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ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА БЕЛОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
А. ОБЩА ЧАСТ
А. І. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Общият устройствен план на Община Белово ще създаде благоприятни условия
за инвестиционно проектиране и строителство в общината. Общият устройствен
план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия,
прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в
перспектива.
Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Белово е
предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на
оперативните програми на европейските структурни фондове.
С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията /ДВ, брой 82 от 2012 година/ се поставят нови
съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и
значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и
юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на общината
/член 59 и член 109, алинея 3 от ЗУТ/.
Общият устройствен план на Община Белово е разработен на основание на
задание за проектиране и изработен опорен план, в съответствие с член 125 от
ЗУТ. Общият устройствен план на Община Белово се изработва от АСГРАДА
ДЗЗД на основание на договор с Община Белово след проведена процедура по
ЗОП.
Специалистите, участващи в изработването на проекта, са експерти в областта
на
градоустройството,
архитектурата,
техническата
инфраструктура,
паметниците на историческото културно наследство, екологията, социологията,
икономиката, ландшафтната архитектура и други аспекти на устройственото
планиране към колектива за решаването на специфичните проблеми на общия
устройствен план на общината. Авторският колектив е спазил изискванията на
Заданието за проектиране и технически спецификации за Общ устройствен план
на Община Белово, материали от Общинския план за развитие 2014 - 2020
година, Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик за периода 2014 2020 година, Националната концепция за пространствено развитие за периода
2013 - 2025 година, Регионален план за развитие на Южен централен район за
периода 2014 - 2020 година, Национална стратегия за регионално развитие 2012
- 2022 година, подробните устройствени планове на населените места от
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общината, кадастралната карта и КВС на землищата и други.
А. ІІ. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО В ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК - В СЪСТАВА НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
Според „Райони за планиране“ или така наречените Статистически райони NUTS-2 съгласно Евростат, Община Белово е в състава на Южен централен
район на Република България. Той е създаден според изискванията на
Регламент на ЕС 1059/ 2003 и се състои от 5 области: Пазарджик, Пловдив,
Смолян, Хасково и Кърджали.
Южният централен район обхваща териториите от Стара планина, северна
граница на райна, до границата с Република Гърция и Република Турция на юг и
до границите на югоизточен и югозападен район. Територията възлиза на 22 369
кв.км и население 1 479 373 жители към 2011 година. Релефът е изключително
разнообразен. Районът обхваща голяма част от Стара планина, Рила и
Родопите, както и целите планини Средна гора и Сакар. Ниските части обхващат
цялата Горнотракийска низина и Задбалканските котловинни полета, които са
формирани около водосборните басейни главно на река Марица и Тунджа.
Област Пазарджик, в състава на която е Община Белово, се намира в западната
част на Южен централен район и граничи със следните области: на запад с
Област София и Област Благоевград, на изток с Област Пловдив и на юг с
Област Смолян. Територията на Област Пазарджик възлиза на 4 458 кв.км и
население 275 548 жители към 2011 година. Областта включва части от
Пазарджишкото и Пловдивкото поле и части от Рила, Родопи и Средна гора.
Област Пазарджик е добре развита по отношение на селското и горско
стопанство, промишлеността и енергетиката. Районът е богат на водни ресурси.
От двете страни на река Марица и нейните притоци Тополница и Луда Яна се
простират плодородни полета. В областта има много язовири: Батак, Беглика,
Широка поляна, Тошков чарк, Белмекен и други. В регионите на градовете
Велинград, Брацигово, Костандово и селата Варвара и Баня /в близост до град
Панагюрище/ има много минерални термални извори. Прекрасната природа,
многото реки, язовири и минерални извори допринасят за развитие на
планинския, селския и екотуризма в региона. Известни планински курорти са
Юндола, Цигов чарк, Свети Константин, Атолука и други. Поради
разнообразието на дивечовите видове има отлични условия за развитие и на
ловен туризъм.
Област Пазарджик изобилства също и с културни и исторически паметници.
Земята тук все още пази спомена от траки, римляни, славяни и прабългари,
византийци, турци и българи. Възстановени са останките от тракийското селище
