване мрежите от претоварване, намаляване риска от наводнения и 

замърсяване почвите и подземните води;  
 

 Прекратяване или намаляване на риска от включването на отпадъчните 

води без пречистване в почвите, реките и другите водни тела;  
 

 Предотвратяване на замърсяването на подземните води и намаляване до 

минимум на риска за човешкото здраве. 

 

Изводи, проблеми при ВиК мрежата: 

 Актуалните нужди на населението и стопанските дейности на територията на 

община Белово са осигурени с необходимата им по количество и качество питейна 

вода от местни водоизточници. Ценна питейна вода се използва за поливане на 

културите, отглеждани в дворовете.  

В преобладаващата си част населените места (и останалите урбанизирани 

територии) не са канализирани. Широко се използват попивни ями. Пречистените 

отпадъчни води от стопанските дейности се отвеждат в прилежащите на обектите 

дерета. Има случаи, в които качеството им не отговаря на нормативните изисквания, 

но качеството на водите в деретата засега не се наблюдава. Качеството на останалите 

повърхностни води – реки/ суходолия и язовири, се оценява като приемливо. 

Напоителни системи 

Община Белово се характеризира с интензивно земеделие, където напояването 

е решаващ фактор за постигане на устойчиво земеделие.  

На територията на община Белово повърхностните води за напояване са главно 

от каскада Белмекен. След ВЕЦ „Момина клисура“ е началото на ГНК "Момина 

Клисура - Лесичово" по който с 70 км тунел водите от яз. Белмекен се транспортират 

към напоителна система „Карабунар“ и напоителна система „Тополница“ за напояване 

на Горнотракийското поле. Под ГНК "Момина Клисура - Лесичово" в напоителна 

система „Карабунар“ има изградени 16792 дка, от които годни за експлоатация са 7260 

дка, поливащи землищата на селата Аканджиево, Ветрен, Виноградец и Славовица. 

На тези площи се отглеждат предимно интензивни култури, лозя и зеленчуци. От ГНК 

"Момина Клисура - Лесичово" с дюкер под р.Марица се захранва и ГНК "Аканджиево - 

Белово", доставящ вода гравитачно за напояване на 2206 дка в землищата на селата 

Аканджиево, Мененкьово, Семчиново и гр. Белово. На р. Марица има изградени 

няколко водохващания с цел напояване. Водохващане "Момина Клисура" подава води 

от реката към изравнител „Момина клисура“, където постъпват и води от ВЕЦ 

„М.Клисура“ и по ГНК "Момина Клисура - Лесичово" отиват към напоителна система 

„Карабунар“. Водохващане „Белово“ подава вода в напоителен канал „Белово-

Септември“ за осигуряване напояването на земеделските площи от 2860 дка на гр. 

Белово, с. Мененкьово и гр. Септември, от които 860 дка на територията на община 

Белово. НК "Чаушко пере" също захранван от р. Марица доставя поливна вода до 

землищата на с. Малко Белово, с. Мененкьово и с.Ветрен и осигурява напояването на 

площ от 630 дка, от които 330 дка на територията на община Белово. НК „Стража арк“ 
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доставя вода за напояване на площите в землищата на с. Ветрен, с. Карабунар, 

Виноградец и с. Мененкьово. От него тръгва НК "Чанкър", който захранва с вода 

земеделските площи на с. Мененкьово и с. Аканджиево на територията на община 

Белово. Освен напояване с водите, подавани от напоителна система „Карабунар“ в 

терасата на р. Марица има изградени много сондажни кладенци, които се използват за 

напояване от земеделските стопани в региона. Основен принцип във връзка със 

собствеността върху природните ресурси на територията на Република България е, че 

те са собственост на държавата. Този принцип е приложим и по отношение на правото 

на собственост върху води и водни обекти. Публична държавна собственост са водите 

на реките, водите във водохранилищата и тези в язовирите и микроязовирите, 

естествените езера, както и подземните води.  

1.4.3. Телекомуникационна инфраструктура 

Всички населени места в общината са оборудвани със съоръжения за 

извършване на пощенски, телефонни и радио услуги, осигурени са интернет връзки. 

Всички населени места имат покритие с радио и телевизионен сигнал, като покритието 

със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата 

община. Територията на общината има покритие с телекомуникационни услуги, 

предлагани от мобилните оператори. Телекомуникационната мрежа предоставя 

различна степен на обслужване на територията на отделните населени места.  

Информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ са един от водещите 

фактори за изграждане на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и 

иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество, осигуряващо 

високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и 

широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално икономически сектори. 

Постепенно стават и все по-достъпни за населението както по отношение на 

възможностите за достъп, така и по отношение на тяхната цена.  

Разпространението на пандемията от COVID-19 постави света и страната ни 

пред нови предизвикателства. В тези условия необходимостта от по-добра свързаност 

изисква предоставянето на сигурни, бързи и качествени телекомуникации. 

Широколентово покритие. Широколентовият достъп до интернет се смята за 

един от основните инструменти за подобряване на икономическото и социално 

благосъстояние на населението и преодоляване на териториалните дисбаланси. 

Разпространението на високоскоростна интернет връзка позволява и прави лесно 

достъпни икономическите и социалните ползи от информационните и 

комуникационните технологии, свързани и с преодоляване на пречките в разстоянието 

и развитието, особено на изостаналите райони.  

Въпреки че България регистрира сериозен напредък относно скоростта на 

широколентовия достъп, проблем остава покритието в някои малки градове и села, 

разположени в периферни, слабонаселени и селски райони - в тях се наблюдава 

ограничено или дори липсващо покритие, т.нар. „бели зони“. Доизграждането на 

широколентови мрежи именно в такива райони е забавено поради отсъствието на 

пазарен мотив. Невъзможността механизми да осигурят широколентови услуги 

своевременно, на достъпни цени, на всички граждани, независимо от географското им 

местоположение на територията на страната, обуславя необходимостта от държавна 

намеса, за да се защити обществения интерес. 



План за интегрирано развитие на община БЕЛОВО 2021-2027 г.  / проект/ 

 
 

49 
 

Община Белово е сред първите общини в България, одобрени за финансиране 

и реализирали проект по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия за 

изграждане на безплатен високоскоростен висококачествен безжичен Интернет достъп 

на обществени места на територията на общината. Инициативата WiFi4EU е 

предназначена за граждани и посетители на ЕС. В резултат на реализирането на 

проекта, жителите на община Белово имат безплатен достъп до безжичен Интернет в 

центъра на гр. Белово, спортната зала, площадите на всички населени места на 

територията на общината.  

Фигура 29. Относителен дял на населението, попадащо в „бели“ зони 

 
                  Източник МТИТС, обработка НЦТР 

  1.4.4. Електроснабдяване, енергийна ефективност и ВЕИ 

Електроенергийната мрежа в общината обхваща всички населени места. 

Въздушните електропроводи високо напрежение са собственост на НЕК. 

Електроразпределителната мрежа за средно и ниско напрежение се обслужва от 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД. Мрежата СрН е добре развита и в добро състояние. 

Недобро е състоянието на мрежата ниско напрежение - в по-голямата си част 

въздушна с недостатъчна преносна възможност. На територията на общината е 

разположена електрическа разпределителна подстанция 110/20. По населени места е 

изградена мрежа от ТП с обща инсталирана мощност както следва: 

          Таблица 11. Изградена мрежа от ТП по населени места 

Населено място Брой ТП 
Обща инсталирана мощност 

/KVA/ 

гр. Белово 24 7130 

кв. Малко Белово 6 2480 

с. Голямо Беловo 3 900 

с. Момина клисура 7 1673 

с. Сестримо 8 1900 

с. Габровица 2 560 

с. Дъбравите 2 410 

с.Мененкьово 3 750 

с. Аканджиево 2 430 
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м. Белмекен 3 125 

с. Чаира 1 400 

м. Ливада Бачия 1 100 

 

Община Белово е богата на хидроенергийни ресурси. Преди 40 - 50 години е   

изградена каскада “БЕЛМЕКЕН - СЕСТРИМО - ЧАИРА“ в поречието на река Крива, 

приток на река Марица. Хидроенергийният комплекс е един от най-големите в Европа,  

стопанисван е понастоящем от Национална Енергийна Компания /НЕК/.  

Съоръжението е  с национално значение и включва: ВЕЦ/ПАВЕЦ "Белмекен"; ПАВЕЦ 

"Чаира"; ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура". Електропроизводството с важни 

предимства - използват се възобновяеми енергийни източници, не се замърсява 

природата, водите се използват комплексно /енергодобив, водоснабдяване, 

напояване, водни спортове/. И четирите централи са държавна собственост. 

Фигура 30. Схема на каскада „Белмекен-Сестримо-Чаира“ 

 

Улично осветление   

Уличното осветление в община Белово е изградено с улични осветители с 

компактни луминисцентни лампи, монтирани основно на стълбовете от мрежата ниско 

напрежение. Монтираните осветителни тела не осигуряват нормативните яркост и 

равномерност на осветителната уредба. Необходимо е изграждане на нова 

осветителна уредба във всички населени места на общината. За намаляване на 

разходите на ел.енергия е препоръчително осветителните уредби да се изградят с 

LED осветители, както и въвеждане на система за управление и контрол на 

осветителната уредба.  

Цялостното развитие на захранването с електроенергия на територията на 

община Белово се предвижда да става посредством инвестиции на 

електроразпределителното дружество. Планувани са подмяната или полагане на нови 

кабели линии НН с изтичащ срок на експлоатация. Също така се предвижда и подмяна 

на кабели СрН /20kV/ 
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Енергийна ефективност  

Директивата 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, с която се установява 

набор от задължителни мерки, способстващи ЕС в постигането на целта от 20% 

спестяване на енергия до 2020г, в действителност се превърна в крайъгълен камък  на 

политиката на ЕС относно енергийната ефективност и разумното потребление на 

енергия. Директивата също така въведе цели за икономия на енергия и много политики 

за енергийна ефективност, включително по отношение на санирането на сгради с цел 

повишаване на енергийната ефективност и придобиването на енергийни сертификати 

за сградите, както и  определянето на минимални стандарти за енергийна ефективност 

на различни продукти, етикети за енергийната ефективност, интелигентните 

измервателни уреди и не на последно място правата на потребителите. В новата 

Директива относно енергийните характеристики на сградите, а именно Директива (ЕС) 

2018/844 се определят пътни карти с индикативни цели за 2030г., 2040г. и 2050 г., както 

и дългосрочни стратегии за подпомагане на санирането на сградния фонд на 

държавите членки. Целта е постигане на високо енергийно ефективен и 

декарбонизиран сграден фонд до 2050 г. 

Сградният фонд на община Белово е изграден с цел задоволяване 

потребностите на населението в различните сфери на живот – социален, културен, 

обществен, и т.н. Още с приемането на ЗЕЕ през 2008г, Общината започва усилена 

работа по обновяването му, като резултатите от това не закъсняват. Въпреки 

ограничените възможности за кандидатстване по европейски програми за 

финансиране на мерки за реновиране и енергийна ефективност, всяка възможност е 

използвана, като поетапно са възложени ДОЕЕ на обществените сгради. 

Водещи за общината са били възможностите за осигуряване на финансови 

средства за въвеждане на мерки за ЕЕ и подобряване състоянието на сградния фонд. 

В тази връзка е представена и кандидатурата на общината пред ФЕЕВИ.  

Реализирани са редица проекти за енергийна ефективност, като за периода 

2011г. – 2019г. те са: 

 Енергоефективна реконструкция на сградата на МЦ „Белово“ – финансирано от 

Фонд ЕЕВИ и Община Белово /2011-2012г./; 

 Енергоефективна реконструкция на сградата на СОУ „Чапай“ – финансирано от 

ОПРР и Община Белово /2012-2014г./; 

 Енергоефективна реконструкция на сградата на Читалище „Св.Св. Кирил и 

Методий“ – финансирано от Фонд ЕЕВИ и Община Белово /2014-2015г./; 

 Енергоефективна реконструкция на сградата на Читалище „Св.Св. Кирил и 

Методий“ – финансирано от ДФ Земеделие за ремонт на отоплителната 

инсталация /2014-2015г./; 

 Енергоефективна реконструкция на сградата на Община Белово – финансирано 

от Фонд ЕЕВИ и Община Белово /2014-2015г./; 

 Проект „Реконструкция на сградата на спортната зала в кв. Разсадника – 

финансиран от ММС /2014-2015г./; 

 Възстановяване след пожар, в т.ч. енергийна ефективност на Читалищна сграда 

в с. Мененкьово /2017 – 2018 г./; 
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 Проект „Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна 

/ОУ с.Мененкьово/ и културна инфраструктура /НЧ с. Аканджиево, НЧ кв. Малко 

Белово и НЧ с. Момина клисура/ в Община Белово - финансиран от Фонд ЕЕВИ 

/2019г./. 

Община Белово има изготвена Програма за енергийна ефективност за 

периода 2020 – 2025г., която е приета от Общинския съвет с решение 

№11/29.11.2019г. (Протокол №3/29.11.2019г.). 

Основните цели на Програмата за енергийна ефективност позволяват да бъде 

определен възможният набор от дейности и мерки, водещи до енергийни спестявания 

в общинските сгради. Стратегическите приоритети в тази област са: 

 Намаляване на разходите за горива и енергия; 

 Намаляване на бюджетните разходи за енергия; 

 Намаляване на замърсяването на околната среда, чрез по-малко вредни 

емисии и въвеждане на нови ВЕИ. 

По отношение на сградния фонд в общината, Програмата за енергийна 

ефективност предвижда следното: 

 Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на обществените 

сгради в експлоатация, с обща разгъната застроена площ над 250 кв.м.; 

 Топлоизолиране на външни стени; 

 Топлоизолиране на под; 

 Топлоизолиране на покриви; 

 Подмяна на дограма; 

 Енергоспестяващи мерки по котелните инсталации; 

 Енергоспестяващи мерки по осветителните инсталации; 

 Енергоспестяващи мерки по сградните инсталации. 

По отношение на публичното осветление: 

 Реновиране с цел оптимизация на разходите за улично осветление; 

 Реновиране с цел намаляване на разходите за парково и площадно 

осветление. 

В Програмата за енергийна ефективност е приложен метод на приоритетните 

целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним 

модел на потребление на енергия. Изборът на целеви групи се извършва след 

преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, 

наличието на потенциал за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото 

на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на 

отделните структури на общината и други. 

Възможното реализиране на проекти за енергийна ефективност се очертава в 

четири сектора, както следва: 

 Сектор „Сграден фонд“ с целеви групи – детски градини, училища, 

социални домове и административни сгради; 
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 Сектор „Услуги“ с целева група – улично осветление и осветление  в 

административните сгради; 

 Сектор „Възобновяеми енергийни източници“; 

 Сектор „Жилищни сгради“ с целеви групи – многофамилни жилищни 

сгради. 

 

Енергия от възобновяеми източници 

Възобновяемите източници на енергия са алтернативни на изкопаемите горива, 

които допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, 

диверсифицирането на енергийните доставки и намаляването на зависимостта от 

външни пазари, особено такива, които са ненадеждни или нестабилни. 

Законодателството на ЕС за насърчаването на използването на възобновяеми 

енергийни източници се разви значително през последните 15 години. През 2009г 

лидерите на ЕС си поставиха за цел делът на възобновяемите енергийни източници в 

потреблението на енергия в ЕС да достигне 20% до 2020г. През 2018г този дял 

нарасна на 32% с хоризонт до 2030г., а сега се обсъжда рамката с хоризонт до 2050г. 

За постигане на поставените цели ЕК създаде механизъм за финансиране на 

мерките за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници 

/Регламент 2020/1294/. Основната цел на този механизъм е да подпомогне държавите 

членки да достигнат своите индивидуални и колективни цели за енергията от 

възобновяеми източници. Механизмът на финансиране свързва държавите, които 

участват във финансирането на проекти, с държавите, които са съгласни да бъдат 

изградени нови проекти на тяхна територия. Комисията определя рамката за 

изпълнение и средствата за финансиране на механизма, като установява, че 

държавите членки, фондовете на ЕС или вноските от частния сектор могат да 

финансират действия по линия на механизма. 

Енергията, произведена чрез този механизъм за финансиране ще може да се 

отчита за постигане на целите за енергията от възобновяеми източници на всички 

участващи държави и ще допринесе за осъществяване на амбицията на Европейския 

зелен пакт за постигане на въглеродна неутралност до 2050г. 

Община Белово е разработила и приела Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020г. 

–  2030г. Същата е приета с решение на ОбС №185/18.12.2020г. 

Производството и потреблението на енергия от ВИ е свързано с: 

 Повишаване на енергийната независимост на общините и региона; 

 Създаване на временна и постоянна трудова заетост; 

 Подобряване параметрите на околната среда; 

 Привличане на местни и чуждестранни инвестиции; 

 Осигуряване на по-евтина енергия; 

 Въвеждане на нови технологии и ноу-хау; 

 Осъществяване на местно устойчиво енергийно развитие. 
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Принципи, които имат отношение към регионалната политика: 

- Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и 

местните власти от планиране към реализиране на НПДЕВИ. 

- Планиране: Реализирането на НДПЕВИ се осъществява чрез областните 

и общинските програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга 

и оценките от прилагането и; 

- Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не 

заместват, а допълват местните мерки; 

- Състезателност и прозрачност: Съобразно качеството на предлаганите 

проекти (което се проверява допълнително от АУЕР на база икономическа 

ефективност на инвестициите) и в съответствие с принципите за прозрачност и 

яснота, областните и общинските програми се конкурират за ефективно 

използване на местните ресурси; 

- Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по 

планирането и реализацията на НПДЕВИ чрез партньорство и сътрудничество с 

централните, регионалните и местните власти, НПО, бизнес-средите, научните 

организации (университети и институции); 

- Информационно осигуряване:  наличие на актуална информация на 

регионално и местно равнище относно изпълнението на НПДЕВИ. 

Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и 

местните органи на изпълнителната власт: 

 Балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при 

усвояване на потенциала на ВЕИ; 

 Институционална и секторна координация при решаване на задачите за 

развитие на ВЕИ; 

 Повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в 

прилагането на областните и общински програми по ВЕИ; 

 Изграждане на информационна система за подпомагане на дейностите по 

ЕЕ и ВЕИ на местно ниво. 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния 

ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и 

стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно 

устойчиво развитие. 

Общинската програма е съобразена с развитието на Южен централен район за 

планиране, особеностите и потенциала на община Белово за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ е израз на 

политиката за устойчиво развитие на община Белово. 

Основна цел на НПДВЕИ: Да насърчи въвеждането и използването в бита и 

местната икономика ползването на енергия от възобновяеми източници, чрез 

планирани действия. 
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Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Белово е разработена в съответствие 

с националните приоритети за използване и развитие на енергията от възобновяеми 

източници. 

Законът за енергията от възобновяеми източници е основният нормативен акт, 

регламентиращ националната политика в областта на използването на енергия от 

възобновяеми източници.  

Според закона държавната политика за насърчаване на производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми източници се определя от Министерския 

съвет и се провежда от Министъра на енергетиката, който разработва, актуализира и 

внася за приемане от МС Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници. 

Държавната политика за насърчаване производството и потреблението на 

електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми 

източници, производството и потреблението на газ от възобновяеми източници, както и 

производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в 

транспорта, се изпълнява от изпълнителния директор на АУЕР. 

1.4.5. Газопреносна и газоснабдителна мрежа  

За района на община Белово газоснабдяване е осигурено само на територията 

на гр. Белово (за някои административни и други сгради). 

1.5. Екологично състояние 

1.5.1. Качество на атмосферния въздух 

Емисии от автомобилен трафик 

Автотранспортът изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни 

окиси и парникови газове – метан, диазотен оксид и въглероден диоксид. 

Газовите емисии от автомобилния транспорт влияят върху качеството на 

атмосферния въздух (КАВ) в една или друга посока, зависимост от няколко основни 

параметри:  

- режим на работа на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) - при термично 

стабилен режим на работа има пълното изгаряне на горивото и следователно 

нивото на въглеродни оксиди и азотни оксиди е ниско;  

- скоростта на МПС по транспортното съоръжение – ако скоростта е 

постоянна, режимът на работа на ДВГ е стабилен;  

- височина на източника на емисии - ауспухът на МПС е нисък и студен 

източник и замърсяването от него не се разпространява на голямо 

разстояние – максимум до края на сервитута (100m) на магистралата, в 

отсъствието на каньон;  

- обемът на автомобилния трафик. 

 Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на 

голяма част от моторните превозни средства представляват заплаха за влошаване на 

екологическите характеристики на въздуха в прилежащите до пътните артерии зони. 

Съществуващите проблеми в региона са свързани както с влошени експлоатационни 
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условия на общинската пътна мрежа, така и с нарастващия трафик през общината по 

време на ваканционните сезони. 

 

Емисии на летливи органични съединения  

Дейностите, свързани с източниците на емисии на летливи органични 

съединения във въздуха основно са:  

- дистрибуция на бензини (бензиностанции);  

- предприятия, използващи органични разтворители в процеса на 

производство (дейности по нанасяне на слепващи покрития, производство 

на обувки, химически чистения, извличане и рафиниране на растителни 

масла, химически чистения и др.);  

- производство, употреба и дистрибуция на определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти със съдържание на летливи органични 

съединения, по-високо от установените норми; 

- горивните процеси.  

Бензиностанциите на територията на община Белово са приведени в 

съответствие с нормативните изисквания. В община Белово няма обекти, 

осъществяващи дейности с употреба на летливи органични съединения в 

разтворители, които се контролират. 

Вещества, които нарушават озоновия слой 

Обектите, използващи в производствената си дейност вещества, чието 

изпускане в атмосферата води до нарушаване на озоновия слой или предизвиква 

както тези, преработващи или работещи с такива или с флуорирани парникови газове - 

за поддръжка на промишлени хладилни, климатични, термопомпени инсталации, 

стационарни противопожарни инсталации и високоволтова комутационна апаратура са 

малко и се контролират периодично за емитиране на въглеводороди, съдържание на 

халогенни елементи хлор, флуор, бром, йод. Наличието на халогенните елементи във 

въглеводородите е основната причина за озоноразрушаващото им действие и 

определя техния различен озоноразрушаващ потенциал. 

Неприятно миришещи вещества 

Не са правени специални изследвания за източници за неприятни миризми. По 

принцип това са местата с изхвърлени органични отпадъци, района около закритото 

сметище и местата за отглеждане на животни - дифузни източници на емисии. 

В община Белово няма данни, които да показват замърсяване на въздуха с 

наднормени концентрации на летливи органични съединения, вещества, които 

нарушават озоновия слой и миризми, които са дифузни източници на емисии. 

Емисии от производствени и други дейности  

Общината е малък промишлен център в област Пазарджик с утвърдени 

промишлени традиции и потенциал за ново развитие. По-големите компании, които се 

явяват и определящи за икономиката на общината, са представители на местната 

индустрия. Най-важни и развити отрасли са: енергетиката, целулозно-хартиената 

промишленост, дърводобива и дървопреработването. В тези отрасли функционират 

структуроопределящите предприятия за общината. 
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Вредните емисии, свързани с горните икономически дейности в района на 

общината са под пределните норми на атмосферно замърсяване и на територията на 

общината не създават условия за трайна зона на замърсен атмосферен въздух. 

 

Отопление в частния жилищен сектор  

Общината не разполага с информация относно количествата на използвани 

горива от населението за отопление и готвене. Последните години се наблюдава 

тенденция за увеличаване дела на отопление на твърди гориво - дърва и въглища. 

Емисиите в битово-комуналния сектор са негативен фактор за качеството на 

атмосферния въздух в общината. През отоплителния период може да се очакват 

завишени концентрации на прах, азотни и серни оксиди от битовото отопление в 

населените места. Необходимо е да бъдат предприети действия, насочени към смяна 

на горивната база, използването на високоефективни отоплителни уреди. 

На базата на налична информация, вредните емисии, свързани със 

производствената, битова дейност и транспорта в района на община Белово са под 

пределно-допустимите нива на атмосферно замърсяване и на територията на 

общината липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен 

атмосферен въздух.  

 Климатичните и метеорологични характеристики на района на община Белово 

са слабо неблагоприятни (в равнинните части на общината) по отношение на 

разсейването на вредни замърсители, изхвърляни в атмосферата. За намаляване на 

локалното въздействие е необходимо при реализация на производствени дейности да 

се прилагат най-добрите налични техники за минимизиране на такива емисии в 

атмосферния въздух.  

Мерки за опазване на околната среда /качество на атмосферния въздух/: 

 Контрол на замърсители на атмосферен въздух на строителните площадки 

и в най-близко разположените жилищни територии по време на 

строителството на инфраструктурни обекти, производствени сгради, ВиК 

системи и съоръжения и др.  

 Одобряване за реализация на производствени дейности, които прилагат 

най-добрите налични техники за минимизиране на емисиите в атмосферния 

въздух след преценка по ЕО или ОВОС и провеждане на строг контрол за 

изпълнение на предложените мерки за опазване на атмосферния въздух.  

 Поддържане на пътните настилки и откритите площи в населените места 

чисти от прах през сухите месеци, оросяване при възможност на 

строителните площадки  

 Намаляване на вредните емисии във атмосферния въздух чрез използване 

на слънчева енергия, съоръжения с ветрогенератори и др.; 

 Намаляване на вредните емисии във атмосферния въздух през зимния 

сезон със саниране на сгради (повишаване на енергийната ефективност в 

административни сгради, производствени помещения, жилищни сгради и 

др.) използване на горива с по-добри показатели , свързани с генериране на 

вредни емисии в атмосферния въздух.  
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 Да се използват съвременни строителни и транспортни машини и 

съоръжения с ниско ниво на емисии на вредни вещества в изгорелите 

газове.  

 Повишаване етапно на зелените площи и поддържането им в добро 

състояние. 

1.5.2. Качество на водите 

Контрола върху състоянието на водите и водните обекти на територията на 

област Пазарджик се осъществява от РИОСВ – Пазарджик.  

Екологично и химично състояние на повърхностните води 

Основните източници на замърсяване на водите са земеделието, 

промишлеността, транспорта и населените места, като голяма част от тези 

замърсявания постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води. 

Замърсителите, предимно от органичен произход, се разграждат под въздействието на 

естествени самопречистващи процеси до определена степен, но някои вещества 

изобщо не могат да бъдат разградени от Основните източници на замърсяване на 

водите са земеделието, промишлеността, транспорта и населените места, като голяма 

част от тези замърсявания постоянно се изпускат в повърхностните и подземни води. 

Замърсителите, предимно от органичен произход, се разграждат под въздействието на 

естествени самопречистващи процеси до определена степен, но някои вещества 

изобщо не могат да бъдат разградени от естествените процеси, което налага тяхното 

отстраняване или намаляване до допустими за околната среда граници.  

Източниците на замърсяване се делят на: 

- Точкови източници на замърсяване - това са заустването на канализации на 

населени места с над 2000 жители, заустващи без необходимо пречистване; 

зауствания от пречиствателни станции за отпадъчни води; зауствания на промишлени 

отпадъчни води от индустриални обекти. В община Белово населени места с над 2000 

жители е само гр. Белово (3307 д. към 31.12.2020 г.). В общината няма изградени 

ПСОВ. Директно заустваните непречистени отпадъчни води в приемниците 

замърсяват водите в тях и създават условия за екологичен и здравен риск в района. 

Селата са без канализационна система и за битовите води се използват септични и 

изгребни ями, които са предпоставка за замърсяване на почви и подземни води в 

района и възникване на здравен риск. 

- Дифузни източници на замърсяване - населени места без ПСОВ и без 

канализация, промишлени зони без канализация, нерегламентирано натрупване на 

отпадъци и торови маси. При дифузно внесените вещества от значение са биогенните 

вещества, пестицидите (препарати за растителна защита) и тежките метали. 

Проблемите, произлизащи от дифузното натоварване на повърхностните води с азот 

се влияе основно от притока от подземните води (разтворените вещества), а с фосфор 

се предизвиква основно от ерозията (внесените количества твърди частици). Други 

замърсявания, които имат значение са стари замърсявания и/или замърсявания с 

опасни вещества на почвата, (включително от депа, аварии), при значително сухо или 

мокро отлагане от атмосферата. В общината голяма част от населените места нямат 

изградени канализационни системи и от населението се използват септични или 

изгребни ями, което води до замърсяване на почвите, подземните и повърхностните 
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води в района. Изключение са гр. Белово и с. Сестримо с частично изградена 

канализация. 

- Хидроморфологични изменения - водочерпенето от повърхностните води, 

регулиране на оттока. Това са проблеми, възникнали вследствие изграждане на 

хидроенергийни съоръжения, изграждане на язовири, диги за защита от наводнения, 

бентове и преливници. Въздействия, свързани с хидроморфологични промени 

значително се отразяват върху водните организми. Особено силно е въздействието на 

напречни строителни съоръжения, тъй като се прекъсва проходимостта за онези водни 

организми, които не са в състояние да преодолеят тези прегради.  

- Морфологични изменения - прекъсването на естествената дължина на 

реките, физически изменения на коритото, развитие на инфраструктурата (пътища, 

мостове), инженерни дейности и свързаните с тях земно-изкопни работи са важни и 

съществени въздействия, които влияят и върху натоварването с вредни и биогенни 

вещества. Освен прякото въздействие, което те оказват върху речните течения и 

водоеми, често те въздействат и косвено върху водните организми променяйки 

тяхната жизнената среда и достъпа до хранителни вещества, а с това и възможността 

им за оцеляване. 

 Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни 

тела се извършва по класификационна система за биологични и физико-химични 

елементи за качество, и стандарти за качество на околната среда за химични 

елементи и специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностните води. Екологичното състояние на повърхностните 

водни тела се оценява в пет класа: отлично, добро, умерено, лошо и много лошо. 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и 

лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. 

Таблица 12. Състояние на повърхностни водни тела на територията на община Белово 

 

                                                                                               Източник: РИОСВ Пазарджик, 2021 г.   
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Таблица 13. Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 

 
 Източник: БД ИБР 

 

Състояние на питейните води 

На територията на област Пазарджик се намират 18 водохващания за питейно 

битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 12 питейни водни тела.  

Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в 

зависимост от категорията на водоизточниците в тях. Съгласно действащите 

нормативни документи  водоизточниците се класифицират в три категории в 

зависимост от качеството на водите – А1,А2,А3, като А1 е за най-доброто качество. В 

таблицата по-долу са представени данни за категорията на водоизточниците и 

състоянието на повърхностните питейни водни тела на територията на община Белово 

по данни от мониторинга, проведен през 2021 г. от РИОСВ – Пазарджик. Състоянието 

на водоизточниците се определя като добро (категория А2). 

Таблица 14. Състояние на повърхностни питейни водни тела  

 
                                                                                               Източник: РИОСВ Пазарджик, 2021 г.   
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Подземни води 

Хидрогеоложките условия в обхвата на община Белово която е изцяло на 

територията, обслужвана от Басейнова дирекция за управление на водите 

Източнобеломорски район - Пловдив, се обуславят от пукнатинни, карстови и порови 

подземни води, обособени в подземните водни тела: 

- Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернер-котловина Долна 

бана-Костенец“ с код BG3G00000NQ007 е формирано в неогенски седименти 

кватернерни образувания. Подхранването му е основно от валежи. Дренирането се 

осъществява в речно-овражната мрежа чрез извори и водовземни съоръжения. 

Водоносният колектор включва валуни, пясъци и песъчливи глини. Подземното водно 

тяло е определено като зона за защита на питейни води с код BG3DG00000NQ007.  

- Подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с 

код BG3G000000Q013 представлява безнапорен водоносен хоризонт в кватернерните 

образувания на р. Марица и нейните притоци. Колектор на подземните води са 

разнозърнести пясъци и чакъли, отложени върху неравна повърхност на неогенски 

глинесто-песъчливи и чакълести седименти. Подхранването на подземното водно тяло 

се осъществява от инфилтрация на атмосферни валежи, от повърхностни речни води, 

от поливни води и от карстовите води в палеогена. Дренира се от малкодебитни 

извори в овражната мрежа, в р. Марица при ниски водни стоежи в нея и от множество 

водовземни системи и съоръжения. Подземното водно тяло е определено като зона за 

защита на питейни води с код BG3DG000000Q013. 

- Подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Белово“ с код 

BG3G000000N016 е формирано в неогенски седименти. Подхранването му е основно 

от валежи. Дренирането се осъществява в речно-овражната мрежа чрез извори и 

водовземни съоръжения. Водоносният колектор включва неогенски 

брекчоконгломерати, пясъчници, пясъци и песъчливи глини. Подземното водно тяло е 

определено като зона за защита на питейни води с код BG3DG000000N016. 

- Подземно водно тяло „ Порови води в Неоген-Кватернер – Пазарджик-

Пловдивски район “ с код BG3G00000NQ018 представлява напорен водоносен 

комплекс в отложенията на Ахматовската свита в неогена, включваща фациално 

неиздържани в хоризонтално и вертикално направление водоносни пластове и 

прослойки от разнозърнести пясъци и чакъли, залягащи всред пясъчници, алевролити 

и глини, и в кватернерните песъчливо-чакълести образувания на пресичаните притоци 

на р. Марица. Подхранването на комплекса е от инфилтрация на атмосферни валежи, 

повърхностни води от речно-овражната мрежа и от пукнатинни и карстови води. 

Дренирането е в р. Марица и притоците й, чрез извори в обсега на афльориментите на 

Ахматовската свита, чрез водовземни системи и чрез отгоре лежащите кватернерни 

образувания на р. Марица, с който по-същество формира общ подземен воден обект. 

Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни води с код 

BG3DG00000NQ018. 

- Подземно водно тяло „Карстови води - Малко Белово“ с код 

BG3G00000Pt037 в долната си част е напорно, а в горната - безнапорно. Формирано е 

в докамбрийски мрамори, гнайси, калкошисти и амфиболити, изграждащи северното 

бедро на Севернородопската антиклинала, голяма част от което поради разломяване е 

потънало и е погребано от неогена на Пазарджик-Пловдивското поле. Подземното 

водно тяло в литературата е известно като Малкобеловски карстов басейн. 

Подхранването на карстовите води се осъществява от валежи и повърхностни води, а 



План за интегрирано развитие на община БЕЛОВО 2021-2027 г.  / проект/ 

 
 

62 
 

дренирането им - от извори и водовземни съоръжения, сред които са: „Владикин 

извор“ в гр. Белово, изворите западно от Симеоновец, при с. Семчиново и други. Част 

от карстовата вода се излива в алувиалните образувания на терасата на р. Марица. 

Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейни води с код 

BG3DG00000Pt037. 

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води – Западно и централнобалкански 

масив” с код BG3G00000Pt044 е формирано в метаморфни, интрузивни и седиментни 

скали (гнайси, гнайсошисти, мигматити, амфиболити, гранитогнайси, гранодиорити, 

пясъчници, аргилити, алевролити и др.). Подхранването на подземните води е основно 

от валежи. Дренират се от силно развитата и дълбоко врязана хидрографската мрежа 

чрез извори и водовземни съоръжения. Подземното водно тяло е определено като 

зона за защита на питейни води с код BG3DG00000Pt044. 

- Подземно водно тяло „Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс“ с код 

BG3G00000Pt047 е обособено в повърхностната зона на докамбрийски метаморфити. 

Колекторът на подземните води е представен от изветрели и напукани гнайси, 

амфиболити, лептинити, мрамори, гранитогнайси, шисти, кварцити и други скали. 

Подхранването се осъществява основно от валежи, а дренирането - от извори и 

водовземни съоръжения. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на 

питейни води с код BG3DG00000Pt047. 

Националната мрежа за оперативен мониторинг на химичното състояние на 

подземните води на територията на РИОСВ-Пазарджик през 2021 година включва 17 

хидрогеоложки пунктa за мониторинг, от които на територията на община Белово:  

- BG3G000000NMP162 – Дренаж, с. Сестримо, общ. Белово 

- BG3G0000APTMP098 - Извор "Мердевен 2", ВиК Белово, с. Голямо Белово, 

общ. Белово 

- BG3G00000PTMP186 - Извор "Владикин извор", гр. Белово, общ. Белово 

Таблица 15. Състояние на подземни водни тела   
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Източник: РИОСВ Пазарджик, 2021 г.   

 

Характеристика на подземните водните тела в лошо химично състояние 

Подземно водно тяло BG3G000000Q013 /Порови води в Кватернер-

Горнотракийска низина/ Това е най-голямото по площ ПВТ в Източнобеломорски 

район, в разглеждания район е неговата западна част. Алувиалните (терасни и 

алувиални конуси) и пролувиални отложения са образувани от р. Марица, и нейните 

притоци Пясъчник, Стряма, Стара река, Въча, Чая. Цялото ПВТ има площ – 

2818,07кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини, гравелити, валуни, 

чакъли. ПВТ се подхранва от реките и деретата притоци на р. Марица, от 

инфилтриралите се валежи и поливни води, от карстовите води на южната оградна 

верига, които подземно се изливат в алувия. Това ПВТ няма мониторингови пунктове 

от националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води за 

наблюдение на територията на РИОСВ Пазарджик. Няма и мониторингови пунктове от 

националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води 

черпещи вода за питейно-битово водоснабдяване за наблюдение на територията на 

РИОСВ-Пазарджик.  

Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ BG3G000000Q013 

съгласно Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД 

„Източнобеломорски район” за 2021г. Показатели на замърсяване са нитрати, манган, 

фосфати. 

 Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ BG3G000000Q013 

съгласно Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД 

„Източнобеломорски район” за 2020 г. Показатели на замърсяване са нитрати, манган, 

фосфати и обща алфа-активност. 
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Проблемите, водещи до недоброто състояние на подземните води са в резултат 

на органични замърсители, опасни вещества и замърсяване с нитрати, които се 

дължат на зауствания на непречистени отпадъчни води, населени места без 

канализации, новосформирани сметища, липса на локални пречиствателни 

съоръжения за производствени отпадъчни води и лошите земеделски практики при 

употреба на органични и минерални торове. 

1.5.3. Качество на почвите 

Почвите са национално богатство, ограничен, незаменим и практически 

невъзстановим природен ресурс и поради това, тяхното опазване е основен приоритет. 

От чистотата им до голяма степен зависи тяхното плодородие и влияние върху 

здравето на хората и животните. Най-разпространените форми на увреждане на 

почвата са химическото замърсяване с тежки метали, металоиди и устойчиви 

органични замърсители, различни форми на деградационни процеси като ерозия, 

вкисляване, засоляване, уплътняване и запечатване. 

Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

Основен източник на замърсяване на почвите с тежки метали и кисели 

компоненти са автомобилният транспорт, изгарянето на въглища и нефтопродукти, 

прекомерното използване на препарати за растителна защита и минерални торове. 

Почвите се замърсяват чрез атмосферата по пътя на утаяване на аерозоли, прах или 

разтворени съединения на токсични вещества с валежите. 

Съгласно анализа на резултатите от почвения мониторинг, извършен от 

РИОСВ – Пазарджик през 2021 г., не са регистрирани превишения на нормите за 

съдържание на тежки метали над ПДК, органични замърсители, както и вкисляване на 

почвите. 

 

 

Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

РИОСВ-Пазарджик осъществява контрол върху дейностите по представените 

разрешения за търсене и проучване и по предоставените концесии за добив на 

полезни богатства във връзка с изпълнение на условията на решенията, 

разрешителните и становищата, издадени при условията и по реда на 

законодателството по опазване на околната среда.  

През 2021 г. е осъществен контрол по опазване на почвите от замърсяване от 

находища за добив на полезни изкопаеми. Не са констатирани нарушения на 

екологичното законодателство. Дейностите се извършват в границите на 

концесионните площи. 

Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 

Един от потенциалните източници за локални почвени замърсявания са 

складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита. 

През 2021 г. са извършени планови проверки на четири склада в следните населени 

места, за които не са реализирани дейности по обезвреждане: склад за ИУПРЗ в гр. 

Белово; склад в с. Смилец, общ. Стрелча; склад в „Оранжерии Гимел” АД, с. 
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Звъничево; склад в „Хмела Велинград” АД, гр. Велинград. Състоянието им е 

сравнително добро. 

Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, включително 

с нефтопродукти  

През 2021 г. на територията на област Пазарджик не са констатирани разливи 

и замърсяване на площи с нефтопродукти. Не са получавани сигнали и извършвани 

проверки във връзка със замърсяване на земна повърхност, вследствие на пътно-

транспортни произшествия. 

Ерозия на почвите  

Ерозията е процес, който механично уврежда почвите, като унищожава 

хумусния слой и води до намаляване на почвеното плодородие. През 2021 г. не са 

финансирани проекти против ерозията и не са известни такива, които да се изпълняват 

на контролираната от РИОСВ-Пазарджик територия.  

Засоляване и вкисляване на почвите  

Засоляване на почви на територията на РИОСВ-Пазарджик не се наблюдава. 

Една от основните причини за антропогенно вкисляване на почвите е дългогодишното 

минерално торене с кисели азотни торове, особено когато е самостоятелно, без 

съпътстващо фосфорно и калиево торене. Успоредно с процеса на вкисляване се 

променя подвижността и достъпността на редица почвени елементи, които оказват 

пряко и косвено влияние върху системата почва-растение-човек. 

При почвения мониторинг в определените пунктове за наблюдение на 

територията на област Пазарджик не е констатирано превишаване на показателите 

спрямо базовите стойности.  

Опазването на почвите от увреждане и замърсяване гарантира ефективна 

защита на човешкото здраве и естествените почвени функции. Дейности, които могат 

да се въведат и които биха довели до намаляване на деградацията на земите и 

почвите са: 

 ограничено използване на препарати за растителна защита; 

 реализиране на програми за екологично земеделие и животновъдство; 

 ефективен контрол за ограничаване замърсяването на въздуха и водите и 

прилагане на интегрирана система за управление на отпадъците; 

 технологично обновление на производствените процеси. 

1.5.4. Шум 

Източници на шум на територията на община Белово са типичните източници, 

характерни за съвременните населени места – автомобилните и железопътни 

транспортни потоци, промишлени предприятия и различни локални обекти 

(работилници, бензиностанции, паркинги, търговски и спортни обекти, и др.). 

Автомобилен транспорт  

Автомобилната пътна мрежа в община Белово се състои от участъци от 

републиканските пътища I – 8 и III – 842, и общински пътища.  
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Основни източници на шум на територията на общината са транспортните 

потоци по път I – 8 Калотина – София – Пловдив – Свиленград – Кап. Андреево и път 

III – 842 м. Юндола – с. Голямо Белово – гр. Белово.  

Състоянието на пътната настилка влияе съществено върху шумовата емисия 

от транспортния поток в околната среда. Пътищата от републиканската пътна мрежа 

на територията на общината са в сравнително добро състояние, за разлика от 

местната пътна инфраструктура.  

В населените места през, или покрай територията на които минават пътищата 

от републиканската пътна мрежа, най–силно засегнати от транспортния шум са 

жилищните терени, разположени непосредствено до пътното трасе. Път I–8 минава 

покрай и през територията на гр. Белово. За жилищните терени, прилежащи до 

пътното трасе, превишенията на граничните стойности са: за дневен период – 8 dBA и 

11 dBA, (9 dBA и 12 dBA, в зависимост от скоростта на движение на транспортните 

средства (50 км/ч и 90 км/ч). Път III–842 минава през териториите на с. Голямо Белово 

и гр. Белово. За жилищните терени, прилежащи до пътното трасе, превишенията на 

граничните стойности са: за дневен период – около 4 dBA, за нощен – около 5 dBA. За 

прилежащи до пътищата промишлени терени на населените места, нивата на 

транспортния шум са под граничната стойност 70 dBA, с изключение на участъка от 

път I–8 покрай територията на гр. Белово, където шумовото ниво през дневния период 

е около хигиенната норма. 

Железопътен транспорт  

Съществен източник на шум на територията на община Белово е 

железопътният транспорт по Ж.п. линия № 1 София – Пловдив. Източник на шум в 

околната среда по трасето на ж.п. линията са и ж.п. гарите. Гаровите стопанства 

осъществяват разнообразна превозна и пропускателна дейност, свързана с 

нормалната експлоатация на железния път. Със специализираната си дейност, те 

излъчват шум в околната среда. Гаровата територия включва: директни и крайни 

коловози, перони, приемни и маневрени райони, озвучителна мрежа и други 

съоръжения (тягова подстанция, открито разпределително устройство, трафопост, 

складове и др.). На територията на община Белово са разположени ж.п. гарите Белово, 

Габровица, Сестримо и Момина клисура. На територията на гара Белово се извършват 

товаро-разтоварни дейности. Няма конкретни данни за шума, излъчван от тези гари в 

околната среда. В обхвата на гаровите пространства, спиращите влакови композиции 

се движат с много ниски скорости (около 20 – 25 км/ч) и излъчваните от тях нива на 

шум са значително по-ниски.  

Промишленост  

В общината най-важните и развити промишлени отрасли са енергетика, 

целулозно-хартиена промишленост, дърводобив и дървопреработване. Основно 

предприятие в общинската икономика е „Завод за хартия Белово“ АД, чиято продукция 

се изнася в над 25 страни. На територията на общината се намира уникалното 

хидротехническо съоръжение каскада „Белмекен – Сестримо – Чаира“, включващо 

ВЕЦ/ПАВЕЦ „Белмекен“, ПАВЕЦ „Чаира“, ВЕЦ „Сестримо“ и ВЕЦ „Момина клисура“. В 

областта на дървообработването работят около 10 частни цеха. Няколко предприятия 

представят други отрасли на промишлеността като: текстилна (цех за ризи), 
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хранително-вкусова (производство на сирена), строителна (завод за контейнери и 

траверси, производство на тухли), добивна (производство на доломит). 

Територията на общината разполага с различна категория земеделски земи, 

лозови масиви, развито овощарство с характерна, традиционна стопанска дейност, 

която не е свързана с постоянно действащи източници на шум в околната среда 

(землищата на гр. Белово и селата и др.).  

Акустичната среда на по-голямата част от територията на общината 

(земеделска, горска) е спокойна, с изключение на малка част около трасето на 

пътищата от републиканската пътна мрежа. 

Върху изменението на шумовия режим на територията на общината влияние 

оказват:  

- изменението на параметрите на селищната среда (начин на ползване на 

териториалния ресурс, вид и тип на застрояване и др);  

- изменения в схемата на пътната мрежа и организацията на движение (поява 

на нови пътища, промяна в габаритите и вида на пътните настилки при 

рехабилитацията и реконструкцията на пътните участъци, промяна в параметрите на 

транспортните потоци и др.);  

- поява на нови, локални източници на шум (промишлени предприятия, 

спортни обекти, атракционни и др.) 

1.5.5. Отпадъци 

Основна цел на провежданата национална политика по управление на 

отпадъците е да се постигне рамка за управлението им, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните 

отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите, увеличаване 

отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите в управление на 

отпадъците от домакинствата.  

Въвеждането на йерархия при управлението им определя като основен 

приоритет предотвратяване образуването на отпадъци при източника им, а при 

невъзможност, осигуряване на тяхното рециклиране или оползотворяване. 

Депонирането на отпадъците или изгарянето им без използване на енергията се 

разглежда като последен и най-нежелан изход.  

Битови отпадъци 

Управлението на битовите отпадъци е в компетенциите на местните власти и 

включва дейностите по събиране, транспортиране, предварително съхраняване, 

третиране, в т.ч. рециклиране и оползотворяване на отпадъци от домакинствата и 

осигуряване на необходимата техническа инфраструктура. 

Община Белово, както и другите общини на територията, контролирана от 

РИОСВ - Пазарджик, е изпълнила изискването на чл. 19, ал. 2 от ЗУО да осигури 

условия, всеки притежател на битови отпадъци да се обслужва от лица, на които е 

предоставено право да извършват дейностите по събиране, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на тези отпадъци. Населението в областта е 

обхванато на 100%. Увеличаването на броя на специализираните съдове за битови 

отпадъци и точките на разполагане е залегнало като задача в общинските програми за 

управление на отпадъците с необходимите финансови средства за целта. Успешното 
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реализиране на мярката ще доведе до оптимизиране на организираното 

сметосъбиране и предотвратяване на замърсяванията с отпадъци. 

В изпълнение на изисквания за регионално управление на отпадъците, на 

територията на област Пазарджик са създадени две регионални сдружения на 

общините за управление на отпадъците, едното от които – регион Пазарджик, включва 

общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Пещера и 

Септември.  

На територията на област Пазарджик има изградени пет компостиращи 

инсталации, едната от които е в община Белово.  През 2020 г. е въведена в 

експлоатация инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци за 

регион Пазарджик, включваща общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, 

Септември, Белово и Лесичово. Целта е намаляване на количествата депонирани 

отпадъци и спазване на приоритетния ред на управление на отпадъците, 

регламентиран със ЗУО.  

Осъщественият текущ контрол от РИОСВ – Пазарджик по общини показа, че 

във всички населени места на територията на област Пазарджик са въведени системи 

за организирано събиране и извозване на битовите отпадъци и населението е 

обхванато на 100% . Констатирана е и негативна тенденция към увеличаване на 

количествата генерирани отпадъци, при условие, че населението като цяло намалява. 

През 2021 г. са извършени проверки за изпълнение на работните проекти за 

рекултивиция на общински депа на територията на област Пазарджик съгласно 

изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане 

на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци в общините Пазарджик, Септември, Пещера Батак, Велинград, Ракитово, 

Белово, Стрелча, Брацигово и с. Лесичово. Изпълняват се всички дейности, заложени 

в проектите за съответната година. Извършената през отчетната година рекултивация 

- техническа и биологична е с добро качество. Не са установени драстични нарушения 

в реализацията на проектите за рекултивация. 

Таблица 16. Рекултивация на нарушени терени по ЗП и ЗОЗЗ – община Белово 

Протокол №/дата Община Обект 
Площ 
(дка) 

Техническа/ биологична 

№ 03-73/26.11.2021г. Белово Депо ТБО 24,9 техническа рекултивация 

Източник: РИОСВ – Пазарджик, 2021 г. 

Община Белово е внесла дължимите обезпечения и отчисления по чл. 60 и 

чл.64 от ЗУО към 31.12.2020 год. 

Масово разпространени отпадъци 

"Масово разпространени отпадъци" по смисъла на ЗУО са отпадъци, които се 

образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на 

цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление. 

Такива са отпадъци от опаковки и полимерни торбички; негодни за употреба батерии и 

акумулатори; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от 

употреба моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

излезли от употреба гуми. 

Таблица 17. Въведени системи за разделно събиране на МРО в община Белово 
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Източник: РИОСВ – Пазарджик 

С изменения на ЗУО и подзаконовите нормативни документи се предвижда 

интегриране на пакет от мерки, водещи до кръгова икономика. Това поставя нови 

предизвикателства пред общините, като се въвеждат нови цели за подготовка за 

повторна употреба и рециклиране на отпадъци и намаляване на депонирането. Най-

късно до 31 декември 2035 г. общините трябва да постигнат подготовка за повторна 

употреба и рециклиране на битови отпадъци най-малко до 65 % от общото тегло на 

тези отпадъци и най-късно до 31 декември 2035 г. количеството на депонираните 

битови отпадъци да бъде намалено до 10 % или по-малко от общото количество 

образувани битови отпадъци . От 2024 г. ще влязат в сила нови правила за 

производителите за намаляване на отпадъците от опаковки. 

Таблица 18. Целеви стойности на ЕС за рециклиране 

№ Видове отпадъци 2025  2030 2035 

1 Битови отпадъци 55% 60% 65% 

2 Отпадъци от опаковки – всички видове 65% 70%  

3 Пластмаси 50% 55%  

4 Дърво 25% 30%  

5 Черни метали 70% 80%  

6 Алуминий 50% 60%  

7 Стъкло 70% 75%  

8 Хартия и картон 75% 85%  
Източник: Европейска комисия, 2018 г. 

 

 

1.5.6. Защитени територии и биоразнообразие 

Биоразнообразие 
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Районът на община Белово се характеризира с богато видово разнообразие по 

отношение на животинския и растителния свят. Територията на общината е с висока 

степен на наситеност от защитени територии и защитени зони.  

Растителен свят. Местообитания. Горски територии. Според геоботани-

ческото райониране на България районът се отнася към Илирийска (Балканска) 

провинция на Европейската широколистна горска област, Рилски окръг, Източнорилски 

район. Районът се характеризира с добре развита иглолистна растителност от бял бор 

(Pinus sylvestris), смърч (Picea abies) и ела (Abies alba) и поограничено масиви от бук 

(Fagus sylvatica). 

По-ниско се срещат сравнително добре развити горунови и смесени гори на 

горун (Quercus delechampii) и габър (Carpinus betulus), а още по-ниско ксеротермни 

гори от благун (Q. delechampii) и цер (Q.cerris). 

Рилската и Родопската част от територията на общината попадат в планински 

иглолистен район, което предполага едно много добро развитие на естествената 

иглолистна растителност естествено и изкуствено настанена тук. В полите на Рила и 

Родопите освен иглолистните, много широко разпространение имат и буковите 

насаждения. Габъровите насаждения се разпространяват успоредно с бука по по-

ниските части на склоновете. 

В област Горна Тракия преобладават дъбовите формации. Основните 

дървесни видове са зимният дъб и благунът, чието площно участие в бъдеще се 

очаква да се увеличи. Слабо ще се намали площа на по-малоценните дъбове, като 

церът и косматият дъб. В следващите години се предвижда да се намалят площите и 

на някои слабопродуктивни дървесни видове като келяв габър, мъждрян и други там, 

където са се настанили на типично дъбови средно богати месторастения. 

Дървесният състав в горите на територията на община Белово е със запазено 

видовото богатство на дървостоите. Една голяма част от дървесните видове, които 

участват единично в състава на горите, остават с почти непроменено участие. Такива 

например са спътниците на бука и дъбовете - различните видове липи, явор, шестил, 

воден габър, клен и други. Запазват се елшовите и върбови ивици покрай реките, както 

и тополовите култури създавани по р.Марица на алувиални почви. До голяма степен са 

запазени и разпространените на скални терени насаждения от бреза и трепетлика. С 

ловностопанска цел ще се поддържат единичните горскоплодни дървесни видове - 

джанка, брекиня, череша, офика и други. Акацията, която е извън ареала на своето 

разпространение, ще се запазва главно покрай пътищата с противоерозионна и 

защитна цел. 

Биологичното разнообразие освен на дървесни видове се допълва и от 

наличие в горските територии на гъби и горски плодове - къпини (Rubus sp.Diversae), 

малини (Rubus idaeus L.), боровинки (Vaccinium), ягоди (Fragaria vesca L.) и билки - 

жълт кантарион (Hupericum perforatum L.), левурда (Allium ursinum L.), липов цвят (Tilia 

tomentosa Moench.), бъз (Sambucus nigra L.), вратига (Tanacetum vulgare L.), мащерки 

(Thymus sp. diversae), риган (Origanum vugare L), шипка (Rosa canina L.), хвойна 

(Juniperus communis L.) и други, което осигурява допълнителни доходи на голяма част 

от местното население. 

За опазването и съхраняването на извънредно богатия генетичен материал в 

района са открити, създадени и обявени 301.2 ха семепроизводствени насаждения, 

14.0 ха географски култури и 5.9 ха семепроизводствени градини. 

Биоразнообразието в горските територии на община Белово засилва и техните 

защитни функции. Горските територии за защита на водите обхващат вододайните 
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зони, ситуирани около гр. Белово и селата Габровица, Сестримо и Момина Клисура. 

Общата им площ възлиза на 2254.3 ха. Дърводобивът, страничните ползвания и 

ловният и риболовен туризъм ще осигуряват не само работни места, но и значителни 

приходи на стопанството, местното население и държавата.  

Биологичното разнообразие е от голямо значение и за здравно-украсните 

функции на горите. Горските масиви около гр. Белово и над с. Сестримо и с. Момина 

клисура са обявени за курортни гори, като общата им площ е 770.0 ха. 

Голямо е значението на националният високопланински комплекс ’’Белмекен”- 

уникален и многофункционален спортен комплекс, разположен в клековата зона между 

Родопите и Рила, в близост до яз. ”Белмекен”. В този район се намират и редица други 

курортни селища като ’’Чаира”, ’’Ливада Бачия” и др. 

Горско и селско стопанство. Селскостопанският фонд е с дял от 26,1%, 

горският фонд - 66,3%.  

Горскостопански територии - Съгласно горскорастителното райониране на 

страната, територията на община Белово попада в Тракийската горскорастителна 

област, подобласт Рила, западни Родопи и Горна Тракия. Във вертикално 

направление тя обхваща следните пояси и подпояси: 

 Долен равнинно-хълмист пояс на дъбовите гори 0 - 700 м н.в.; 

-  Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори; 0 - 500 м н.в.  

-  Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори – н.в 

500 – 700 м. 

 Среден планински пояс на гори от бук и иглолистни гори 700 - 2000 м н.в. 

- Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела;  700 - 1200 м н.в.  

- Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч; 1200 - 1700 м 

н.в. 

- Подпояс на горнопланинските смърчови гори; 1700 - 2000 м н.в. 

 Високопланински пояс 2000 - 2500 м н.в.  

- Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура.               

н.в. 2000 - 2200 м н.в.  

В ниските части на гората, числящи се предимно към подпояса на равнинно-

хълмистите дъбови гори и подпояса на хълмисто-предпланинските смесени 

широколистни гори, основните дървесни видове в миналото са били: благун, зимен 

дъб, цер, габър, бук, и др. За продължителен период от време, вследствие човешка 

дейност, изразяваща се в сечи и паша, състоянието на тези гори е било силно 

влошено. Преди години са внесени нови дървесни видове и е постигнато ново 

съотношение и преразпределение на дървесните видове в тези подпояси. В 

разпределението на дървесните видове в подпояса на нископланинските гори от горун, 

бук и ела е изиграла в известна степен и роля човешката дейност, свързана с 

отглеждане на горите. В подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч, 

основни дървесни видове са бук, ела, бял бор и смърч. В подпояса на 

горнопланинските смърчови гори основните дървесни видове са смърч, бял бор и ела, 

а в пояса на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура основните дървесни 

видове са смърч и бяла мура, както и клековите формации. 

Животински свят. Животинският свят на територията на община Белово е 

много разнообразен. От групата на насекомите пеперудите са около 800 вида, има 

десетки риби, земноводни, влечуги и бозайници, част от тях редки и застрашени 

видове. От строго защитените бозайниците обитаващи района включени в Приложение 
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2 на Директива за местообитанията 92/43 ЕЕС се срещат Видра (Lutra lutra), 

Европейски вълк (Canis lupus) и Кафява мечка (Ursus arctos). Характерни са и видове с 

широка екологична пластичност, които заселват всички възможни мезофилни и влажни 

по-ниски местообитания в условията на по-сух и континентален климат като горските 

мишки (Sylvaemus sp.). Двата вида – Горски сънливец (Dryomys nitedula) и Обикновен 

сънливец (Glis glis) се придържат предимно към горски местообитания, окрайнини на 

гори и храсталаци. Най-многоброен е разред прилепи. Всички установени видове имат 

природозащитен статут по българското и международното законодателство. От 

хищниците се срещат: Лисица (Vulpes vulpes) и Европейски вълк (Canis lupus), а 

съществуващите в непосредствена близост до проучвания район рибарници са 

подходящо местообитание за Видра (Lutra lutra). Територията може да се разглежда и 

като биокоридор на Кафява мечкa (Ursus arctos). 

Екологичните условия на територията на община Белово благоприятстват 

развъждането на ценен дивеч - Благороден елен (Cervus elaphus), Сърна (Capreolus 

capreolus), Дива свиня (Sus scrofa), Заек (Lepus europaeus), Глухар (Tetrao urogallus) и 

други и създават добри условия за развитие на ловен туризъм, в която дейност има 

добро бъдеще. В р. Марица и притоците й има различни видове риба - Бабушка 

(Rutilus rutilus), Балканска пъстърва (Salmo trutta morpha fario), Бял амур 

(Ctenopharyngodon idella), Бяла риба (Sander lucioperca), Змиорка (Anguilla anguilla), 

Канален сом (Ictaiurus Punctatus), Каракуда (Carassius carassius), Костур (Perea 

fluviatilis), Кротушка (Gobio gobio), Лин (Каленик) (Tinea tinea), Мъздруга (Leuciscus 

idus), Распер (Aspius aspius), Речен кефал (Клен) (Leuciscus sephalus), Скобар 

(Chondrostoma nasus), Слънчева риба (Lepomis gibbosus), Сом (Silurus glanis), Уклей 

(Albumus albumus), Уклейка (Albumus albumus), Червеноперка (Scardinius 

erythrophthalmus), Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), Шаран (Cyprinus carpio), 

Щука (Esox lucius) и други, които се използват за риболов. Орнитофауната в района 

принадлежи към планинско-горския орнитологичен комплекс в страната. Това са 

видовете птици, обитаващи гори в нашите планини. За района на обекта са характерни 

видове, срещащи се в гори, както в ниските, така и в средните и високите части на 

нашите планини, в т.ч. и във високите дялове на Рило-Родопския планински масив. В 

този район са налице, както широколистни, така и иглолистни гори, а също и смесени 

гори и горски култури, срещат се видове птици, характерни както за широколистни, 

така и за иглолистни гори. В зоогеографски аспект орнитофауната е преобладаващо и 

дори почти изцяло от видове, характерни за умерените географски ширини 

Защитени територии и защитени зони 

Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):  

- Национален парк "Рила"  

- Защитена местност "Маришко подрумиче". 