Бесапара, крепостта Цепина, средновековни селища и много други. Територията
на Област Пазарджик се пресича от международната железопътна линия
Белград - София - Истанбул. През областта преминава автомагистрала А1 София - Пазарджик - Пловдив - Стара Загора - Ямбол, път I-8 Калотина,
Драгоман, София, Ихтиман, Костенец, Белово, Пазарджик, Пловдив, Първомай,
Свиленград както и второкласните: II-37: Етрополе, Златица, Панагюрище,
Пазарджик, Пещера, Батак, Доспат, Барутин и II-84: Пазарджик, Варвара,
Велинград, Юндола, Якоруда, Разлог.
Област Пазарджик по площ е седмата по големина в страната и обхваща 12
общини - Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Пазарджик,
Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница със 103 села в
АСГРАДА ДЗЗД
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състава си.
Географското разположение на областта благоприятства за развитието на
икономиката във връзка с 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. Пътищата, в общо взето задоволително състояние,
свързват Област Пазарджик с околните общински и областни градове в Южна
България. Транспортната мрежа има съществен принос при осъществяване на
икономическите взаимоотношения между значителна част от централния южен
и съседните югоизточен, югозападен както и със северните икономически
райони. Състоянието на пътната мрежа, която с малки изключения е в
удовлетворително състояние е един от съществените, важни и същевременно
ограничителни фактори, който затруднява интегрирането на районите помежду
им и в европейското пространство, затруднява придвижването на работната
сила и понижава достъпа до различните видове услуги. Инфраструктурно
развитие на Област Пазарджик ще трябва да се съсредоточи основно в
реконструкция и рехабилитация на всички класове автомобилни пътища, както и
на перспективни автомобилни връзки в областта и за съседните области.
В Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 година, както
и в Националната стратегия за регионално развитие на Република България за
периода 2012 - 2022 година, са представени модели от главни центрове и оси
на развитие, както и изискванията за преминаването им на по-високо равнище.
Оценката на градовете и центровете, подредени в шест йерархични равнища е
извършена посредством показатели за демографска динамика и значението им
като административни, транспортни, здравни, образователни, културни,
икономически и туристически центрове.
В точка 2. 3. „От моноцентрично към полицентрично пространствено развитие избор на урбанистичен модел и сценарии за урбанистично развитие“ от
Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 година, град
Пазарджик е класифициран според европейската ESPON - средни градове центрове с регионално значение за територията на областите - 3-то ниво.
Градовете от трето йерархично ниво, имат мисията да допълват и балансират
големите градове и да намаляват ефекта от моноцентрично развитие в
територията на областите и районите. Анализът на съществуващото състояние
и наличните функции на градовете според „европейската класификация ESPON,
нивото наречено „Regional - Local“ градовете от 3-то ниво - Велико Търново,
Габрово, Шумен, Добрич, Хасково, Пазарджик и Благоевград, притежават
потенциални възможности да преминат във второ ниво при подходящо бъдещо
развитие и евентуално стимулиране.
От Пазарджишка област са посочени като градове от 4-то ниво „малки градове с
микрорегионално значение за територията на група общини“ - Велинград,
Панагюрище, Пещера, Ракитово и Септември. От тези градове само
Панагюрище при подходящо развитие и стимулиране и има възможност в
бъдеще да премине в 3-то ниво. Градовете Ракитово и Септември са на
границата между 4-то и 5-то ниво. В зависимост от бъдещето им развитие под
влияние на редица фактори те могат да останат на 4-то ниво или да отпаднат в
5-то ниво. Сред тях по-голями шансове имат курортните градове. Тези градове
имат изключително важна роля за периферните селски и планински райони,
предлагат работни места и основни публични услуги на повече от една община.
Критерии за избор на тези градове са: подходящо местоположение в
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територията на областите, демографска големина, налични функции с
надобщинско значение в икономиката, социалната сфера, образованието,
здравеопазването и културата. Стабилизирането на мрежата от малки градове
от четвърто йерархично ниво изисква специална национална политика, тъй като
от състоянието на тези градове ще зависи насоката на развитието на
периферните селски и планински райони.
Белово, заедно с още 29 малки градове и големи села, центрове с общинско
значение от които в Област Пазарджик са Батак, Брацигово, Лесичево и Стрелча
е класифицирано към 5-то ниво - много малки градове и села. Град Белово е
един от дванадесетте общински центрове на област Пазарджик.
А. III. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩИНА
БЕЛОВО