Значителна част от територията на община Белово е разположена в 

Национален парк "Рила", най-големият национален парк в България и един от най - 

значимите в Европа. Създаден е със Заповед №114 от 24.02.1992 година на МОС с 

цел да се запазят естествените екосистеми, видовото разнообразие в региона, 

местообитанията на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и 

забележителни пейзажи и обекти от неживата природа, имащи световно значение за 

науката и културата. Национален парк „Рила“ заема площ от 81046,0 ha. В парка има 

четири резервата – „Парангалица“ с площ 1509 ha, „Централен Рилски“с площ 12393,7 

ha, „Скакавица“ с площ 70,8 ha и „Ибър“ с площ 2248,6 ha. Резерватите съответстват 
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на І-ва категория защитени територии по МСОП (IUCN). Всички резервати и паркът 

като цяло са включени в „Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните 

на тях резервати“. Резерватите „Парангалица“ и част от „Централен Рилски“ са 

обявени като биосферни резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. 

Защитената територия на Национален парк "Рила" покрива части от 

землищата на град Белово, с. Габровица и с.Сестримо от община Белово. На 

територията на горското стопанство в с. Дъбравите е разпространено сребролистното 

подрумиче, защитен вид от Закона за биологичното разнообразие.  

Защитена местност "Маришко подрумиче" в землището на с. Дъбравите, 

община Белово е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите № 

РД-141/19.02.2013 г. Защитената местност е на площ от 464,682 дка. На територията 

на защитената местност се забранява промяна на предназначението и начина на 

трайно ползване на земята, строителство, с изключение на дейности, свързани с 

реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения, търсене, проучване и добив на 

подземни богатства и залесяване. 

Защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ 

За опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна: 

- ЗЗ BG0000304 „Голак" 

- ЗЗ BG0000578 „Река Марица"  

- ЗЗ BG0001386 „Яденица"  

- ЗЗ BG00000495 „Рила" 

За опазване на на дивите птици: 

- ЗЗ BG00000495 „Рила"  (Припокрива се с ЗЗ BG00000495 „Рила" За опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна) 

Защитена зона „Голак“ BG0000304 – заема част от територията на всички 

землища в община Белово. Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за 

Местообитанията с PMC № 611 от 16. 10. 2007 г. с цели: Запазване на площта на 

природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации; 

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата; Възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на 

видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

Зоната представлява естествени широколистни гори /бук и дъб/, изкуствени 

иглолистни насаждения /черен и бял бор/, естествени и полуестествени тревни площи 

с ниска степен на човешко въздействие и с добра структура и състояние. От 

наблюдаваните 51 вида птици, 44 са включени в Закона за биологичното разнообразие 

/мотивация - А - други основания/, а 31 от тях са от консервационна значимост за 

Европа, като включват 5 вида от списъка SPEC 2, 11 от SPEC 3 и 15 в SPEC 4. Седем 

вида са посочени като "уязвими", един като "рядък", седем като "намаляващи" и 35 

като "стабилни". Зоната е много уязвима, особено в южната част, където се наблюдава 

сериозно битово и промишлено замърсяване. Зоната, която се намира в далечните 

краища на три горски ведомства и трудният достъп /естествен и в резултат на тежките 
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дъждове и наводнения/ е труднодостъпна почти изцяло и е подходяща за консервация 

и е слабо уязвима. Северните части на зоната са слабо посещавани от хора през 

последните години. Някои от заплахите са нерегламентираните голи сечи и сечи за 

дърва за огрев. 

Защитена зона река „Марица“ BG0000578 - обхваща части от територията на 

землищата на гр. Белово, с. Дъбравите и с. Мененкьово в община Белово. Зоната е 

обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с РМС № 122 от 02 март 2007 г.  

с цели: Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации; Запазване на естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата; Възстановяване при необходимост на 

площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и 

местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в 

рамките на защитената зона. Зоната е важен биокоридор свързващ зоните в цяла 

южна България. Интересът на орнитолозите тук е доста засилен, дори през цялата 

година. Някои участъци на зоната по горното течение опазват едно от последните 

запазени места, където коритото на река Марица е непроменено и където се развива 

крайречна растителност. 

Сред най-сериозните заплахи за речното биоразнообразие е промяната на 

естествения воден режим, дължаща се на корекции на речното корито, поливане на 

посеви, сеч на гори. Силно негативно влияние оказват и заплахи, като изземване на 

инертни материали, строеж и експлоатация на миниВЕЦ и корекции на речното корито. 

Натиск се оказва и върху дървесната растителност - легално и нелегално изсичане и 

прочистване на горите. Важни заплахи са още замърсяването с битови и промишлени 

отпадъци, бракониерството, неконтролируем риболов, липса на вода през летния 

сезон и палене на суха растителност. Популацията на Leucojum aestivem е заплашена 

от дренирането на влажните поляни и неконтролируемо бране. Частите от зоната, 

представени от изкуствени влажни зони, са застрашени от дрениране и затлачване с 

наноси. 

Защитената зона "Яденица" BG0001386 - покрива част от територията в 

землището на с. Голямо Белово в община Белово. Зоната е обявена по Директива 

92/43/ЕЕС за Местообитанията с РМС №611 от 16.10.2007 г. Тя е биокоридор между 

Национален парк Рила и Западни Родопи. Това са слабо засегнати територии, в които 

се опазват масиви от бял бор и ела /едни от най-големите в България/. Крайречните 

галерии от черна елша растат в дълбоките долини на реките Яденица и Чепинска. 

Зоната е място за размножаване и миграция на кафявата мечка. Зоната е застрашена 

от плановете за строеж на нови малки ВЕЦ, които разрушават крайречните 

местообитания, променят естествените хидрологични характеристики и вредят на 

ихтиофауната. Плановете за строителство на вятърни електроцентрали могат да 

нанесат значителни въздействия на тревни, скалисти и храстови местообитания. При 

бъдещо разширяване на автомобилните пътища в зоната и строителство на нови 

язовири е необходимо да се вземат мерки за опазване на защитените местообитания и 

дефрагментация на местообитанията на кафявата мечка и дивата коза. Необходимо е 

предотвратяване на интензификация на човешките дейности и присъствие в 

залесените части за да се запазят местообитанията на мечката. Бракониерството на 

мечки е сериозен проблем. Събирането на костенурки е сериозен проблем. Старите 
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гори са застрашени от изсичане, като се посяга до малкото недокосвани досега от сечи 

гори. Голям проблем е засаждането на чужди горски видове. Разораването на земята 

преди засаждане на нови горски насаждения също е заплаха за биоразнообразието. 

Защитена зона "Яденица" се припокрива частично с един обект, включен в 

Европейската програма "Корине биотопи - Яденица", записан с идентификационен код 

Е00003700, който обхваща 34.39 % от площта на зоната.  

Вековни дървета 

Съгласно Регистъра на вековните дървета в Република България, поддържан 

от Изпълнителна агенция по околната среда, вековни дървета на територията на 

общината са: 

Таблица 19. Вековни дървета в община Белово 

 
  Източник: Изпълнителна агенция по горите 

 

1.5.7.  Територии с риск от природни бедствия 

Най-характерни бедствия, които могат да се очакват на територията на 

община Белово са земетресения, свлачища, пожари, наводнения, снегонавявания, 

обледявания и производствени аварии. 

 

 

 

 

 

Фигура 31. Територии под природни заплахи и риск 
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                     Източник: ИТСР на ЮЦР 

 

Земетресения  

Съгласно Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони всички селища в община Белово са в район с 

очаквани земетръсни въздействия с интензивност от IX степен със сеизмичен 

коефициент Кс=0,27 Според БДС EN 1998-1:2005/NA:2012, Приложение NA.D2 

територията на общината попада в сеизмичен район с референтното максимално 

ускорение 0,23 g за период на повторяемост от 475 години. Проектите на сградите и 

съоръженията ще са съобразени с изискванията, свързани с степента на сеизмичност 

на района. В случай на земетресение, може да се очакват средни и слаби разрушения 

на част от сградния фонд, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на 

населените места, нарушаване на транспортните и съобщителните връзки и 

съоръжения и др. Възможно е да се създаде сложна санитарно епидемиологична, 

пътнотранспортна и морално психологическа обстановка. 

Наводнения  

При обилни продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по 

поречията на реките могат да възникнат наводнения. Рискът от наводнения се 

управлява от Басейнова дирекции на Източно беломорски район в съответствие с 

действащия План за управление на риска от наводнения (ПУРН). От наводнение най-

сложна обстановка (наводнени площи, населени места, разрушени мостове, 

нарушаване на енергийните и съобщителните комуникации), ще се създаде в низините 

по поречието на реките и под язовирите. ПУРН предвижда мерки за предотвратяване и 

намаляване на риска от наводнения Наводненията са най-вероятни през пролетта, 

когато се топят снеговете. 

Пожари  

Най-вероятно е възникването им в горите в летния сезон, в определени 

производства и складове, както и в сгради предимно в зимния сезон. При строг контрол 

и ефективно управление вероятността за създаване на условия за възникване и 

разпространение на пожари могат да се сведат до минимум. 
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При аварии в промишлени обекти най-сложна обстановка може да възникне 

за населението, живеещо в непосредствена близост до бензиностанциите, 

газостанциите и по маршрутите за движение на транспортни средства, превозващи 

химически и силно токсични вещества по маршрутите за движение. 

При снегонавявания и обледявания предимно през месеците декември – 

януари голяма част от общините на областта могат да се окажат без 

електрозахранване и водоснабдяване, с нарушени транспортни и свързочни 

комуникации и произтичащите от това последствия. Уязвими са малките населени 

места в планински по-трудно достъпни райони. 

Управление на риска  

Община Белово има изготвен и приет Общински план за защита на 

населението при бедствия 

Цел на плана: 

 Осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, 

опазването на околната среда и имуществото при бедствия;  

 Създаване на предварително взаимодействие и координация между 

звената, службите и другите оперативни структури на единната 

спасителна система в спасителни и аварийно-възстановителни работи 

при бедствия и крупни производствени аварии;  

 Извършване на превантивна дейност при осигуряване на защитата; 

 Публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите 

на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия. 

Основните задачи по защитата на населението в случаи на заплаха или 

възникване на бедствие се състоят в:  

 Предупреждение;  

 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване вредното въздействие;  

 Оповестяване;  

 Спасителни операции;  

 Оказване на медицинска помощ при спешни състояния;  

 Оказване на първа психологическа помощ на пострадалите и на 

спасителните екипи;  

 Овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;  

 Защита срещу взривни вещества и боеприпаси;  

 Операции по издирване и спасяване;  Радиационна , химическа и 

биологична защита при инциденти и аварии с опасни вещества и 

материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;  

 Ограничаване и ликвидиране на пожари;  

 Временно извеждане;  

 Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;  

 Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали 

епидемични огнища, епидемии и др.;  

 Други операции, свързани със защитата. 

 

Общината попада в земетръсна зона с степен на проявление от ІV до VІІІ 

степен по дванадесет степенната скала на МШК. При земетресение могат да се 



План за интегрирано развитие на община БЕЛОВО 2021-2027 г.  / проект/ 

 
 

78 
 

причинят разрушения на жилищни, промишлени, енергийни, транспортни и други 

съоръжения с човешки жертви. 

Наличието на потенциално опасни обекти от каскада „Белмекен - Сестримо” 

създава възможност за катастрофални наводнения в общината. 

Наличието на свлачищни райони в селата Сестримо и Габровица при 

активирането им създават условия за застрашаване на живота на 24 бр. семейства от 

тези села. 

Характеристиката на земната повърхност на територията на общината 

създава предпоставки за обилни снеговалежи, бури, поледици, обледенявания, 

снежни преспи и други. 

Основното производство на предприятията в общината е свързано с 

преработка на хартия, хартиени отпадъци, дървообработване и употреба на ГСМ, 

което е предпоставка за възникване на пожари. Релефът предоставя възможности за 

възникване и на горски пожари в общината. 

Развитата пътна мрежа е предпоставка за пренасяне на епидемии по хората и 

животните. Възможно е общината под влиянието на атмосферната циркулация и по 

течението на р. Марица да попадне в трансгранично замърсяване с ПОВ и при авария 

в АЕЦ. 

На територията на общината има следните напоителни системи:  

- с. Момина клисура - яз. Пясъчник  

- с. Момина клисура – Семчиново – Варвара 

За да се въведат в нормална експлоатация съществуващите съоръжения се 

нуждаят от значителен ремонт, който изисква влагането на големи финансови 

средства и не е във възможностите на една община. Необходимо е да се търсят 

алтернативни начини за финансиране в случай, че съществува интерес от страна на 

ползвателите на поливните площи. 

Комплексни язовири за енергодобив и напояване:  

- яз. „Белмекен” – общ обем 144 млн.м³ 

- яз. „Чаира” - общ обем на язовира 5 540 941 м³  

- яз. „Станкови бараки” - общ обем на язовира 420 000 м³ 

 

Язовирен район „Чаира” 

Язовирен район „Чаира” се състои от следните по-важни технически 

съоръжения: язовир „Белмекен”, язовир „Чаира“, язовир „Станкови бараки”, долен 

изравнител „Момина клисура“. 

При евентуално скъсване на язовирната стена на язовир „Белмекен” се 

заливат следните населени места: 

- с. Сестримо – в заливната зона попадат около 400 жители;  

- с. Момина клисура – в заливната зона попадат около 350 жители; 

- гр. Белово – в заливната зона попадат около 1400 жители. 

Времето за пристигане на водата от язовирите е както следва:  

- с. Сестримо – около 40 минути; 

- с. Момина клисура – около 55 минути; 

- гр. Белово – около 60 минути. 

На територията на общината има изграден един микроязовир в с.Мененкьово. 
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Частични /локални/ наводнения: могат да настъпят в следствие поройни 

дъждове и бързо снеготопене по поречията на реките Марица и Яденица. 

 Поройни дъждове: наводнения могат да настъпят по поречията на реките 

Марица и Яденица. 

От определените в Програмата от мерки на утвърдения в края на 2016 г. от 

Министерски съвет План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в 

Източнобеломорски район 2016-2021 г. за територията община Белово към 

31.12.2021г. са стартирали следните мерки: 

 

Таблица 20. Дейности за намаляване риска от наводнения – община Белово 

Предвидени дейности 
Уникален код 
на мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

Изграждане на ст.бет. 
парапет над 
съществуващи подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица в западния край 
на с. Голямо Белово - 
общо 220 м, височина 1м. 

MA_07_38 Изграждане 
на нови 
корекции 

Изграждане на ст.бет. 
парапет над 
съществуващи 
подпорни стени по 
двата бряга на р. 
Яденица в западния 
край на с. Голямо 
Белово - общо 220 м, 
височина 1м. 

Изграждане на нова 
ст.бет. стена по десния 
бряг на р. Яденица в с. 
Голямо Белово, 
непосредствено след 
моста на Републикански 
път III-842 - дължина 500м, 
височина 3 м. 

MA_07_39 Изграждане 
на нови 
корекции 

Изграждане на нова 
ст.бет. стена по десния 
бряг на р. Яденица в с. 
Голямо Белово, 
непосредствено след 
моста на Републикански 
път III-842 - дължина 
500м, височина 3 м. 

Поддръжка на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица в с. Голямо 
Белово с приблизителна 
дължина 2х500 м 

MA_07_41 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите 
подпорни стени по двата 
бряга на р. Яденица в с. 
Голямо Белово с 
приблизителна дължина 
2х500 м 

Изграждане на ст.бет. 
стена надолу по десния 
бряг на р. Яденица в гр. 
Белово, надолу по 
течението от вливането на 
десен приток в западната 
част на гр. Белово - 
дължина 500 м, височина 3 
м. 

MA_07_44 Изграждане 
на нови 
корекции 

Изграждане на ст.бет. 
стена надолу по десния 
бряг на р. Яденица в гр. 
Белово, надолу по 
течението от вливането 
на десен приток в 
западната част на гр. 
Белово - дължина 500 
м, височина 3 м. 

Надграждане на 
съществуваща подпорна 
стена по левия бряг на р. 
Яденица над моста между 
Републикански път III-842 
и левия бряг на реката в 

MA_07_45 Изграждане 
на нови 
корекции 

Надграждане на 
съществуваща 
подпорна стена по 
левия бряг на р. 
Яденица над моста 
между Републикански 
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Предвидени дейности 
Уникален код 
на мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

участък с дължина 200 м и 
60 м по десния, височина 1 
м. 

път III-842 и левия бряг 
на реката в участък с 
дължина 200 м и 60 м 
по десния, височина 1 
м. 

Надграждане на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица, нагоре по 
течението от моста на 
Републикански път III-842 
чрез изграждане на 
масивен парапет с 
височина 1 м и дължина 
2х100м. 

MA_07_46 Изграждане 
на нови 
корекции 

Надграждане на 
съществуващите 
подпорни стени по 
двата бряга на р. 
Яденица, нагоре по 
течението от моста на 
Републикански път III-
842 чрез изграждане на 
масивен парапет с 
височина 1 м и дължина 
2х100м. 

Поддръжка на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица в гр. Белово с 
приблизителна дължина 
2х550 м. Укрепване на 
подкопани фундаменти 
чрез бетониране - общо 
около 100 м³ ст.бет. 

MA_07_49 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите 
подпорни стени по 
двата бряга на р. 
Яденица в гр. Белово с 
приблизителна дължина 
2х550 м. Укрепване на 
подкопани фундаменти 
чрез бетониране - общо 
около 100 м³ ст.бет. 

Изграждане на ст.бет. 
стена надолу по десния 
бряг на р. Яденица в 
зоната на входа за гр. 
Белово - дължина 550 м, 
височина 3 м. 

MA_07_52 Изграждане 
на нови 
корекции 

Изграждане на ст.бет. 
стена надолу по десния 
бряг на р. Яденица в 
зоната на входа за гр. 
Белово - дължина 550 
м, височина 3 м 

Изграждане на нови 
съоръжения - Покрит 
участък от р. Яденица в 
границите на гр. Белово 
между моста на ж.п. 
линията и СОУ ,,Ал. 
Иванов - Чапай“. Около 
700 кв.м покритие , 6 бр. 
дънни прагове 1,20/0,80 м, 
облицовка на 
компрометирани участъци 
по речното корито. 

MA_07_49 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите 
подпорни стени по 
двата бряга на р. 
Яденица в гр. Белово с 
приблизителна дължина 
2х550 м. Укрепване на 
подкопани фундаменти 
чрез бетониране - общо 
около 100 м³ ст.бет. 

Обследване и анализ на 
техническото състояние на 
язовирна стена 
„Мененкьово“ и 
съоръженията към нея”, в 
землището на с. 
Мененкьово, ЕКАТТЕ 
47812, поземлен имот № 

EARBD_28 Реконструкция 
и ремонт на 
язовири 

Реконструкция и ремонт 
и рехабилитация на 
язовири общинска 
собственост по ОП ОС 
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Предвидени дейности 
Уникален код 
на мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

47812.110.18, и в 
землището на с. 
Аканджиево, ЕКАТТЕ 
00165, поземлен имот № 
00165.51.207, община 
Белово, обл. Пазарджик 
Източник: РИОСВ – Пазарджик 

 

Свлачищни райони в общината: с. Габровица – 5 бр. и с. Сестримо – 1бр. 

Земетресенията са другите вероятни природни бедствия, които биха 

настъпили на територията на общината. Беловска община попада в Средногорския 

сеизмичен район, който включва Софийската-Маришка и Тунджански сеизмични зони. 