ОБЩИНА БЕЛОВО
А. ІІІ. 01. АДМИНИСТРАТИВЕН СТАТУТ И СЕЛИЩНА СТРУКТУРА В
ОБЩИНАТА
Беловска община е създадена с Указ № 2295 на Държавен съвет от 26.12.1978
година. Тя е една от 12-те общини в Област Пазарджик, в Южен централен
район.
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Община Белово е съставена от 1 град - общинският център Белово с население
3 911 души /по последни актуализирани данни на НСИ към 01.02.2011 година/ и
7 села, от които няма такива с население под 400 души. По-големи села са
Сестримо - 2 217 души, Мененкьово - 935 души и Момина клисура - 920 души.
Общината включва още селата Аканджиево - 420 души, Габровица - 505 уши,
Голямо Белово - 484 души и Дъбравите - 499 души. Актуализираният брой на
населението в общината към месец юни 2013 година е 9183 души.
Административен, индустриален и културен център е град Белово, който се
намира на 28 км западно от град Пазарджик в близост до международната ж.п.
линия. През град Белово минава автомобилен път I-8 от Западна Европа през
Белград и София, Ихтиман, Белово, Пловдив, Първомай, Харманли,
Свиленград, Капитан Андреево, Одрин, Истанбул.
Община Белово попада в западната част на Пазарджишка област. На изток
граничи с общините Септември и Велинград /от Пазарджишка област/, на запад
с община Костенец /от Софийска област/ и община Якоруда /от Благоевградска
област/.
А. ІІІ. 02. КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ОБЗОР
ГРАД БЕЛОВО
Белово се намира в планински район, между трите български планини: Рила,
Родопи и Средна гора. Река Яденица, минаваща през центъра на града, разделя
Рила от Родопите. Друга водна артерия, която минава през града, е река Марица
- тя разделя града по дължина. От Белово надолу към град Септември започва
бавно да се навлиза в Горнотракийската низина. Природата около града е много
красива - той е заобиколен отвсякъде с гори. Наблюдават се различни видове
широколистни и иглолистни дървесни видове. В землището на
град Белово се намира и село Голямо Белово.
Първите следи от човешки живот 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 метра.
Най-старото известно на историците население на беловският край е
тракийското племе беси. Легендите свързват името на полумитичния Орфей с
беловският край. През VI век в този район се заселва част от славянското племе
драговити. Археологически обект от 6-ти век са останките от разположената на
около 1,5 км южно от с. Голямо Белово.
През късната античност и средновековието най-крупното селище в района е
град Левке, разположен на площ от 80 дка на връх „Свети Спас“. През 813
година, по времето на хан Крум, Беловският край е включен в състава на
българската държава.
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 година. През тежките векове на робството
Беловският край, със своите непристъпни планини и гори, се формира като един
от центровете на хайдушкото движение. Особено след помохамеданчването на
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българите в Родопите /1666 - 1669/, тук са се подвизавали четите на
легендарните войводи: Секул, Страхил войвода и много други.
По време на Възраждането Голямо Белово, като икономически и духовен
център, ражда видни участници в национално-освободителните борби, като
Евстатий Пелагонийски, Никола Попов - Крец, Кузман Поптомов - Хаджиангелов,
Михаил Радулов и други. От този период е трикорабната едноапсидна базилика
с притвор, наос, хор и олтарно пространство. Построена е през периода 1806 1813 година, изографисана през 1844 година 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/. Самия град Белово възниква през 1869 година. 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 околните села, и от подалечните краища на България заприиждали заселници. Първата къща е
построена през 1884 година 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 ж.п. линията Цариград - Белово от
Баронхиршовата компания. Линията е открита за експлоатация през 1873
година, а Голямо Белово и беловския край се превръщат в най-крупният център
на дървопреработването.
Макар и само с едновековна история, Белово е град с богато революционно и
историческо минало. От 1873 до 1875 година телеграфист и началник на гара
Белово е апостолът на българската свобода Тодор Каблешков. През 1874
година 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 година. В Белово към четата на Бенковски се
присъединяват повече от 20 души. По време на въстанието, беловския укрепен
пункт дава няколко десетки жертви. На 13 и 14 януари /стар стил/ 1878 година,
беловският край е освободен от легендарните руски богатири на Астраханския
драгунски полк, Първи Московски гвардейски пехотен полк и Кавказката казашка
бригада. Седемстотин души въоръжени доброволци от беловския край
подпомагат Киевския хусарски полк при освобождението на Чепинското корито.
До 1966 година се нарича Гара Бельово и е селище от градски тип. От 1964
година Белово става град от 26 декември 1968 година с Указ на Държавния
съвет на Народна Република България, когато към него е присъединено село
Малко Белово. През 1977 година става общински център. В Белово се намира
големият завод за хартия „Белана“ АД - Белово, производител и износител в
Европа на тоалетна хартия, салфетки, хартиени носни кърпички и други
малограмажни хартии. Този завод е приватизиран от гръцки предприемач.
Развитието на града произтича главно от наличието на „Белана“. Известно е, че
допреди години единствено този завод разполагаше с техника за преработка на
отпадъчна хартия на целия Балкански полуостров. Друга важна част от
икономическия профил на Белово е свързана с минералните извори край града.
Те благоприятстват развитието на производството на бутилирана минерална
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вода и безалкохолни напитки. Също добре развита е и дърводобивната и
дървообработваща промишленост. В града се намират и кариери за пясък и
чакъл. Географските дадености и геостратегическото положение на Община
Белово и общинския център град Белово са един от най-важните фактори за
досегашното му развитие и много важен потенциал за бъдещото му развитие.
СЕЛО АКАНДЖИЕВО
Селото е разположено е на 3 - 4 км южно от Ветрен, на 10 км от град Белово и
недалече от десния бряг на Марица, в гънките на хълмистото Средногорие.
Площта на землището е 11.606 кв.км, а надморската височина 279 м.
Аканджиево е интересно със старите си поселищни отношения. Преди всичко
неговото землище е било гъсто обитавано от траките. Те са оставили 17 могили,
от които главните групи са две: на половин километър северно от селото - 5
могили, и на 1 - 1.5 км западно от него - 6. Една от тези северно от селото,
наречена Шаркова могила, е най-висока и конусообразна.
СЕЛО ГАБРОВИЦА
Разположено в североизточното подножие на Рила, на 7 км северозападно от
общинския център Белово и на 8 км югоизточно от Костенец. Площта на
землището му е 37.794 кв.км, а средната надморска височина 450 м.
Селището се състои от две части, разстоянието между които е около един
километър. Те имат общ произход и представляват едно цяло не само в
административно отношение, но във всяко друго поселищно отношение.
Подобно на Момина клисура, те се намират в Моминоклисурския пролом, но в
началото му - на 2 км от Костенското поле. Габровските ханове са разположени
в самия пролом, главно върху 6-7 - метровата тераса на Марица, където се
влива река Габровщица, при надморска височина 470 м, а селото Габровица - на
1 км югозападно над Хановете, в старата част на пролома, в долината на река
Габровщица, където в нея се влива Белов дол.
Землището на Габровица се простира от двете страни на река Марица и
пролома Момина клисура. Релефът е планински. Проломът започва да се
стеснява при Хановете, като достига до 90 - 100 м. Изграден е от кристалинни
шисти със сменливи партии от кристалинен варовик. На север от пролома в
Ихтиманска Средна гора изпъкват височини 600 - 700 м, разкъсани от река
Дълбочина и нейните съставни части, които събират водите си от Голашките
височини. Тези средногорски височини са изградени от кристалинни шисти. На
югоизток към Сестримо преминават в кристалинен варовик. На югозапад от
пролома на Марица към Родопите, именно до стръмния им разседен и навлачен
склон, следва хълмистата стара част на пролома с плоски височини, като
Чифлика /606 м/ и Трифонов връх /600 м/.
Имената Габровски ханове и Габровица са във връзка с изобилния габър в
съседните им гори. Самото име Хановете /Ановете на местен говор/ произлиза
от това, че в селището е имало в турско време четири хана, преди 40 години е
бил останал един, а днес не съществува нито един.
През цялото средновековие районът е един от центровете за отстояване на
българската народност и държавна независимост. През Възраждането се
развива занаятчийството.
Габровските ханове възникват като средновековно селище, по на запад от
днешните Ханове. Над това средновековно селище се намират основите на
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черквата. Всяка година на Спасовден се прави курбан на това място. Срещу
Хановете наляво от Марица изолираната височина се нарича Градището - с
основа вероятно от средновековна крепост за охрана на пътя. През втората
половина на XVIII век, когато много турски войски минават по пътя, и после през
кърджалийската епоха населението на Хановете е много притеснявано, затова
част от него бяга навътре в планината и постепенно създава днешното село
Габровица.
Първата църква в Габровица е построена в 1858 година. След 1860 година в