 Маришката зона обхваща средното течение на р. Марица в районите на 

Пазарджик, Пловдив и Димитровград. Огнището на земетресение има дълбочина 10- 

100 км и магнитут 4.1 – 7.5 по Рихтер.  

С най-висока интензивност (10 степен) в района на гр. Пловдив, Чирпан, 

Първомай. Земетресенията имат висока повтаряемост като се очертава основна линия 

на разлома Пазарджик – Пловдив, Димитровград-Чирпан, Стара Загора-Твърдица. 

Друг сеизмичен район, който оказва влияние на общината, е Рилородопският 

сеизмичен район, който включва Струмската, Местенската и Велинградската зона. 

Велинградската зона обхваща горното течение на река Марица. Земетръсното огнище 

има дълбочина около 100 км и магнитут 7-8 степен по Рихтер. Основната линия на 

разлома преминава през Велинград-Самоков, при което може да бъде разрушена 

язовирната стена на яз.”Белмекен”. 

Снеговалежи: ежегодно в определени райони на общината се образуват 

дебели снежни покривки, преспи, поледици и заледявания, които затрудняват 

движението на транспортните средства, а от там парализират стопанския живот на 

общината. Това налага провеждането на спасителни и други неотложни работи. Най-

вероятните райони са: Белово-Сестримо-Габровица, Белово-Сестримо-яз.Белмекен, 

Белово-Дъбравите, Белово - Юндола. 

Обледяване: прекъсва въздушните проводници или деформира и събаря 

носещите стълбове на свързочната и електроснабдителната мрежа, предизвиква 

верижни катастрофи и затруднения в транспортната мрежа на общината. 

Градоносни бури: често се появяват през месеците юни, юли и август. 

Развилите се бури нанасят поражения върху реколтата, насажденията, 

електрозахранването, което може да предизвика и пожари. 

Съгласно Плана за потенциално опасни обекти и критична инфраструктура в 

община Белово: 

 „Импрегнация 2000” гр. Белово - опасност от пожар, вещество креозол. 

Отделящи се вредности – едновалентни феноли, което може да застраши живота и 

здравето на част от населението на гр. Белово, както и екологичното равновесие в 

района; 
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 „Завод за хартия” АД гр. Белово – опасност от разливане на сярна киселина. 

Съхранява се в цистерна. Отделящи се вредности – аерозол, което може да застраши 

здравето и живота на населението на гр. Белово и по течението на р. Марица, както и 

екологичното равновесие в района; 

 „Булгаргаз” Ихтиман, в частност „Сити газ”;  

 Река Марица - средното течение на реката. При наднормени количества на 

валежите и при обилно снеготопене и скъсване на предпазните съоръжения може да 

доведе до заливане на прилежащи крайречни терени;  

 Река „Яденица” - долното течение. При наднормени количества на валежите, 

при обилно снеготопене или скъсване на предпазните съоръжения може да доведе до 

заливане на прилежащите крайречни терени;  

 Река „Крива река” - при наднормени количества на валежите, при обилно 

снеготопене или скъсване на предпазните съоръжения може да доведе до заливане на 

прилежащите крайречни терени;  

 Първокласен път Е80 - при транспортни произшествия с опасни товари могат 

да бъдат засегнати прилежащи жилищни сгради, учебни заведения, учреждения и 

предприятия. 

От цялостната характеристика на възможните бедствия и извънредни 

ситуации на територията на община Белово произтичат следните задачи: 

 Гарантиране живота и здравето на населението, защита на частната и 

национална собственост;  

 Провеждане на системна превантивна дейност за недопускане и 

намаляване на последиците от възникването на кризисни ситуации;  

 Обучение и подготовка на населението за действие при кризисни ситуации; 

 Информиране на населението за потенциалните опасности при 

възникването на различни по естество и характер бедствия;  

 Осигуряване на постоянен обмен на информация със съседни общини за 

предотвратяване, недопускане и ликвидиране на последиците от бедствия;  

 Осигуряване на населението с надеждни средства за защита от различните 

видове опасности; 

 Прогнозиране, задълбочено изучаване, оценка на рисковите ситуации 

произтичащи от новите тенденции в развитието на икономиката и 

инфраструктурата на общината;  

 Осигуряване на надеждна комуникационна свръзка през всички етапи на 

бедствените ситуации;  

 Осигуряване на взаимодействие на всички структури на територията на 

общината за недопускане и ликвидиране на бедствени ситуации;  

 Поддържане на постоянна готовност от структурите имащи отношение по 

защитата на населението. 

1.6. Административен капацитет 

Структурата на общинска администрация – Белово е приета с Решения № 10/ 

29.11.2019 г. и № 32/ 19.12.2019 г. Общинската администрация се състои от Дирекция 

"ФСД и административно обслужване" и Дирекция "Специализирана администрация". 
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Дирекция "ФСД и административно обслужване" подпомага осъществяването 

на правомощията на кмета, в качеството му на орган на изпълнителната власт на 

общината, като ръководител на съответната администрация; извършва дейности по 

административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и 

създава условия за осъществяване на дейността на специализираната 

администрация. 

Специализираната администрация подпомага осъществяването на право-

мощията на кмета, като орган на изпълнителната власт на територията на общината, 

свързани с неговата компетентност. 

Таблица 21 Структура на общинската администрация – община Белово 

Описание Брой 

1. Обща численост 47 

В т.ч. държавни дейности: 47 

2. Структура  

2.1. Кмет на община  1 

2.2. Зам. кмет 2 

2.3. Секретар 1 

2.4. Главен архитект 0,5 

2.5. Юрист 1 

2.6. Дирекция „ФСД и административно обслужване“ 15,5 

- в т.ч. Директор  1 

- Отдел „Счетоводство и бюджет“ 7 

- Отдел „МДТ“ 3 

- Отдел „Деловодство, архив, домакин и човешки ресурси“ 4,5 

2.7.  Дирекция „Специализирана администрация“ 12 

- в т.ч. Директор  1 

- Отдел „Европейски фондове и програми“ 3 

- Отдел „УТ, управление на собствеността“ 4 

- Отдел „Хуманитарна политика и ЕСГРАОН“ 4 

2.8. Кметска администрация 14 

- в т.ч. кметове на кметства 7 

- Специалисти АОН 7 

Източник: Община Белово 

1.7. Селищна мрежа и жилищен сектор  

1.7.1. Селищна мрежа  
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Община Беловска е създадена с Указ № 2295 на Държавен съвет от 

26.12.1978год. Община Белово е включена в административно-териториалните 

граници на област Пазарджик, в границите Южен централен район. Област Пазарджик 

обхваща 11 общини, като една от тях е община Белово. Община Белово заема 346,356 

кв.км площ и съставлява 7,77 % от територията на област Пазарджик, която е с площ 

от 4 457.167 кв.км. Повече от половината от територията на общината е заета от 

горски фонд - 229 651 дка. 

Община Белово се състои от осем населени места – град Белово и седем села.   

Град Белово изпълнява функции на икономически, транспортен и обслужващ център. 

В таблицата по-долу са показани данни за всяко от населените места в общината. 

Категоризацията на общината и населените места, съгласно Заповед № РД-02-14-2021 

от 14 август 2012 г. на МРРБ, е следната: 

община Белово: 4-та категория 

населени места: 

3-та категория – гр. Белово 

                   5-та категория – селата Мененкьово, Момина Клисура и Сестримо 

                   6-та категория – селата Аканджиево, Габровица, Голямо Белово и 

Дъбравите 

  
Таблица 22. Населени места в община Белово. 

№ Населени места Площ (кв.км) 
Брой 

жители* 
Категория  

Средна надморска 
височина /метри/ 

1. с. Аканджиево 11.606  378 6 200-299 

2. гр. Белово 135.307  3287 3 200-299 

3. с. Габровица 37.794 362 6 500-699 

4. с. Голямо Белово в земл. на гр. Белово  381 6 300-499 

5. с. Дъбравите 12.806 393 6 300-499 

6. с. Мененкьово 8.613 824 5 200-299 

7. с. Момина клисура 29.463 724 5 300-499 

8. с. Сестримо 110.767 893 5 500-699 

  Община Белово 346.356      

* по данни на НСИ към 31.12.2021 г. 

Административен, индустриален и културен център е гр. Белово, който се 

намира на 28 км западно от гр. Пазарджик, в близост до международна железопътна 

линия. През гр. Белово минава шосеен път от Западна Европа през Белград и София 

за Истанбул. По своето географско местоположение общината и нейният център 

заемат добро място в транспортно-комуникационната система на страната. Това й 

дава предимство пред голяма част от другите общини в България по отношение на 

транспортните й връзки с останалата част на страната. През територията й 

преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към 

северната и южната част на България. Тук се кръстосват пътищата за Източна и 

Западна България, преминава главна ж.п линия с направление София, Пловдив, 

Бургас и Варна. Географските дадености на община Белово са изключително 

разнообразни, тъй като общината се намира на пресечната точка на три планини - 

Рила, Родопи и Средна гора и на Горнотракийската низина. Това геостратегическо 
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положение е дало силно отражение върху насоките на досегашното икономическо 

развитие на общината. 

Съгласно Наредба № 14 от 2003 г. за определяне на населените места в 

селските и планински райони, община Белово е от общините в селски райони. 

Населените места гр. Белово и селата Габровица, Голямо Белово, Дъбравите, Момина 

клисура и Сестримо са в планински райони, което определя община Белово като 

планинска община. 

От общините в Южен централен район 50% се класифицират като слабо 

урбанизирани (периферни) и община Белово е една от тях. Местоположението, 

транспортната достъпност и свързаност са сред факторите с важно въздействие върху 

икономическия и социален растеж и са потенциал, които общината трябва да развива 

и използва. Уникалната природа, културните ценности от различни епохи, съхранените 

бит и традиции в общината са предпоставка за изграждането на уникален облик, за 

развитие на различни видове туризъм, ориентиран към незасегнати от урбанизацията 

територии. 

Фигура 32. Нива на центрове. Степен на урбанизация. Урбанизационни оси. TEN-T 

мрежа     (ЮЦР) 

 
Източник: НКПР Актуализация 2019 г. 

 

1.7.2. Жилищен сектор  

В община Белово жилищните сгради са 4472 броя (към 31.12.2020г. по данни на 

НСИ). Броят им в зависимост от типа на строителната система е показан в таблицата 

по-долу. Най-много са тухлените сгради с дял от 95%. Панелните и стоманобетонните 
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сгради са с много малко – общо с дял от около 1%, останалите 4% са други1 сгради. По 

форма на собственост 99% от сградите са частна собственост.  

Таблица 23. Жилищни сгради по тип на строителната система в община Белово 

Община Белово Общо Тухлени Панелни 
Стомано-
бетонни 

Други¹ 

Сгради по тип строителна система 4472 4239 14 43 176 

   Източник: НСИ 

Дяловото разпределение и броят на жилищните сгради в зависимост от 

периода на построяване в община Белово е показано на следната фигура.               

 

 Фигура 33. Жилищни сгради по период на построяване в община Белово 

 
                           Източник: НСИ 

 

В периода до 1960 г., когато липсват нормативни изисквания за енергийна 

ефективност, са построени около 40% от сградите в общината. Над 50% от жилищните 

сгради са построени в периода 1960-1989 г., когато вече са поставени изисквания към 

съхранението на енергията в сградите чрез нормативни коефициенти на 

топлопреминаване на ограждащите сградни елементи (външни стени, под, покрив).  

След 2000 г., при влизане в сила на съвременни нормативни документи със 

завишени изисквания за ЕЕ, са въведени в експлоатация малка част от жилищните 

сгради.  

Повишаването на осведомеността на жителите на общината относно 

енергоспестяването в сградите, инсталирането на системи за оползотворяване на 

ВЕИ, използването на високоефективни уреди в домовете и други подходящи мерки в 

тази насока ще доведат до подобряването на състоянието на сградния фонд, 

намаляване на разходите на домакинствата, подобряване на екологичната обстановка 

в общината.  

                                                           
1
 В групата "други сгради" са включени построените от камък, кирпич (сурови тухли), дърво и други 

материали. 

до 1949 г. 
16% 

1950-1959 г. 
23% 

1960-1969 г. 
24% 

1970-1979 г. 
17% 

1980-1989 г. 
15% 

1990-1999 г. 
4% 

след 2000 г. 
1% 

Разпределение на сградите по период на 
построяване, % 
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1.8. Анализ на връзката на община Белово със съседни територии 

Общината се намира на границата между два от районите на планиране – ЮЦР 

и ЮЗР. На изток граничи с общините Септември и Велинград (област Пазарджик), на 

запад – с община Костенец (Софийска област) и община Якоруда (област 

Благоевград).  

Община Белово участва в МИГ „Септември, Белово, Велинград“ заедно със 

съседните й общини от област Пазарджик.  

Сдружението „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград“ е 

създадено в периода 2009 – 2011 г. по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност“ от ПРСР 2007 – 2013 г. Регистрирано е по Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 81 от 20.04.2010 г. на 

Пазарджишки окръжен съд.  

Територията на „МИГ – Белово, Септември, Велинград” е с непрекъснати 

граници, обхваща всички населени места и съвпада изцяло с територията на трите 

общини в Южен Централен район – Белово, Септември, Велинград. Общата територия 

на района е 1 289,5 кв.км като територията на община Белово е 336,2 кв.км, на община 

Велинград е 604,4 кв.км, а на община Септември - 348,9 кв.км. 

Фигура 34. Територия на МИГ „Белово - Септември - Велинград“ 

 

Основния потенциал и възможностите, който вижда местната общност за 

развитие на територията в икономически план е разнообразяването на местната 

икономика, използвайки възможностите, които дават националните програми и 

развитието на туризма, използвайки благоприятните природни и климатични условия и 

многобройните находища на минерални води. Значителен потенциал за повишаване 

на конкурентоспособността и производителността на предприятията съществува в 

развитието на технологиите и въвеждане на иновации в тях. Големия брой МСП, 

попадащи в обхвата на НСНМСП са предпоставка за внедряване на иновативни 

решения в тях, технологични и маркетингови решения за подобряване ефективността 

и конкурентоспособността на производството, повишаване на капацитета им за 

растеж, развиване на знания и компетенции, укрепващи управленския капацитет на 

фирмите и насърчаване внедряването на ИКТ. Развитието на туризма може да се опре 

на потенциала на разнообразяването на формите на предлагания туристически 



План за интегрирано развитие на община БЕЛОВО 2021-2027 г.  / проект/ 

 
 

88 
 

продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, 

бизнес и други алтернативни форми, провеждането на засилена маркетингова 

кампания за популяризиране на района като туристическа дестинация, предлагаща 

интегриран туристически продукт, включващ съчетаване на СПА, еко и селски туризъм, 

създаването на благоприятна среда и инициативи за създаване на термопаркове и 

комплексно използване на минералните води и ефективно използване на наличните 

културно-исторически и природни ресурси на територията. 

В аграрния сектор има потенциал за развитие чрез създаване на пазари на 

производителите, насърчаване на късите вериги на доставките, създаването на 

условия за преработването на земеделските продукти, с цел стабилизиране и 

подобряване на икономическото развитие и конкурентоспособността на отрасъла. 

Условията са неблагоприятни за интензивно земеделие, но съществуват възможности 

за развитие на планинско пасищно животновъдство на базата на значителния размер 

пасища, както и на добива на сено от естествените ливади. При внедряване на 

подходящи форми на стопанисване и технологии, съществуват условия за 

производство на екологични чисти продукти растениевъдството и животновъдството. 

Преходно планинският релеф в преобладаващата част от територията на МИГ създава 

добра суровинна база за преработващата промишленост и горското стопанство, а 

богатите и разновидни горски масиви осигуряват дървесината за дърводобивната и 

дървопреработващата промишленост. На базата на богатите горски ресурси може да 

се развие модерен дърводобив и дървопреработване. 

Връзки и съвместни инициативи на община Белово със съседни територии 

могат да бъдат създадени с цел подобряване условията и качеството на услугите в 

областта на образованието, социалните дейности, достъпът до здравеопазване.  

Разработването на съвместни проекти повишава вероятността за успешна 

реализация.  

Фигура 35. Възможност за сдружаване на общини за прилагане на интегрирани 

териториални инвестиции 
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Източник: ИТСР на ЮЦР 

1.9. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения 

хоризонтален социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво 

Основната цел на Социално-икономическия анализ на районите на Република 

България /Анализа на районите/ е насочена към подобряване на интеграцията между 

секторните политики в полза на регионалното развитие и икономическия растеж и 

обвързването им с националното пространство.  

 Анализа на районите представя настъпилите промени за периода 2014-2020 г. 

в икономическото, социалното, демографското, инфраструктурното развитие и 

състоянието на околната среда и очертава основните тенденции в тях. Също така се и 

дават прогнози за развитието им до 2027 г. Той е структуриран в три основни части.  

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични 

направления и ключови характеристики по три основни теми – темата за 

урбанистичното развитие, териториалните аспекти на секторните политики, 

административния капацитет за провеждането им и за изпълнение на проекти. Във 

втората част се акцентира върху сравнителния анализ на социалното, икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното 

осигуряване на районите, областите и общините. Във всяко тематично направление са 

проследени промените, настъпили в резултат на прилаганите европейски и 

национални политики и програми и са систематизирани изводи за въздействието на 

външни и вътрешни фактори, за установените трайни тенденции и възможностите за 

преодоляване на проблемите. Третата част обобщава синтезираните изводи от 

първите две и ги надгражда с интегриран национален профил. 

Планът за интегрирано развитие на общината, като част от системата от 

стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и 

служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 

районите, общините и населените места. В аналитичната част на ПИРО са разгледани 

тематични направления и са анализирани показатели, които са използвани при 

Анализа на районите.  При определянето на спецификата в социалното, 

икономическото, демографското и екологичното състояние в община Белово са 

сравнявани стойностите на показателите с тези на регионално и национално ниво. 

Съпоставянето на резултатите от анализа на различните нива дава възможност да се 

сравнят тенденциите в развитието, големината на отклоненията и да се формират 

изводи за основните предимства, недостатъци, възможности и заплахи.  

Интегрирането на подходящи политики и инвестиционни приоритети ще спомогнат за 

постигането на устойчив и приобщаващ растеж.   

1.10. SWOT АНАЛИЗ 

Силни страни Слаби страни 

Наличие на екологично чисти територии, 
благоприятен климат, богато 
биоразнообразие 
 

Добре развито селско стопанство  
  

Продължителна безработица 
 

Ниско равнище на доходите в общината 
спрямо средното за страната 
 

Неблагоприятни демографски процеси и 
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Наличие на разнообразни и 
благоприятни ресурси за развитието на 
туризма 
 

Задоволителна образователна структура 
на населението 
 

Осъществени инвестиционни проекти за 
рехабилитация на техническа 
инфраструктура във водния и 
транспортния сектор 
 

Добре развити социални услуги  
 

Богато биоразнообразие, включително 
уникални на национално и световно ниво 
местообитания и популации на диви 
птици 
 

Липса на агресивни  замърсители  
 

Наличие на републиканска 
инфраструктура и добра комуникация 
Добро сътрудничество между областните 
и общинските власти и бизнеса и 
неправителствения сектор 
 
 

обезлюдяване 
 

Непреодоляна периферност и 
затруднена достъпност на района 
 

Пътна, съобщителна и ВиК 
инфраструктура, нуждаеща се от 
рехабилитация и развитие 
 

Амортизирана водопроводна мрежа и 
големи загуби на вода 
 

Недоизградена канализационна мрежа в 
населените места 
 

Недостиг на финансови средства за 
изграждане на нова и рехабилитация на 
съществуващата инфраструктура 
 

Амортизиран сграден фонд (жилищен, 
промишлен, публичен), с ниска 
енергийна ефективност 
 

Недостатъчна предприемаческа 
активност 
 

Слаба инвестиционна активност 
 

Изоставане в технологичното развитие и 
иновациите  
 

Висок риск от бедност и социално 
изключване 
 

Липса на тържища, борси  
 

Липса на зони за отдих и паркове 
 

Липса на довеждаща инфраструктура до 
туристически забележителности 
 

Недостиг на финансов ресурс за 
поддържане на съществуващата и за 
изграждане на нова техническа 
инфраструктура, както и за 
благоустрояване на населените места. 

Възможности Заплахи 

Насърчаване на предприемачеството и 
привличане на инвестиции 
 

Развитие на потенциала на общината за 
селски и екотуризъм  
 

Развитие на потенциала на общината за 
производство на енергия от ВЕИ 
 

Влошаване на демографските 
характеристики и неблагоприятни 
миграционни процеси 
 

Последици от евентуална нова 
икономическа стагнация като резултат от 
пандемията Covid-19 
 

Финансова невъзможност на общинския 
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Осигуряване на необходимия финансов 
ресурс от национални и европейски 
програми за изпълнение  на проекти на 
територията на общината  
 

Развитие на мерки за привличане на 
външни инвеститори и подкрепа на 
местното предприемачество 
 

Добра координация и възможност за 
осъществяване на съвместни проекти 
със съседни общини за преодоляване на 
общи проблеми 
 

Повишаване на знанията и 
предприемаческия капацитет на 
населението чрез информационни 
кампании за възможностите за 
финансиране на проекти по линия на ЕС 
и национално финансиране  

бюджет за съфинансиране на проекти по 
европейските и национални фондове и 
програми  
 

Риск от бедност и социална изолация на 
групи от населението 
 

Негативно влияние на климатичните 
промени и енергийната зависимост 
 

Ограничени финансови ресурси за 
поддържане и развитие на общинската 
инфраструктура 
 

Липса на целенасочена държавна 
финансова подкрепа за подпомагане 
развитието на изоставащи 
райони на страната 
 

Продължаващо задълбочаване на 
междурегионалните контрасти 
 

Липса на подходящи ефективни политики 
за преодоляване на 
екологичните рискове 

 

2. Цели и приоритети за развитие на община Белово за периода 2021-

2027г. 

Планът за интегрирано развитие на община Белово съдържа визията за 

развитието на общината, стратегически цели, както и приоритети, насочени към 

потенциала за развитие на територията със съответни мерки към тях.  

Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е 

прилагането на интегриран подход на развитие, който да бъде водещ при 

разработването на стратегическия документ и съответно да бъде прилаган по 

отношение на всяка част от неговата структура.  

Приложеният интегриран подход за планиране на регионалното и 

пространственото развитие на общината осигурява съгласуваност на определените 

приоритети с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на 

общината. Единният поход при планиране на регионалното и пространствено 

развитие, взаимната обвързаност и йерархична съподчиненост на системата от 

документи е предпоставка за повишена ефективност и по-добра приложимост. 

Използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и 

институциите, бизнеса и гражданското общество, както и използването на общи 

инструменти за финансово подпомагане водят до постигане на по-значим ефект и 

ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 

Настоящият план е част от общата система от стратегически документи за  

прилагане на националната политика за регионално развитие, които интегрират 

регионалното и пространственото развитие. 
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 Стратегическата част на плана обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните визия, определените стратегически цели на развитието и свързаните с 

тях приоритети за действие, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението 

на програмата за реализация.  

 

Визия за развитие на община Белово с хоризонт 2027 г.   

Визията за развитието на общината показва специфичния потенциал на 

общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред 

регионалното и пространственото развитие на територията на общината на основата 

на икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за 

преодоляване на различията между градските и селските територии 

Визията на община Белово е съобразена със стратегическите документи от по-

високото йерархично ниво. Тя се базира върху съществуващата ситуация, разчитайки 

на конкурентните предимства на общината за оползотворяване на реалните 

възможности  за нейното развитие.  

 



 

 



 

 

 

Стратегически цели, приоритети и мерки 

 

Стратегическа цел 1: Повишаване на благосъстоянието и подобряване на 

жизнения стандарт на населението  

Стратегическа цел 2: Подобряване на техническата инфраструктура, 

създаване на по-добри условия за живот, труд и 

почивка 

Стратегическа цел 3: Подобряване на икономическото състояние и 

развитие на конкурентоспособна икономика 

Стратегическа цел 4: Осигуряване на устойчивост на положителните 

тенденции в развитието на общината  

  

ПРИОРИТЕТ  1. Инвестиции в човешкия капитал на общината  

Мярка  1.1. Ремонт,  обновяване  и поддържане  на всички детски и 

спортни площадки, както и изграждане на нови. 

Дейности: 

 Поддръжка, обновяване и ремонт на всички съществуващи детски и спортни 

площадки в населените места на община Белово, като паралелно ще се 

предвиди изграждане на нови; 

 Рационално използване на Спортната зала за провеждане на спортни 

състезания и турнири. 

 Обновяване и реновиране на стадион Белово. 

Мярка 1.2. Инвестиции в социалната инфраструктура  

Досега е извършен цялостен ремонт на сградите на НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методи–1927г.“ – гр. Белово, на НЧ „Тодор Каблешков“ – село Голямо Белово, 

възстановена е изцяло след пожар сградата на НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1910” в с. 

Мененкьово. 

През периода на действие на настоящия план мерки за повишаване на 

енергийната ефективност ще бъдат приложени в сградите на читалищата в 

населените места в общината и в сградите на кметствата.   

Мярка 1.3.  Инвестиции в образователната  инфраструктура     

Инвестицията в децата и образованието е най-добрата инвестиция. Ще се 

търсят ефективни възможности за подобряване и развитие на материалната база на 

училищата и детските градини на територията на общината. Целта е запазване и 

обновяване на образователната инфраструктура, по-ефективна образователна 

политика, основана на конкретните условия и изисквания на региона, съобразена и 

отговаряща на държавните изисквания. 

Дейности: 

 Запазване на  училищната мрежа и детските градини; 
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 Ремонт на сградата и благоустрояване на прилежащото дворно 

пространство на СУ „Ал. Иванов - Чапай“, гр. Белово; Подмяна на подовата 

настилка във физкултурен салон на СУ „Ал. Иванов - Чапай“, гр. Белово; 

 Изграждане на противопожарна система във всички училища и детски 

градини; 

 Запазване и подкрепа за дейността на Детски комплекс- гр. Белово; 

 Разкриване на ,,Школа по чуждоезиково обучение и извънкласни дейности”; 

 Поддръжка и обновяване на всички функциониращи детските градини;  

 Запазване и функциониране на разкрития Дневен център за деца с 

увреждания чрез делегирана държавна дейност; 

 Подкрепа за даровити деца и отлични ученици; 

 Използване на възможностите, предоставяни от европейските 

образователни програми за разменни практики между училищата, 

разработване на проекти и осъществяване на обмен с цел подобряване на 

качеството на образованието. 

Мярка 1.4.  Инвестиции в здравната  инфраструктура  

Грижата за здравето и живота на нашите граждани е и наша грижа. Като 

стопани на единствената медицинската сграда община Белово е осигурила 

предоставяне на медицинско обслужване, чрез отдаване под наем на общинската 

сграда на доставчик предоставящ цялостна доболнична медицинска помощ, която 

включва: осигуряване на работни кабинети на всички лични лекари, осигуряване на 

лекари от различни специалности, предоставящи доболнична медицинска помощ на 

място /педиатър, невролог, хирург, кардиолог, вътрешни болести, уролог, 

ендокринолог, АГ, УНГ и др./, физиотерапия, рентгенов кабинет, клинична 

лаборатория, осигуряване на транспорт на пациентите за предоставяне 

специализирани изследвания и болнично лечение, осигурен кабинет за неотложна 

медицинска помощ. 

Дейности: 

 Запазване на услугата по предоставяне на доболнична медицинска помощ; 

 Осигуряване на помещения за отдаване под наем на всички желаещи 

медицински специалисти във всички населени места от общината – лични 

лекари, стоматолози; 

 Постигане на добро и качествено обслужване на населението във всички 

населени места в общината; 

 Организиране на периодични и профилактични прегледи от водещи 

специалисти. 

Мярка 1.5.  Инвестиции в социална инфраструктура  

Дейности, свързани с подобряване на социалната инфраструктура, ориентирана 

към възрастните хора на общината: 

 Ще се подкрепят дейностите и функционирането на  пенсионерски клубове 

по селата;  
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 Ще се подкрепят инициативи за създаване на местни неправителствени 

организации в различни сфери на социалния живот; 

 Подобряване на взаимовръзката и взаимопомощта между поколенията чрез 

разширяване на броя социални асистенти, полагащи грижи за възрастни 

хора, чрез участие в различни социално насочени програми и социални 

фондове; 

 Осигуряване на възможности на възрастните хора за провеждане на срещи 

и занимания, които биха намалили процента самотни възрастни хора, 

лишени от контакти и ще допринесат за по-дългата социална ангажираност и 

активност на хората от третата възраст; 

 Разширяване на обхвата на „Домашен социален патронаж” ; 

 Използване на възможностите на Оперативна програма „Човешки ресурси” 

за повишаване знанията и уменията на хората, с цел повишаване на 

заетостта и осигуряване на възможности за обучение през целия живот, 

което ще повиши адаптивността на работната сила; 

 Създаване на възможности на хората в предпенсионна възраст, намиращи 

трудно работа да бъдат ангажирани по програми, а за младите и образовани 

хора на Белово – адекватна възможност за реализация в общината. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Базисна инфраструктура (водностопански съоръжения и 

инфраструктура, екология, транспортна, информационна, градска среда и 

др.) 

Мярка 2.1. Подобряване на услугите за населението – водностопански и 

комунални услуги. 

Приоритет ще бъде подмяна на вътрешна водопроводна мрежа във всички 

населени места от общината. Усилия ще се насочат и  към подобряване на услугите на 

населението.  

Дейности: върху работата на ,,В и К”-Белово.  

 Ефективен контрол върху работата на ,,Общински имоти-Белово“ за 

ефективно и качествено сметосъбиране и сметопочистване; 

 Закупуване на нови съдове и сметосъбираща техника; внедряване на 

съдове за зелени отпадъци за компостиране; 

 Разработване и прилагане на практика на система от мерки за контрол и 

санкции за нарушителите и толериране на добрите стопани, граждани, 

фирми и предприятия поддържащи чисти пространства и зелени площи; 

 Рекултивация на бивше общинско депо за битови отпадъци;  

 Изграждане на система за ефективно разделно сметосъбиране в община 

Белово; проучване на добрия опит за намаляване на количествата 

растителен отпадък в селата чрез въвеждане на системи за  компостиране 

на ,,зеления,, и битов отпадък, разяснителна кампания, осигуряване на 

компостери; 

 Рециклиране на отпадъците и предварителното им третиране, съгласно 

изискванията на европейските директиви, с цел намаляване на 
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количествата отпадък, които ще транспортираме до Регионално депо за 

отпадъци в град Пазарджик. 

Мярка 2.2. Инвестиции в нови водохващания и в ремонт на 

водопроводната мрежа за задоволяване на нуждите от чиста 

питейна вода на населението. 

Отчитайки природните дадености и местоположение на нашата община е 

нерентабилно да черпим и пием вода от река Марица. Необходимостта от осигуряване 

на чиста гравитачна вода е наложителна и следва да предприемем стъпки за 

изграждане на нови водохващания и/или възстановяване на съществуващи. 

Ежедневни аварии, недостиг на питейна вода,  голям процент загуби по 

водопреносната мрежа, проблеми които са налице във всяко населено място на 

общината и са ежедневние за населението ни. Това ни задължава да предприемем 

неотложни и ефективни действия в тази насока. 

Дейности: 

 анализ и опис на всички налични проекти в общината в частта на „В и К”, 

използване на проектната готовност; 

 изграждане на нови водохващания за задоволяване на потребностите на 

населението с вода по гравитачен път; 

 изграждане на ново водохващане и довеждащ водопровод от Бeловодското 

дере за село Голямо Белово; възстановяване на резервоар за питейна 

вода; 

 изграждане на нов довеждащ водопровод от местност „Ленище” за село 

Габровица; 

 Изграждане на нов довеждащ водопровод от местността „Хаджи Дедееца” 

за село Сестримо; 

 основен ремонт и пускане в експлоатация на пречиствателната станция за 

питейна вода за село Сестримо; 

 възстановяване на довеждащ водопровод от Черната река; 

 подмяна на довеждащ водопоровод от „Владикин извор“ до село Дъбравите 

Мярка 2.3. Транспортна и обслужваща инфраструктура  

Географските дадености на общината ни са много добри. Близостта с големите 

центрове осъществяваща се по първокласна републиканска инфраструктура и главни 

пътни артерии в направление София  - Пловдив (Пазарджик) са предпоставка за добро 

икономическо развитие при една добра общинска политика.   

Републиканска пътна мрежа на територията на община Белово:  

Път І-8 София-Пазарджик-Пловдив от км161+183 до км 165+835 с обща дължина 4,652км  

Път ІІІ-842 Юндола – Белово от км 24+528 до км 26+ооо с обща дължина 1,472км  

Общинска пътна мрежа  - ІV клас  с обща дължина 15,7км до селата : 

с.Голямо Белово, с.Мененкьово, с.Дъбравите, с.Аканджиево, с.М.Клисура, с.Габровица 

с.Сестримо    

Основна пътна артерия е републикански път I-8. Предстоящата рехабилитация 

на тази републиканска инфраструктура, ни задължава да обърнем поглед в  тази 
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насока и в близък план да прецизираме усилията си към развитие на съпътстваща 

инфраструктура. Това може да даде добри възможности за развитие на общината ни, 

но същевременно трябва да помислим и за безопасността на населението при усилен 

трафик.  

 Уличната мрежа във всички населени места се нуждае от ремонт и е 

необходимо да се работи за подобряването ù.  

Дейности: 

 Поетапен ремонт на уличната мрежа в град Белово и селата; цялостното 

изграждане на централните пътни артерии и второстепенните такива; 

 Поддръжка на общинската пътна мрежа; 

 Подобряване на обслужването на гражданите в обществения транспорт, 

съобразено с потребностите на населението; 

 Предоставяне на общински терени за изграждане на заведения на открито, 

с цел подобряване на прилежащата инфраструктура и изграждане на 

паркинги, детски площадки и кътове за отдих; 

 Обновяване на  публични пространства. 

Мярка 2.4. Информационна инфраструктура и градска среда  

Във всички села от общината има интернет и достъп до комуникации, изградена 

е система за безплатен достъп до интернет по Инициативата Wi-Fi4EU. Община 

Белово е една от първите общини в областта, не само спечелили проекта, но и 

финализирали неговата реализация. Чрез инициативата Wi-Fi4EU общината ще 

приобщи все повече от жителите си към интернет свързаността, за да могат те 

пълноценно да се възползват от безкрайните възможности на цифровизацията. А 

нашият красив край ще бъде видим за другите европейски общини. Мрежата по 

проекта е изградена от Телекабел Пазарджик, разполага с общо 10 точки за обществен 

достъп – в центъра на град Белово, спортната зала „Сгурията“ и площадите на 

всичките населени места. Финансирането на проекта е на стойност 15 000 евро по 

европейската инициатива Free Wi-Fi for Europeans. Предстои изграждането на още 

точки за обществен достъп по населените места в 

общината.                                                       

Мярка 2.5. Екология 

Необходими са навременни мерки и нова политика в сферата на околната 

среда. Наложените изменения в законодателството в тази насока и принципа, 

„замърсителя плаща“, таксите, санкциите и глобите, които се налагат на общината ни 

през последните две години от компетентните институции, следва да ни накарат да 

предприемем активна позиция и политика в тази насока. Непосилни ще бъдат за 

гражданите на нашата община, и за бюджета на общината, нарастващите такси и 

отчисления за отпадъци. Това налага да търсим ефективни и алтернативни 

възможности, с цел да намалим количествата на отпадъци генерирани на територията 

на общината.  

Разработване и прилагане на цялостна програма за ново отношение на 

гражданите към екологичните проблеми, изградена на базата на добро партньорство 

между граждански организации и местна власт, промяна на нагласите спрямо 

опазването на околната среда и постепенното възпитаване на ново отношение към 

създаването, съхранението и опазването на природните богатства. 
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Мярка 2.5.1: Обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за 

представяне на значимостта на опазването на околната среда за 

развитието на общината и стимулиране на добрите практики в 

тази насока   

Дейности: 

 Разработване на цялостна система от мероприятия за повишаване на 

вниманието на гражданите на общината към сериозните последици от 

нарушаване на екологичното равновесие;  

 Насърчаване, толериране на интереса от страна на работещите на 

територията на общината фирми и предприятия към създаване на зелени 

площи в пространството около работните им помещения чрез изработване 

на система за стимулиране на добрите практики.                      

Мярка 2.5.2: Разработване на система от мерки и процедури за управление на 

отпадъците и запазване на екологичното равновесие на 

територията на общината   

Дейности: 

 Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците на община 

Белово; 

 Актуализиране на Програма за опазване на околната среда; 

 Въвеждане на разделното сметосъбиране във всички населени места на 

територията на общината и обновяване на наличната сметосъбиращата 

техника с нови машини и съдове; 

 Изграждане на инсталация за сортиране на отпадъците с цел 

минимизирането им преди депонирането и намаляването на цената на 

тон отпадъци;   

 Въвеждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци на 

територията на общината – проектът се изпълнява със средства на 

ОПОС; 

 Рекултивация на бивше общинско депо за битови отпадъци;  

 Осигуряване на средства от европейските фондове за изграждане на 

пречиствателни станции на територията на селищата на общината. 

Мярка 2.5.3: Полагане на целенасочени грижи за опазването на биологичното и 

ландшафтното разнообразие, стопанисването на зелените площи 

и увеличаване на местата за отдих и почивка   

Дейности: 

 Създаване на нова визия за съществуващите на територията на 

общината паркове и превръщането им в любимо място за отдих и 

прекарване на свободното време;  

 Почистване, поддръжка и обновяване на всички зелени площи в град 

Белово и по селата;   

 Създаване на нови пешеходни зони и алеи за велосипедисти;  
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 Възстановяване на осветлението и достъпа до паметника „Чапай“ и 

търсене на ново решение за неговото стопанисване и управление, като 

комплекс от едновременни мерки и решения и създаване на зони за 

отдих и развлечение. 

ПРИОРИТЕТ 3. Инвестиции в култура, отдих, спорт и туризъм. 

Общината ни има прекрасни природни, културни и исторически дадености, с 

които да бъде превърната в туристически център от регионално и национално 

значение,  привлекателно място за туристи от региона и областта. Последните години 

е работено активно в тази насока.  Усилията са насочени в търсене на контакти с 

отговорни институции – Министерство на културата, Национален фонд „Култура”, 

туристически сдружения и неправителствени асоциации, ефективни партньорства с 

общини и туроператорски фирми.  

Трябва да наложим общината като добро място за отдих и туризъм, да 

представим и популяризираме всички дадености на община Белово – богата природа с 

множество защитени обекти и паметници на културата, богато разнообразие на флора 

и фауна, културни и исторически обекти от национално и международно значение, 

развиваща се система от налични туристически обекти и възможности за развитие на 

нови. Местностите „Куртово”, „Чаира”, „Ливада бачия”, пионерският лагер в Сестримо, 

Беловската базилика в местността „Св. Спас”, яз. Белмекен и др. са възможностите на 

общината да излезе на туристическия пазар и да бъде атрактивна за отдих.  

Даденостите на общината ни за превръщането й в атрактивен център за 

туризъм са налице, напълно е реална възможността да бъде привлекателно място за 

туристи от региона, областта и страната. Всички тези дейности трябва да бъдат 

съчетани, с разработването на цялостна концепция, основаваща се на анализ и пълна 

информация за културните, природни и исторически забележителности на общината. 

Мярка 3.1. Инвестициите в култура  

Представяне  на даденостите на община Белово и превръщането на богатото 

културно-историческо наследство на общината във възможност за развитие на 

общината. 