селото се създава училище в частна стая. Първата училищна сграда е
построена в 1881 година, а през 1931 година се построява нова, модерна
училищна сграда. Днес в нея се помещава ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Читалище „Христо Ботев" е основано в 1929 година. Храмът "Св.Св.Кирил и
Методии" в Габровица е построен през 1900 година. В първата половина на 20
век голяма част от мъжкото население на Габровица се занимава с миньорство.
Разработени са находища на кафяви и лигнитни въглища. След Втората
световна война повечето жители работят в заводи и предприятия в съседните
градове Костенец и Белово. Днес малка част от жителите продължават да
работят в частни фирми и предприятия в същите градове и в Долна Баня.
Населението на Габровица се занимава главно със земеделие и
животновъдство. Отглеждат се пшеница и царевица. Габровица е изходен пункт
е за посещение на Арамлийски камък - скалист връх в източния дял на Рила, и
връх Шпаньовица, през който преминава пътека от Сестримо за седловината
Помочена поляна и връх Белмекен.
СЕЛО ДЪБРАВИТЕ
Селото е разположено на 2 км източно от град Белово в северните склонове на
Средна Гора. Площта на землището е 12.806 кв.км, а надморска височина около
360 м.
Има оформена вилна зона. На около 2 часа пеша от селото има хижен комплекс
“Чапаеви коти”, състоящ се от 3 бунгала. В момента е зле поддържан поради
заличаването му през 2003 година от списъка на историческите места. От
“Чапаеви коти” за около 30 минути пеша може да се стигне до хижа “Траянови
врата”.
Има добри условия за животновъдство, овощарство и лозарство. В селото се
отглежда местна лоза на базата на донесена от Алжир лоза - “теряз”. Гроздето
/предимно памид/ от село Габровица частично се изкупува от винарската
кооперация в село Ветрен.
В околностите на селото има множество непроучени останки на древни
тракийски селища, както на средновековни български крепости и военни постове
по древния римски и по-късно средновековен път “Виа Милитарис” - “Райчова
могила”, “Връа”, “Калето”.
През XVII и началото на XVIII век зачестило преминаването на турски войски
през село Момина клисура /Област Пазарджик/, разположено по поречието на
река Марица, едновременно с това започнали и нападения на кърджалийски
банди. Това подтикнало част от населението на селото да търси спасение в
кошарите североизточно от Момина клисура, в склоновете на Средна гора, в
местностите Локовите, Бръчината и Луковец, където пазели храната за овцете.
Така възникнало село Дъбравите в края на XVII и началото на XVIII век.
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Основният поминък на населението в миналото е животновъдство, а още през
Възраждането голяма част от населението постъпва на работа в железницата,
като хамали на гара Белово.
СЕЛО МЕНЕНКЬОВО
Селото е разположено в самото начало на Горнотракийска низина, в полите на
Средна гора, недалече от Родопите и Рила планина. Близо до селото минава
река Марица. Намира се в близост до гара Белово, от където има връзка с
железопътен транспорт, също така има и автобуси. Землището заема площ от
8,613 кв.км, а надморската височина е около 260 м.
На мястото на днешното село е имало много древни селища. Открити са
тракийски находки. Най-старото име на селото е Манандлъ̀ /на турски:
Manandalı, в превод "там където има бент"/. Не се знае кога е възникнало
сегашното селище, поради липсата на документация. По времето на османското
робство тук е имало няколко турски, един арабски /местността "Арабската
воденица"/ и вероятно гръцки чифлик.
Селото има основно училище "Отец Паисий", поща, църква, здравна служба,
детска градина, параклис в местността "Дъбето", читалище "Кирил и Методий".
футболен отбор "Марица Мененкьово", пенсионерски клуб.
СЕЛО МОМИНА КЛИСУРА
Селото е разположено на двата бряга на река Марица в прохода Момина
клисура, в подножието на Рила и Средна гора. Землището заема площ от
29,463 кв.км, а надморската височина 394 м.
Теренът е предимно планински и полупланински и това е предпоставка за
развитие предимно на животновъдство, дърводобив и дървопреработване.
Земеделието е по-слабо развито, като се произвежда основно пшеница, ечемик,
овес, царевица, картофи.
Има различни предположения за името на селото, идентично с това на пролома.
Според местна легенда близката крепост на левия бряг на река Марица за
известно време е била под воеводството на девойка /мома/, която имала власт и
над цялата клисура. По време на османската власт шест стражеви кули са
охранявали Моминоклисурския проход и пролома.
Старините от българската средновековна епоха са изобилни. На първо място
трябва да споменем развалините на Градището - крепост, построена северно
над селото и река Марица върху конусообразна стръмна височина. Днес има