 Дейности: 

 Подкрепа за дейностите на всички самодейни състави, техните участия в 

общински, областни и национални изяви; 

 Подпомагане на традиционните събори по селата; 

 Участие в програми и търсене на европейски средства за промотиране на 

богатото културно наследство; 

 Разработване на дългосрочна стратегия за развитие на културата в община 

Белово, като тази дейност се възложи на председателите на читалищните 

клубове; 

 Подобряване на културната инфраструктура чрез прилагане на 

енергоефективни мерки в в читалищата на община Белово чрез 

разработване  на проекти; 

 Използване на “Лятното кино” в село Голямо Белово, като база за атракция, 

летни театрални и камерни постановки и фестивален туризъм; 
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 Осъществяване на реставрационни и ремонтни дейности и превръщане на 

Беловската базилика и светилището в атрактивна цел за посещение на 

туристите, чрез облагородяването на инфраструктурата около нея;  

 Полагане на сериозни грижи за всички паметници на културата- 

картотекиране, описване на състоянието и набелязване на мерки за 

реставрацията и поддържането им; 

 Изработване на “културни маршрути”, които да бъдат рекламирани и 

предлагани на български и чуждестранни туристи и туроператорски фирми; 

 Активна политика за подобряване дейността на библиотеките и на всички 

читалища в общината, като единствени средища за култура и 

информираност на жителите на населените места от общината. Създаване 

на модерни зали и информационни центрове със средствата от европейските 

фондове;  

 Изработване на стратегия за популяризиране на Исторически музей-град 

Белово и поддържането му във вид достъпен за туристите; виртуални 

възможности и достъп до информацията за богатото културно и историческо 

наследство с цел привличане на посетители; 

 Изработване на програма за стимулиране развитието на талантливите деца 

и младежи от общината ни, като се предвиди провеждането на ежегоден 

конкурс „Моят роден град Белово” и се връчва всяка година приз на 

победителя. 

Мярка 3.2. Инвестиции в отдих, спорт и туризъм  

Мярка 3.2.1. Подпомагане дейността на туристическо сдружение „Алабак”, и 

обединяване под егидата на общината на всички инициативи и 

лица, развиващи туристически дейности и занимаващи се 

професионално с туризъм, с цел планиране на основните 

приоритети за развитието на туризма в общината   

Дейности: 

 Изработване на Стратегия за развитие на туризма в община Белово с 

активното участие на всички ключови фигури и заинтересовани страни – 

граждани, собственици на туристически обекти, притежатели или 

арендатори на ресторанти и кафенета, браншови организации, 

общината, стратегически инвеститори и външни консултанти;  

 Поддържане на регистър на всички туристически обекти с кратко 

описание на предоставяните услуги и перспективите за развитие на 

обекта с цел в бъдеще да бъде изградена цялостна интегрирана система 

за представяне на туристическия потенциал на общината; 

 Актуализиране на участниците в Обществения съвет по туризъм и 

създаване на условия за пълноценното му функциониране и 

изпълняване на функциите му на координиращ орган за развитието на 

туризма в общината; 

 Запазване на историята, културата и традициите на Белово и региона, 

осигуряване на средства за подновяване на разкопките на ,,Св. Спас” и 

,,Беловската базилика”; 
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 Изграждане на филиали към „Туристически -Информационен център 

Белово” в близките населени места, където има потенциал за развитието 

на туризма –- с цел повишаване на информираността на посетителите и 

създаване на унифицирана система за рекламиране на даденостите и за 

продажба на туристическите продукти на националния и международния 

пазар; 

 Популяризиране на рекламни материали, които да представят пред 

потенциалните ползватели на туристическата услуга на всички 

възможности за развитие на туризма- рекламен филм, рекламни 

брошури и дипляни, стикери и други. 

Мярка 3.2.2. Създаване на условия за развитие на туризма и превръщане на 

града и общината в атрактивни туристически дестинации за 

културен и религиозен туризъм, еко- и планински туризъм и др.  

  Дейности: 

 Подобряване на инфраструктурата около съществуващите в момента 

национални и регионални туристически обекти и изграждането на нови 

обекти, с европейска визия и добър архитектурен вид; 

 Създаване на туристически карти с данни за достъп и пешеходни 

пътеки и пътните артерии, водещи до туристическите обекти, 

включително на тези от третокласна и четвъртокласната мрежа. 

Мярка 3.2.3.Извършване на реставрационни и ремонтни дейности на 

туристически обекти от национално и международно значение, 

намиращи се на територията на общината   

  Дейности: 

 Активна политика и позиция на общината за осигуряване на средства 

за довършване на реставрацията на „Църквата Св. Георги” и 

създаване на съпътстваща инфраструктура с цел превръщането на 

обекта в търсена туристическа дестинация; 

 Изграждане на прилежаща инфраструктура и създаване на места за 

отдих, почивка и представяне на туристически продукти и 

възможности във всички населени места, съставяне на регистър и 

карта на туристическите забележителности на региона, публикуването 

им в сайта на общината, с цел привличане на туристи; 

 Обозначаването с табели и други подходящи средства на наличните 

туристически обекти на територията на общината и изработването на 

карта на града, където те са обозначени; на наличните места за отдих, 

заведения за хранене, къщи за гости; 

 Участие на община Белово в програми, сдружения, представяния и 

инициативи, които имат за насоченост развитието на туризма и ще 

спомогнат за привличането на стратегически инвеститори.  

Мярка 3.2.4. Развитие на спорт и младежки дейности  

Създаване на  условия за развитие на спорта в община Белово, чрез 

възстановяване на  наличните спортни бази и изграждане на нови, с цел оптимизиране 

на възможностите за спортуване на всички граждани на общината. Възстановяване на 
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спортно-тренировъчната дейност – баскетбол, борба, вдигане на тежести, спортни и 

народни танци и др.  

Особено внимание трябва да имаме към децата и младежите. Нужно е да 

търсим контакта и реалното включване на младите хора в управлението на общината, 

чрез всички форми на гражданско участие и свободно сдружаване.  

Мярка 3.2.5. Осигуряването на приемственост между поколенията с цел 

съхраняване на добрите традиции за развитие на спорта и 

създаване на основите за бъдещо развитие  

Дейности: 

 Създаване на условия за възраждане на спортните традиции за развитие 

на спорт, като база за изграждане на професионални спортисти във 

всички видове спорт, развити на територията на общината като се 

използват възможностите на оперативните програми към МОН и ММС 

проектите, с които би могло да се кандидатства пред Държавна агенция 

за младежта и спорта; 

 Въвеждане на принципите на равнопоставеност при оптимално 

използване на всички налични спортни бази на територията на общината. 

 

Мярка 3.2.6. Подобряване на стопанисването на наличната спортна 

инфраструктура и осигуряване на възможности за изграждането на 

нови спортни съоръжения и стопанисването им. 

Дейности: 

 Разработване на програма за изграждане на нови спортни съоръжения и 

предприемане на мерки за опазване и ремонтиране на съществуващите; 

 Подпомагане на развитието на местния футбол с определяне на 

конкретни мерки за създаване на условия за дългосрочно  стопанисване 

на общинския стадион в Белово чрез основен ремонт /трибуни, спортна 

зала, изграждане на писта за бягане с изкуствена настилка и т.н./;  

 Поддържане и изграждане на игрища с изкуствена настилка на 

територията на общината,  и оборудването им. 

 

 ПРИОРИТЕТ 4. Подобряване на микроклимата и възможност за развитие 

на местната икономика. 

Мярка 4.1. Провеждането на граждански форуми и срещи за граждански 

обсъждания на значими обществени проблеми 

Дейности: 

 Иницииране създаването на съвместни дружества между местни фирми 

и общината с цел решаване на обществено значими проблеми, с които 

общината трудно би се справила сама; 

 Създаване на икономически зони за развитие (по протежението на 

републиканската пътна инфраструктура I-8);  
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Мярка 4.2. Привличане на инвеститори и създаване на добър икономически 

микроклимат;                                                                                                 

 Мярка 4.3. Поддръжка на качествен общински сайт, с възможности за дискусии, 

обществени обсъждания, комуникация между граждани,  

общинското ръководство и бизнес;                                                                                                                   

Мярка 4.4. Активна политика за побратимяване с различни градове от страни от 

ЕС и други страни, което да даде възможности за съвместни 

инициативи, създаване на добри партньорства в бизнеса и 

възможности за обмяна на култура и информация.                                                                                    

Мярка 4.5. Подпомагане на всички добри инициативи на местния бизнес, с оглед 

кандидатстване и усвояване на европейски фондове на територията 

на общината и създаване на нови работни места. 

Дейности: 

 Изготвяне план за действие за общинските концесии.  

 Предприемане на действия по безвъзмездно преотстъпване от страна на 

държавата на общината на следните обекти:  лагер ,,Сестримо” и 

казармата в Аканджиево. 

ПРИОРИТЕТ 5. Развитие и подобряване на административното 

обслужване и местния административен капацитет 

Мярка 5.1. Създаване на необходимите предпоставки за пряко участие на 

гражданите в управлението на общината, чрез провеждане на 

регулярни срещи по населените места с кмета и общинските 

съветници, консултативни съвети по селата и др. 

Мярка 5.2. Привличане на видни граждани от Белово, които да представят 

възможностите на общината и привличат инвеститори; Създаване на 

традиции – срещи на обществеността в гр.Белово. 

Мярка 5.3. Привличане на  доброволци към работата на общинска 

администрация, откритост към гражданите. 

Мярка 5.4. Обединяване на усилията на общинска администрация и бизнес при 

изработването на общински стратегии, планове за развитие, анализи 

и други стратегически развитието на общината документи. 

Мярка 5.5. Целенасочени действия за повишаване на общинските приходи чрез 

разработване на програма за подобряване събираемостта на 

местните данъци и такси. Преразглеждане на минималните тръжни 

цени за отдаване на общински имоти и събиране на такси с цел 

оптимизиране на условията за развитие на малкия и среден бизнес.  

 Мярка 5.6. Създаване на необходимата организация за подобряване на 

спазването на правилата на движение и паркиране, както и 

опазването на обществения ред и сигурност   

Дейности: 

 Подобряване на транспортната инфраструктура и създаването на по-

добра организация на движението; 

 Поставяне на възлови места в общината на интернет камери /ІР камери/ 

за наблюдение с цел пълен контрол на нарушенията от 
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недисциплинирани водачи на пътни превозни средства и нарушители на 

обществения ред; 

 Създаване на необходимата организация и разписване на ясни правила 

за взаимодействие между местна власт и полиция, с цел 

осъществяването на съвместни действия по опазването на обществения 

ред. 

 

 

 

 

 

3. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението 

на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност. 

Сред основните принципи, на които се основава провеждането на държавната 

политика за регионално развитие съгласно Закона за регионалното развитие, е 

принципът на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. Прилагането на принципа на партньорство е важен механизъм за 

повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, за 

ефективността на тяхната реализация.  

Главната цел на действията за прилагане на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност е да се осигури прозрачност и да се 

информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и 

прилагането на местната политика за развитие относно очакваните резултати и 

ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите 

страни за активно участие в процеса на реализация.  

Използването на различни похвати и провеждането на разнообразни 

инициативи за представяне отделните етапи при разработването на ПИРО пред 

широката общественост и отчитайки техните мнения и предложения, насърчават и 

осмислят гражданското участие и генерират идеи за приоритети, мерки и конкретни 

проекти. Участието на гражданите повишава ефективността, тъй като колективното 

действие дава по-добър резултат, има възможност да се обсъдят конкретни проблеми, 

касаещи по-голяма част от населението или дори всички жители на даденото населено 

място, да се направят различни предложения за тяхното разрешаване и аргументи. По 

този начин, общинската администрация отговаря на очакванията на местните 

общности за включване в процеса на взимане на решения. Освен това те не са просто 

по-информирани, но и ще участват активно. Разбирайки проблемите и трудностите 

пред управлението, местните общности биват по-съпричастни и подкрепящи, постига 

се консенсус и сближаване на позициите, обменят се гледни точки, информация и идеи 

между различните заинтересовани страни. Друго много важно последствие от 

включването на широката общественост е, че по този начин решенията придобиват по-

голяма обществена легитимност и по-висока обществена подкрепа. Постигането на 
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обществена ангажираност и припознаването на предвижданията на плана са добър 

шанс за неговото успешно изпълнение. Действащата нормативна уредба разполага с 

инструменти за управление на реализацията на ПИРО като годишни доклади за 

изпълнението, междинна и последваща оценка. Тези документи съдържат 

информация за постигнатото към определен период от време по изпълнението на 

плана, несъответствията между това, което е планирано и това, което реално се 

случва в общината към разглеждания период.  

Действия за осигуряване на необходимата информация и публичност: 

 Представяне в подходяща форма (публични дискусии, фокус групи, 

форуми/семинари, печатни материали, видеоматериали и др.) на информация за 

предвижданията на ПИРО, за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение 

определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им, както и 

очакваните резултати в икономическата, социалната сфера, в областта на 

техническата инфраструктура и околната среда. 

 Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на 
публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на 
публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, 
предоставяни на гражданите и бизнеса. 

 Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото 
планиране на развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните 
разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност от тях, както и за 
подобряване на стандарта на живот на населението. 

 Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското 
общество за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска 
позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 
подготовката и реализация на плана. 

Информация и публичност на процеса на разработване, съгласуване, 

актуализиране и изпълнение на ПИРО се осигурява от Кмета на общината и 

общинския съвет в съответствие със своите компетенции. В етапите на разработване 

и изпълнение участват всички групи партньори: административни структури на 

местната власт, икономически и социални партньори, НПО, граждански сдружения, 

широката общественост, като в зависимост от етапа, нивото на участие е в различна 

степен. При взаимодействие между целевите групи са прилагани всички приети форми 

на взаимодействие: информиране, консултиране и съгласуваност, ангажираност и 

активно участие. 

При съвместната работа водещ е подходът „отдолу-нагоре“ при 

идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. 

Определянето на целите на ПИРО и на мерките, чрез които ще се реализират тези 

цели, са планирани с активното участие на партньори и заинтересовани страни. 

 В хода на разработване на плана са проведени обсъждания със 

заинтересованите страни.  В дискусиите бяха направени коментари и предложения с 

препоръки към окончателните документи. Получените в хода на проведените 

обсъждания предложения и мнения на представителите на заинтересованите страни 

съдействаха за подобряване качеството на документа и обогатяване на предвидените 

дейности за постигане целите на ПИРО. 
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Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на 

информация се прилага както в процеса на изготвянето на ПИРО, така и в процеса на 

изпълнението му.  

Основните инструменти за осигуряване на информация и публичност са 

годишните доклади, както и последващата оценка след края на периода на действие 

на плана. В процеса на изпълнение на ПИРО те ще бъдат изготвени и обсъдени при 

спазване и изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на 

партньорства и осигуряване на публичност. До тях ще имат достъп всички на 

страницата на общината в Интернет. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства 

и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

В процеса на изпълнение е важно поддържането на изградените вече 

ефективни партньорства. Това ще даде реални шансове за постигане на 

стратегическите цели по максимално ефективен и ефикасен начин.  

Действията на партньорите са важен фактор за интегриране на глобалните 

екологични въпроси в процеса на планиране, избягване на потенциалните рискове от 

климатичните промени и постигане на климатична сигурност. В етапите на наблюдение 

и оценка на ПИРО е от особена важност активното участие на местните и 

регионалните екологични власти за своевременно кooрдиниране и комуникиране при 

разрешаване на потенциални „конфликти” между развитието и околната среда, при 

запазване на равновесието в екосистемите.  

За повишаване нивото на информираност и подпомагане процеса на 

партньорското участие могат да бъдат използвани следните инструменти:  

 интерактивна електронна страница;  

 съвещаване чрез електронни пощи;  

 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ПИРО, източници 

на информация и полезни контакти при прилагането на плана.  

4. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за 

развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини 

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, 

както и на потенциалите за развитие, са определени приоритетни зони за въздействие 

на територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението 

на мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. 

Зоната за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е 

пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на 

физическата среда, социална и/или етническа структура на населението и характер и 

структура на основните фондове. Зоните за прилагане на интегриран подход се 

определят на базата на общи характеристики на определена територия и/или общи 

проблеми или потенциали за развитие. 

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполагат общините. 
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Определянето на приоритетни зони за въздействие не ограничава инвестициите в 

териториите, които са извън тези зони, а е отражение на идентифицираните при 

анализа територии с най-голям специфичен потенциал за развитие.  

На територията на община Белово могат да се идентифицират приоритетни 

зони за въздействие, които са с най-голям потенциал да повлияят положително върху 

социално-икономическото развитие на общината. 

Такива зони могат да бъдат:  

Зона 1: Зона за обществено обслужване в община Белово  

/зона със съсредоточени административни и обществено-обслужващи функции/  

Характеристики на зоната: 

Зоната е от значение за цялото население на общината, в нея са 

съсредоточени основните обществени и административни услуги, голяма част от 

общинския сграден фонд.  

Приоритетното насочване на ресурси в тази зона ще допринесе за по-доброто 

обслужване на населението от цялата община, за обновяване на общински сгради, за 

подобряване качеството на предлаганите услуги, повишаване на административния 

капацитет и др. 

 

Зона 2: Зона за развитие на туризъм  

/зона за въздействие със специфични характеристики/  

Възприетата цел за община Белово като „проспериращ туристически район с 

национално значение” налага да се отдаде приоритетна роля на туристическите 

функции в общинската територия и да се постигне ефективното им съчетаване с 

останалите функции, за да се постигне краен мултиплициращ ефект. 

Зоната включва обекти от културно-историческото наследство с национална, 

регионална и местна значимост на територията на общината от всички исторически 

периоди, местни традиции и богат фолклор, живописна природа, наличие на 

туристически маршрути. 

Стратегическата цел за развитие на туристическата зона е:  

Развитие на община Белово като проспериращ туристически район с 

национално и наднационално значение. 

За постигането на тази стратегическа цел е необходимо осъществяването на 

следните политики: 

 стимулиране на разнообразяването на предлагания туристически 

продукт, чрез развитието на селски, познавателен, културен, спортен, 

ловен и други форми на туризъм;  

 интеграция на туристическите дейности със селскостопанската, 

промишлената и занаятчийската продукция в общината;  

 развитие на системата от пешеходни, велосипедни, културни и други 

маршрути в общинската територия;  

 подобряване на екологичните качества на средата в община Белово, 

чрез изграждане на канализационни мрежи, рекултивиране на сметища, 

увеличаване на площта и подобряване на качествата на зелените площи 

в населените места, залесяване и благоустрояване на бреговете на 

реките, до които има масов достъп; 
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 редовна поддръжка на рехабилитираната пътна мрежа; 

 разработване на устройствени мерки за съхраняване на недвижимото 

културно наследство и мащаба на урбанистичната структура на 

населените места в общината (с нискоетажно свободно застрояване);  

 стимулиране изграждането на висококатегорийни туристически обекти, 

които не нарушават естествено формиралата се селищна среда и нейния 

характер 

В общината има потенциал за развитие на познавателен, културен, ловен и 

риболовен туризъм. Към част от селата могат да бъдат изградени различни 

атракционни обекти, които ще допринесат за обогатяването на туристическите услуги. 

Могат да бъдат идентифицирани и други зони за прилагане на интегриран 

подход, включително и такива с потенциал за коопериране със съседни общини. 

В ПИРО могат да бъдат дефинирани неограничен брой зони за въздействие, но 

от тях следва да бъдат подбрани няколко приоритетни зони, които имат най-голям 

потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината. 

5. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход  

за развитие. 

5.1. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход  

за развитие. 

Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на общината 

конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектните 

идеи за постигане целите на развитието. Тя осигурява вътрешната и външната 

съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, като 

оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа 

помощ за изпълнение на плана. Основните структурни елементи на програмата са 

мерките и проектните идеи по съответните цели и приоритети на плана. В тях са 

включени дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с 

общо финансово управление и предвиден синергичен ефект.  

Програмата за реализация на ПИРО е разработена на базата на прилагането на 

интегриран подход. В нея са определени мерки и проектни идеи за реализация на 

целите и приоритетите за развитие на община Белово за периода 2021-2027 г., 

съответните финансови ресурси, административните структури за управление, 

наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на 

програмата и на ПИРО. Наличните ресурси и планираните интервенции са 

комбинирани с фокус към реализирането на определени дейности и мерки и се очаква 

да доведат до  постигане на поставените цели и приоритети.  

Програмата за реализация на ПИРО е с период на действие седем години и 

може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за 

реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

Основни компоненти на програмата за реализация са: 

 Списък на предвидените мерки и дейности за реализация на плана, 

представени в табличен вид (Приложение 1) 
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 Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1А) 

 В него са включени проекти, които са от по-голяма важност за развитието на 

общината и за постигане целите на плана. Тъй като проектите по своята същност 

могат да представляват мерки или част от мерки за реализация на отделните 

приоритети, включените в Приложение №1А проекти по съответните мерки могат да 

фигурират и в Приложение №1. Условието за включване на конкретни проектни идеи 

по дадена мярка в Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са 

преценили, че съответният проект е от особена важност за развитието на общината и 

следва да бъде реализиран приоритетно и съответният проект да има известна степен 

на проектна готовност. Възможно е на етапа на изготвяне на ПИРО общината да няма 

готовност със списък съгласно Приложение №1А, а той да бъде добавен по-късно, при 

актуализация на програмата за реализация на плана.  

 Индикативна финансова таблица (Приложение № 2) 

Индикативната финансова таблица представлява обща оценка на 

необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана.  Ресурсите за 

реализацията на плана включват всички планирани средства (собствени и привлечени) 

за реализацията на идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни 

идеи. Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните 

приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите 

подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия и 

др.  

 Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране. 

5.2. Програма за развитие на туризма в община Белово 

На територията на община Белово са регистрирани редица исторически 

паметници, привлекателни за културен и исторически туризъм. Природните дадености 

и съществуващата, но недостатъчна материална база при едно добро и разумно 

развитие, биха създали добри условия в спортно-туристическата и курортна дейност, 

оттам и благоприятно икономическо развитие на община Белово в бъдеще. 

На 2 км. от град Белово се намира Беловският минерален извор “Топлата вода“. 

Минералният плаж е електрифициран с локални електрически инсталации за сградите 

и районното осветление. Обектът се захранва от извор “Баните“. 

Туристическите обекти са недостатъчно използвани.  Някои от тях не са 

нанесени върху КВС и ККР. Не са рекламирани възможностите за конен и ловен 

туризъм.   

Съществуват големи перспективи за развитието на т.нар. познавателно-

възпитателен туризъм. В това отношение голям интерес представляват 

археологическите обекти. 

 Климатичен планински курорт в местност “Чаира“. Летовище “Чаира“ отстои на 

18 км от гара Сестримо. Курортът е заобиколен с чудесни широколистни и иглолистни 

гори. В неговия район е създадено ловното стопанство “Чаира“ за развъждането на 

полезен дивеч. Обитава се от сърни, елени, диви свине, мечки и други. Срещат се 

глухари, яребици /лещарки/, кеклици. 



План за интегрирано развитие на община БЕЛОВО 2021-2027 г.  / проект/ 

 
 

111 
 

Богатото историческо наследство на Беловския регион предполага и 

предоставя изключително добри условия за развитие на т. нар. църковен туризъм. В 

Беловския район се намира и първото килийно училище. По отношение на легловата 

база в община Белово има само няколко къщи за гости. След построяването на язовир 

“Яденица“ ще се създадат добри условия за развитие на екотуризма в община Белово. 

Климат и релеф, наличие на минерални извори, чистотата на въздуха, обекти 

на културно-историческото наследство създават добри предпоставки за развитието на 

културното дело и туризма. Потенциал за развитие на общината има в съчетаване на 

културно - исторически туризъм с възможностите за практикуване на зимни спортове и 

изграждане заедно с тях на система от бази за рекреация и спорт на територията на 

южните склонове на Рила до населените места Сестримо, Момина клисура и Голямо 

Белово. 

Наличната леглова база на територията на общината има ограничен капацитет 

и не предлага услуги с висок стандарт. Необходимо е да се създадат условия за по-

пълноценно използване на туристическия потенциал, като се подобрят общите 

условия за развитието на туризма като приоритетен отрасъл на общинската 

икономика. Необходими са мерки за подобряване на транспортния достъп до 

културните паметници, възстановяване и подготовка на самите паметници за 

посещения на туристи, реклама на туристическите продукти на територията на 

общината.  

Изграждането на добро партньорство между местния бизнес и местните власти 

би създало благоприятна среда за реализация на публично-частни проекти в сферата 

на туризма. 

Развитието на познавателен, културен, ловен и риболовен туризъм, 

изграждането на допълващи обекти и инфраструктура ще допринесе за развитието на 

местната икономика, ще допълни туристическия облик на общината като 

привлекателно място за нейните жители и гости.  Изграждането на различни 

атракционни обекти ще допринесат за обогатяването на туристическите услуги.  

6. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране 

към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

Климатичните фактори (глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите 

територии и зони) са със значително влияние върху подходите в регионалното и 

пространственото планиране. Климатичните промени, заемащи важно място във 

всички европейски документи, са дали отражение и върху разработваните концепции и 

стратегии за пространствено планиране на държавите в ЕС, върху управлението на 

водите, земята и природните ценности. Адаптирането на подходите в планирането на 

регионалното и пространствено развитие към глобалното затопляне на климата ще 

осигури запазването на екологичния комфорт в урбанизираните територии и 

намаляването на рисковете от природни бедствия, класифицирани в Стратегията за 

редукция на риска на Обединените нации като хидроложки, метеорологични, 

геофизични и биологични природни явления и бедствия. 

В изпълнение на поети международни ангажименти и по силата на членството 

на страната в ЕС е разработена Национална стратегия за адаптация към изменението 

на климата и План за действие. В нея са разгледани и набелязани подробно 

стратегическите и оперативните цели, които са заложени приоритетно по сектори. 

Следва да се отбележи, че съществен елемент от приоритизирането на действията за 
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адаптация се отнася до несигурността при планирането в областта на климата. Поради 

това, сред определените приоритети се набляга особено на изграждането на 

капацитет и преодоляване на пропуските в знанията. Предприемането на мерки за 

справяне с пропуските в знанията, както и предвидените мониторинг и докладване на 

напредъка по стратегията за адаптация и плана за действие, ще позволят 

приспособяване на дейностите към най-новите знания за сценариите и въздействията 

на климатичните промени. 

Според Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и 

план за действие България е разположена в един от регионите, който е особено 

уязвим към изменението на климата. Уязвимостта се изразява главно в повишаване на 

температурата и интензивни валежи, както и в нарастващата честота на екстремните 

събития, свързани с изменението на климата, като суши и наводнения. Рисковете, 

причинени от явления, свързани с изменението на климата, могат да доведат до 

загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи икономическия 

растеж и просперитета както на национално, така и на трансгранично равнище. Най-

често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са екстремни валежи и 

температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Броят на смъртните 

случаи и жертвите, дължащи се на природни бедствия, е значителен, което показва 

уязвимост към метеорологичните условия и климата. Уязвимостта на населението и 

икономиката на България към въздействията на климатичните промени се усилва от 

относително високата степен на бедност в най-засегнатите райони, продължаващата 

концентрация на населението на страната в няколко индустриални и градски района и 

различните последици от прехода от държавно-контролирана икономика към свободна 

пазарна икономика. 

Изследванията, проведени от департамента по метеорология на Националния 

институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките (НИМХ), 

предвиждат повишение на годишната температура на въздуха в България от 0,7°C до 

1,8°C до 2020г. Още по-високи температури се очакват до 2050 и 2080 г., като 

прогнозираните повишения са съответно от 1,6°C до 3,1°C и от 2,9°C до 4,1°C. От 

гледна точка на очакваните промени в режима на валежите, вероятно е да има 

намаляване на валежите, което ще доведе до значително намаляване на общите 

водни запаси в страната. В това отношение прогнозите сочат намаляване на валежите 

с приблизително 15 процента до 2050 г. и от 30 процента до 40 процента до 2080 г. 

Очаква се биологичното разнообразие, сухоземните и водните екосистеми, 

както и секторите на водните ресурси, селското стопанство и горското стопанство да 

бъдат засегнати от предвижданите промени. Тези промени ще засегнат допълнително 

обществото и неговите граждани, както и икономиката като цяло. 

Сектор „Селско стопанство“ 

Селското стопанство играе ключова, но непропорционална роля в социално-

икономическата структура на селските райони в България. Селскостопанският сектор 

генерира 4,4 процента от общата брутна добавена стойност на страната и осигурява 

заетост на 5,8 процента от работната сила (втората по-висока степен в ЕС-28) през 

2015г. Като цяло, страната в по-голямата си част има характера на селските райони и 

въпреки че са богати на природни ресурси, те се характеризират с по-ниски доходи, 

ограничени възможности за работа, застаряващо население, по-високи нива на 

бедност (по-голямата част от селското население е в риск от бедност или социално 

изключване) и произтичащо от всичко това задълбочаване на разделението между 

градските и селските райони по отношение на социалния статус и стандарта на живот. 
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Изменението на климата ще бъде важен фактор за бъдещото развитие на 

българското селско стопанство; първите негативни въздействия вече са реалност. 

Честотата и интензивността на неблагоприятните климатични явления са се увеличили 

през последните десетилетия: имало е три различни периода на засушаване, а по-

честите наводнения, причинени от продължителни и интензивни валежи, се случват 

редовно, но трудно се предсказват. До края на този век се прогнозират температурни 

увеличения от 2°C до 5°C и значителни промени в режима на валежите. Сценариите за 

климатичните промени за България показват повишена честота на неблагоприятни 

климатични събития, като по-дълги засушавания, горещи вълни, интензивни валежи и 

наводнения. 

Екстремните метеорологични явления и постепенните климатични промени 

могат да окажат силно въздействие върху добивите и качеството на продукцията. Тук 

спадат: промени в продължителността на вегетационния сезон; агро-фенология; 

добиви от реколтата; повишен риск от разпространение на вредители, болести и 

плевели; неблагоприятни ефекти върху животновъдството; увеличен риск от 

засушаване, ерозия, обезлесяване и засоляване на почвите; риск от недостиг на вода; 

неблагоприятно въздействие върху рибарството и аквакултурите и други. 

Сектор „Биологично разнообразие и екосистеми“ 

България е страна с богато биоразнообразие. Разнообразната физическа 

география на страната и местоположението на границата на различни климатични и 

растителни райони създава благоприятни условия за съществуването на близо 41 493 

растителни и животински видове – 26 процента от европейските видове, включително 

25 процента от тези в Червената книга на Европа. Обектите в „Натура 2000“, които 

заемат 34,4 процента от територията на страната, както и защитените територии с 

обхват от 584 569,19 ха или 5,3 процента от територията на страната, са 

предназначени за опазването на тези видове. 

Основните уязвимости от изменението на климата на различните нива на 

биологичното разнообразие и екосистемите в България могат да бъдат: загуба на 

генетично разнообразие, нарушаване на жизнения цикъл на видовете и фенологичните 

фази, влошаване на местообитанията, въздействие върху предоставянето на 

екосистемни услуги и др. 

Сектор „Енергетика“ 

Енергийният сектор в България е от голямо значение от гледна точка на 

приноса му към икономиката, като секторите на промишлеността и енергетиката 

съставляват около 20 процента от брутния вътрешен продукт (БВП).  

Енергийната инфраструктура е уязвима от редица климатични стресови 

фактори, в това число температура, валежи, покачване на морското равнище и 

екстремни явления. По-конкретно, изменението на климата се очаква да промени 

интензитета, честотата и разпространението на екстремно високи температури, 

валежи и бури, което увеличава уязвимостта на енергийната инфраструктура. 

Сектор „Гори“ 

Залесените площи в България заемат около една трета от територията на 

страната и възлизат на 4 230 милиона ха, от които 3 864 милиона ха са гори. Запасът 

от дървесина на горите в България почти се е утроил след 60-те години на миналия 

век и сега възлиза на около 680 милиона м3. Българските гори притежават 

изключително биологично разнообразие, като само висшата флора се състои от 4 102 
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вида. От икономическа гледна точка годишният принос на горското стопанство, 

дърводобива и производството на мебели е приблизително 500 милиона евро (според 

ЕВРОСТАТ и Европейския секторен мониторинг на дървообработващата и мебелната 

промишленост). В горския сектор работят около 43 000 души, а в някои селски райони 

това е основният двигател на икономическото производство. 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, 

по-топлите зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на 

екстремни климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър сняг 

и натрупване на лед, ще влошат здравето на горите и растежа на дърветата, ще 

увеличат атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще 

причинят сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. Вече има 

свидетелства за въздействието на тези различни климатични събития върху горския 

сектор в България. В бъдеще те може да допринесат за много високи икономически 

загуби, за влошаване способността на горите да фиксират въглерода и да повлияят на 

качеството на живот в България чрез намаляване възможностите за изпълняване на 

ценни екосистемни услуги. 

Изменението на климата е потенциален причинител на значителни промени в 

горите на България и докато техните взаимодействия и комбинирани ефекти са 

сложни, основните уязвимости включват: специфични за видовете физиологични 

реакции към променения климат; неясноти относно взаимодействието между 

видовете; големи площи с иглолистни насаждения на твърде малки надморски 

височини и свързания с това потенциален риск за намаляване на растежа им и 

различни здравни проблеми; повишена вероятност от големи пожари и други 

нарушения; подобрени условия за инвазивните видове с висок потенциал за 

значителни увреждания на горите; доминиране на употребата на дървесина като 

дърва за огрев. 

Сектор „Човешко здраве“ 

Човешкото здраве може да бъде повлияно от голям брой метеорологични 

прояви, свързани с изменението на климата. По принцип, ефектите върху здравето 

могат да бъдат диференцирани като първични и вторични. Първичните ефекти засягат 

пряко човешкото здраве, например чрез топлинни и студени вълни, ултравиолетови 

лъчения 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. 

Първичните и вторичните ефекти на изменението на климата върху здравето могат да 

бъдат диференцирани в следните групи: заболеваемост и смъртност, свързани с 

топлината; заболяемост и смъртност, свързани с екстремни метеорологични условия; 

сърдечносъдови заболявания, включително инсулти, астма, респираторни алергии и 

заболявания на дихателните пътища; болести, причинени от храна и хранителни 

фактори; заболявания, свързани с водата; психично здраве и свързани със стреса 

разстройства, неврологични заболявания и нарушения. 

Сектор „Туризъм“ 

Метеорологичните условия и климатът са от съществено значение за туризма. 

Климатът е ключов фактор, определящ привлекателността на дестинацията, който 

влияе и върху периода за почивки, както и върху избора и разходите за туристическа 

дейност. Метеорологичните условия допринасят за удовлетворението от пътуването в 

дестинацията по време на ваканциите. Неблагоприятните климатични събития, 

включително топлинни и студени вълни, интензивни валежи, бури или промени в 
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природните туристически атракции, като липса на сняг, може да имат отрицателни 

последици за преживяванията на туристите в дадена дестинация и за желанието на 

туриста да се върне отново там. Поради своя пространствено концентриран, зависим 

от времето и с изключително сезонен характер, туризмът в България е уязвим от 

изменението на климата. Екстремните събития се очаква да станат по-чести при 

сценариите на изменението на климата, включително топлинни вълни, интензивни 

валежи, крайбрежни наводнения и бури. Изменението на климата може също косвено 

да влияе на туризма, по-специално чрез увеличаване недостига на ресурси (прясна 

вода) и нарастващото търсене на енергия, например за климатизация. 

Сектор „Транспорт“ 

Най-значимите предишни въздействия върху инфраструктурата от 

метеорологичните събития в България са резултат от наводнения и свлачища. Най-

уязвими са Републиканската пътна мрежа и общинската транспортна инфраструктура 

(улици, пътища и инфраструктура за обществен градски транспорт). Въпреки че няма 

изчерпателни данни за всички подотрасли на транспорта, по оценки средногодишните 

разходи за увредена транспортна инфраструктура в резултат на свързани с климата 

бедствия, са от порядъка на 115-135 милиона лева. Това не включва социалните 

разходи, като загуба на човешки живот или въздействия върху цялостната икономика, 

причинени от тези щети. 

Сектор „Градска среда“ 

Съществува широк спектър от вероятни взаимосвързани въздействия в 

градските райони от бъдещи климатични събития. Те включват увреждане на сгради и 

градска инфраструктура, последици за здравето, застрашени ключови услуги, 

включително доставка на храна и електрическа енергия, намалена подвижност и 

достъпност и стрес във водоползването, както и повишен финансов натиск върху 

общините за поддръжка на инфраструктурата и за средства и персонал за спешна 

помощ. Като цяло, изменението на климата ще има по-голямо въздействие в големите 

градове. По-уязвими към екстремните климатични събития ще бъдат централните 

градски райони с по-висока плътност, интензивен трафик, намалени зелени и открити 

пространства и стара инфраструктура с ограничен капацитет. Екстремните 

метеорологични събития също ще засегнат значително по-уязвимите групи, 

включително тези, които живеят под линията на бедността, в бедните стандартни 

жилища, бездомните, възрастните и болните. 

Сектор „Води“ 

Водният сектор, както е дефиниран тук, включва управлявани водни системи 

(водоснабдяване и канализация, хидромелиорация5, хидроенергия и промишлена 

употреба) и естествени водни системи. Общите дългосрочни годишно-възобновяеми 

водни ресурси на България възлизат на 21,3 км3, от които 20,4 км3 се отчитат като 

повърхностни води и 0,9 км3 като нетни подземни водни ресурси. Районът, покрит от 

повърхностни сладководни тела, обхваща близо 2000 км2, което е по-малко от 2 

процента от територията на страната. Въпреки че България има относително добри 

сладководни ресурси в сравнение с други европейски страни, те са неравномерно 

разпределени в цялата страна и по сезони. Очаква се изменението на климата да има 

значителен ефект върху хидрологията на реките. За някои райони на басейново 

управление общият годишен дебит се очаква да намалее с около 10 процента за 

период от 30 години в сравнение с референтния период 1976–2005 г. Значителни 

изменения се очакват при сезонното разпределение на оттока на реките. Докато през 
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зимата и пролетта ще има увеличение, летният и есенният дебити на речните потоци 

се очаква да намалеят. Наличието на подпочвени води не се очаква да се промени 

съществено. 

Според изчисленият индекс на уязвимост от климатичните промени за 

регионите по NUTS 2 за целия ЕС, за България Южният централен район попада в 

пета група с висока уязвимост. Най-чувствителните сектори към климатичните 

изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и 

горския фонд. Влиянието на глобалните климатични промени е най-отчетливо при 

средните годишни температури и средните годишни валежи. 

Сравнението на температурата през 2017г. за Южният централен район спрямо 

средната температура за базисния период 1961-1990г. показва продължаваща 

тенденция за покачване на средната годишна температура, като област Пазарджик е с 

най-голямо отклонение 1,3-1,4°C. Най-топъл, с най-големи положителни отклонения на 

средномесечната температура на въздуха от нормата, е месец март. Най-студеният 

месец е януари, с най-големи температурни аномалии. 

Община Белово провежда последователна и активна политика към 

ограничаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към 

климатичните промени, както и работи за намаляване на риска от бедствия. Тя 

разработва планове, програми и провежда управление на дейностите в областта на 

отпадъците, енергийната ефективност, използването на възобновяема енергия, 

териториалното управление и други. 

7. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО  

7.1. Система за наблюдение и оценка на ПИРО 

Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на 

документите, които допринасят за регионалното развитие. 

За наблюдението и оценката се изгражда система, която включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за 

наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и 

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.  

Целта на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО е 

осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за 

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и 

приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на 

определените индикатори за наблюдение и оценка.  

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 

2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите (вж. Приложение № 3).  

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана отчита 

напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината 

по физически и финансови характеристики, на базата на събраната обективна 

информация и данни. 

Типа индикатор, който ще се прилага към съответен приоритет или цел зависи 

от конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки в съответния ПИРО.  
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Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики 

(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за 

развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За целите 

на плана се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.  

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. 

Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по 

отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на 

приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и 

имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента 

на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в 

някои случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това 

развитие за общото развитие на региона. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства 

и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското 

общество в общината. 

7.2. Изменение и актуализация на ПИРО 

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в 

ППЗРР, в т.ч.:  

  при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината; 

  в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

  при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде извършвана 

периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за 

наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и 

постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на 

програмата за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на 

нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за 

реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките 

от комуникационната стратегия. Актуализацията на програмата за реализация се 

одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

7.3. Наблюдение и оценка на ПИРО. 
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Наблюдението на плана се осъществява в съответствие с разпоредбите на 

ППЗРР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението ПИРО. За 

резултатите от наблюдението на изпълнението на плана се разработва годишен 

доклад за всяка година от действието на плана.  

Съгласно изискванията на ЗРР, за реализацията на Плана за интегрирано 

развитие на общината се извършва междинна оценка в средата на периода на тяхното 

действие. 

Междинната оценка включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

За изпълнението на Плана за интегрирано развитие  на общината се извършва 

последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на 

неговото действие. Последващата оценка включва:  

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

2. оценка на общото въздействие;  

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;   

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

 

8. Приложения  

Приложение 1 – Програма за реализация 

Приложение 2 – Индикативна финансова таблица 

Приложение 3 – Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка 

 

 

 