оскъдни следи от крепостната стена и кулата, градени от недялани камъни,
споени с червен хоросан. Крепостта е охранявала пътната артерия през
пролома, който е събирал няколко древни пътя: откъм Самоков през
Боровецката седловина, откъм Самоковско през Пчелинския проход, откъм
Софийско през Момин проход /Солудервент, Водния проход/, за да ги изведе
надолу по Марица към Тракия.
По традиция събора в Момина клисура е на Св. Марко - непосредствено след
Гергьовден. Събора се е провеждал в местността "Дъбето" преди построяването
на детската градина, като всеки род се е събирал на печено агне. Понастоящем
се провежда на футболния стадион на селото.
СЕЛО СЕСТРИМО
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Селото е разположено на 4 км южно от старото Цариградско шосе или днес
автомобилния път І-8 София - Пловдив в подножието на Рила /Белмекенски дял/
по долината на река Крива река. Селото е най-голямото в община Белово с
население 1 078 жители /2015 година/. Землището заема площ от 110,767 квкм,
а надморската височина 593 м.
Предполага се, че селото, както и село Голямо Белово, е заселено вторично
след падането на средновековната българска крепост "Раковица", чиито останки
се намират близо до стария път Сестримо - Голямо Белово. Край селото има
около 10 древнотракийски могили. В околностите на селото има множество
останки на параклиси, църкви и манастир. Предполага се, че те са били
разрушени след 1666 година от помохамеданчените българи от Чепинската яка.
Интересен исторически паметник е "Прокопът", намиращ се западно от селото
между Крива река и нейния приток Ошляк. Това са останки от стар граничен
окоп, чиято дължина е около 2.5 км и ширина около 3 м. Запазени са останки от
старите средновековни друмища /на някои места изграждани върху стари
римски пътища/, свързващи селото с Голямо Белово, Костенец и Разлог. През
Средновековието тук е било развито рударството и стоманодобива.
Селото е старо, като е съществувало още през Средновековието. Под имената
"Сестине-и Геберан", спадащо към "Кьостендже" /град Костенец, Софийска
област/ и "Сестрине", селото е описано и в регистъра на акънджиите от 1472
година, като във документа е посочено на 2 места от него - НБКМ-Сф, ОО - ОАК
94/73, л. 62б и 66а, където то е описано като чисто българско и християнско
селище.
Интерес за жителите на селото и гостите им представлява параклисът "Света
Петка", който се намира в скалиста местност над селото. Самият параклис сам
по себе си е много интересен като природна и културна забележителност.
Архитектурата му се вписва в тази на скалите. Построен е на високо място,
което на моменти е доста опасно, но нищо не може да откаже жителите и
гостите да го посетят.
Празникът на селото е на 15 август - "Успение на Света Богородица". Има и друг
празник на 6 май - Гергьовден. Църквата в центъра на селото носи това име.
Има и параклис, който се намира над селото, който също носи името на Свети
Георги Победоносец.
А. ІV. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИ, ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ
И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КЛИМАТ
А. ІV. 01. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
По своето географско местоположение община Белово 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 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 за Източна и Западна България, преминава главна жп линия с
направление София, Пловдив, Бургас и Истанбул. Административният,
индустриален и културен център град Белово се намира на 28 км западно от
град Пазарджик и на 80 км на югоизток от София.
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А. ІV. 02. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - РЕЛЕФ
Релефът на територията на Община Белово е много разнообразен - от типичен
високопланински до равнинен. Територията на Община Белово обхваща части
от планините Рила, Родопи и Средна гора, разделени от пролома на река
Марица и силно врязаната долина на река Яденица, както и част от
Горнотракийската низина. Най-голяма част от общината е в Рила - това са найизточните части на Източна Рила /част от Белмекенския дял и по-голямата част
на Славовския дял на планината/. Това геостратегическо положение е дало
силно отражение върху насоките на досегашното икономическо развитие на
общината.
Рила планина заема централно място в Тракийско - Македонския масив. С
планината Родопи тя се свързва посредством Юндолската седловина, от където
води началото си Юндолски дол, приток на река Яденица, който служи за
граница между двете планини. Най-високите близки върхове на Рила се издигат
рязко над околните котловини и са значително по-стройни и заострени,
отколкото върховете на Западни Родопи. Характерни възвишения и хребети в
района на общината са:

Сравнително заобленото и умерено наклонено голямо родопско било
Соарев връх - Алабак - Милеви скали, което е вододел между реките Яденица и
Чепинска /непосредствено до река Яденица и десните притоци склоновете са
стръмни и много стръмни/.

Възвишението Анатемиите - Чемеришка чука - Черкезица - Балабаница Санара, което над Славов връх /Джаферица/ се слива с централния рилски
масив Куртово - Славов връх - връх Белмекен /2627 м/. То е водораздел между
река Яденица и Крива река, който под Анатемиите се разклонява на няколко помалки била, спускащи се стръмно към предпланинието между тези две реки.
Възвишения и била с характерно извиващи се рилски склонове са вододелите
Хвала Богу - Станкови бараки /вододел между горното течение на Крива река и
река Хаджидедеица/, Ст. Кошари - Чуката - Конярника /вододел между Крива
река и Чаирска река/ и други, много от които на места се спускат почти отвесно.
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 помалки по обхват. На югоизток границата минава по билото на Родопския рид
Алабак, разположен между долините на река Яденица и река Чепинска. На
североизток билото намалява височината си до разседа към Тракийската
низина. Северно от река 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 река Марица.
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А. ІV. 03. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ
Извадка от геоложка карта на района - М 1 : 100 000

Почти цялата южна и югозападна половина на Община Белово на югозапад от
линията Соарев връх - Чавдар - Коритата - Арамлийски камък е заета от огромен
батолит от палеозойски рило-родопски /южнобългарски/ гранит. В структурно
отношение рило - родопският гранит е масивен, слабо изветрял. На места се
откриват огромни скали и каменни блокове.
В останалата северна и североизточна част от общината преобладават скалите
от долнокамбрийската палеозойска ера с голямо разнообразие в петрографския
състав. Те са съставени от висококристалинна метаморфна серия от различни
гнайси, гранито-гнайси, шисти, мрамори. Край река Марица се разкрива мощен
варовиков хоризонт, от който са разработени няколко кариери за варовик, чакъл
и мозайка. На повърхността си мраморизираните варовици образуват огромни,
лишени от горска растителност карстови площи, с незначителни следи от
хумусно-карбонатна почва. Незначително разпределение имат пясъчниците.
Територията на Община Белово е бедна на горивно-енергийни ресурси и рудни
изкопаеми, въпреки, че районът на река Крива един от центровете на самобитен
добив на желязо през средните векове в България. Доказателство за това са
АСГРАДА ДЗЗД
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откритите останки от пет "самокова", двадесет "видни" и над тридесет ковашки
работилници. С по-голямо значение на територията на общината са нерудните
полезни изкопаеми - варовици и особено доломитът, който е важна суровина за
стъкларската промишленост. В експлоатация са две големи кариери
североизточно и западно от град Белово. Добиват се и варовици за
производство на вар и инертни строителни материали. Добиваната глина в
района на село Мененкьово задоволява нуждите на керамичните предприятия в
Област Пазарджик.
А. ІV. 04. ПОЧВИ
Разнообразието на релефа, основната скала, климата и растителността са
създали известна пъстрота в почвените типове и подтипове на територията на
Община Белово. Най-разпространените почвени видове са: Канелени горски
почви; Канелени подзолисти горски почви, Кафяви горски /светла, преходна,
тъмна/, Планинско-горска тъмноцветна, Планинско-ливадни и хумуснокарбонатни почви. Планинско-ливадните почви са разпространени в рилската
част над 1800 - 2000 м надморска височина върху почвообразуваща скала
гранити. Ливадните почви в Община Белово биват алувиални, делувиалноалувиални 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 село Момина
клисура и град Белово. Заети са предимно от гори.
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 канелено-подзолисти - 2%.
Като се има предвид, че 85% от канелените горски почви са плитки, недоразвити
и на много места с проявена ерозия, то само около 21 - 22% от почвения
потенциал е с много добри качества. Останалата част в случаите на
затревяване могат да се използват ефективно като пасища и ливади.
Ерозионни процеси от масов характер на територията на Община Белово
липсват. За различни форми и степени на ерозия може да се говори предимно в
хълмистата и нископланинската части, най-вече около населените места.
А. ІV. 05. ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ
Цялата територия на Община Белово се намира във водосборния район на река
Марица и на нейните два най-големи притока - река Яденица и река Крива
/Сестримска/. Дебитът на река Марица е сравнително постоянен, с малки
изключения през летните засушавания.
Крива река /Сестримска/ е най-големия приток на река Марица на територията
на Община Белово. Тя води началото си от високопланински извори и потоци
между Славов връх /Джаферица/ и връх Белмекен. 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 води началото си от местността "Куртово". 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. НайАСГРАДА ДЗЗД
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ярко изразени са стръмните скални склонове около водослива с Пандово дере.
Река Яденица не пресъхва през лятото, но дебитът намалява значително.
Нейните по-важни десни притоци са Хаджийски дол, река Скриеница, Петракиев
дол, Беловски дол, Пандово дере, Папришка река, Черни дол, Чавдарски дол,
купенски дол и други.
В Горнотракийската подобласт хидрографската мрежа е съставена от
сравнително къси водни течения, повечето от които пресъхват през лятото. Найголемите от тях са река Дълбочица и водното течение на Чални дол, служеш за
граница с Община Костенец.
А. ІV. 06. ХИДРОГРАФИЯ
Главна отточна артерия, пресичаща общината е река Марица. Реката пресича
територията на общината в посока северозапад - изток, като образува
интересния пролом Момина клисура между Рила и Средна гора. В границите на
общината в р. Марица се вливат три от петте най - значителни рилски притоци. В
североизточния дял на най-високата българска планина - Рила, на около 80
километра южно от София, се простира поречието на р. Крива. Тя е приток на
Марица и се влива в нея в западната част на горнотракийското поле. Поречието
на река Крива се характеризира с големия си наклон - 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 /хидротехнически добив на електроенергия/.
През територията на общината преминават главни напоителни и отводнителни
канали /държавна собственост/ и общинска канална мрежа. Състоянието като
цяло на напоителната система не е добро. 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 "Белмекен"
- най-голямата в България, както и ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура",
ПАВЕЦ "Чаира".
Територията на общината е богата и на пресни подземни води. Термалните води
са представени от минералните извори на територията на общината, намиращи
се източно от квартал Малко Белово. Температурата на водата на минералните
извори е 22 - 25 С°. Водата е без мирис, бистра и безцветна. По стандарт
отговаря на БДС 14947 от 1980 година. 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.
А. ІV. 07. ФЛОРА И ФАУНА; ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
Значителна част от територията на Община Белово е разположена в
Национален парк "Рила", който е най-големият национален парк в България и
един от най - значимите в Европа, сертифициран от "ПАН ПАРКС". Създаден е
със Заповед №114 от 24.02.1992 година на МОС /ДВ брой 20 от 1992 година/, 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.
АСГРАДА ДЗЗД
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Защитената територия на Национален парк "Рила" покрива части от землищата
на град Белово, село Габровица и село Сестримо от Община Белово. На
територията на горското стопанство в село Дъбравите е разпространено
сребролистното подрумиче, защитен вид от Закона за биологичното
разнообразие. За опазването на местообитанието на този застрашен от
изчезване растителен вид /Anthémis argyrophylla/ е обявена нова защитена
местност "Маришко подрумиче" в землището на село Дъбравите, Община
Белово със заповед на министъра на околната среда и водите /ДВ, брой 33 от 5
април 2013 година/. Защитената местност е на площ от 464,682 дка и обхваща
имоти с №№ 24414.105.001 и 24414.106.004 по КВС на землище Дъбрава. 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.
Територията на Община Белово се покрива от мрежата на Натура 2000 за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна частично от:

Защитена зона Голак BG0000304;

Защитена зона река Марица BG0000578;

Защитената зона „Яденица“ BG0001386;

Защитена зона Рила BG0000630.
Защитена зона Голак BG0000304 - на 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 година /ДВ брой 85 от 2007 година/. Същата е
обявена 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", 1 като
"рядък", 7 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 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 нереглементираните голи сечи и сечи
за дърва за огрев.
Защитена зона река Марица BG0000578 - обхваща части от територията на
землищата на Белово, село Дъбравите и село Мененкьово в Община Белово.
АСГРАДА ДЗЗД
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Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с РМС № 122 от
02 март 2007 година /ДВ брой 21 от 2007 година/ Същата е обявена 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, дължащо се на корекции на речното корито, поливане
на посеви, сеч на гори. Силно негативно влияние оказват и заплахи, като
изземане 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 предствени от
изкуствени влажни зони са застрашени от дрениране и затлачване с наноси.
Защитената зона "Яденица" - BG0001386 покрива част от територията в
землището на село Голямо Белово в Община Белово. Зоната е обявена по
Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията с РМС №611 от 16.10.2007 година /ДВ
брой 85 от 2007 година/. Тя е биокоридор между Национален парк Рила и
Западни Родопи. Това са слабо засегнати територии, в които се опазат 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 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
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идентификационен код Е00003700, който обхваща 34.39 % от площта на зоната
/Характеристиката
на
зоната
е
представена
по
данните
от
www.natura2000bq.org/.
Защитена зона "Рила" - ВG0000495 представлява национален парк "Рила".
Цели на опазване:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената
зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания
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.
А. ІV. 08. ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
А. ІV. 08. 01. 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:

0 - 700 м н.в. - Долен равнинно - хълмист пояс на дъбовите гори;

0 - 500 м н.в. - Подпояс на равнинно - хълмистите дъбови гори;

500 - 700
м н.в. - Подпояс на хълмисто - предпланинските смесени
широколистни гори;

700 - 2000 м н.в. - Среден планински пояс на гори от бук и иглолистни гори;

700 - 1200 м н.в. - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела;

1200 - 1700 м н.в. - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч;

1700 - 2000 м н.в. - Подпояс на горнопланинските смърчови гори;

2000 - 2500 м н.в. - Високопланински пояс;

2000 - 2200 м н.в. - Подпояс на високопланинските гори от субалпийски
смърч и мура.
В ниските части на гората, числящи се предимно към подпояса на равниннохълмистит дъбови гори и подпояса на хълмисто-предпланинските смесени
широколистни гори, основните дървесни видове в миналото са били: благун,
зимен дъб, цер, габър, бук, и други. 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.
Човешката дейност, свързана с отглеждане на горите, е изиграла в известна
степен и роля в разпределението на дървесните видове в подпояса на
нископланинските гори от горун, бук и ела. В миналото в този подпояс са
преобладавали бука и зимния дъб, а елата, белия бор и смърча са участвали
единично. Понастоящем, чрез извършване на реконструкции и залесяванията
след тях и на голи площи, се е увеличило участието на иглолистните дървесни
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видове, като се установява голям процент на изсъхване на белия бор.
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. По данни на ТП ДГС
"Белово" от 2005 до 2012 година на територията на общината са залесени 905
дка гори. Полезащитни горски пояси и обезлесени територии няма. Липсват и
обособени ловни стопанства. Горите с дървопроизводствени и средообразуващи
функции на територията на Община Белово са общо 19646.1 ха. Залесените
площи, представени по землищата са както следва: град Белово - 10333.8 ха;
село Момина клисура - 1792.0 ха; село Сестримо - 4162.5 ха; село Габровица 2147.7 ха; село Дъбравите - 528.9 ха; село Мененкьово - 118.0 ха и село
Аканджиево - 563.2 ха. Наличието на гори със стопанска категория на
територията на Община Белово се оценява като значителен потенциал за
развитие на мащабно производство на дървесина и недървесни горски продукти.
Същевременната близост на урбанизирани територии и утвърдени територии за
отдих е предпоставка с ОУПО 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, като въведе
правила и нормативи за устройството и опазването им.
А. ІV. 08. 02. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ТЕРИТОРИИ
Територията на Община Белово притежава благоприятни условия за развитие
на земеделие и особено на 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 Пазарджишка област. Това се дължи на предимно планинския
характер на релефа на община Белово. Общината разполага със сравнително
малко обработваема земя. Разпределението на земята по фондове е следното: Селскостопански фонд - 26,1%; - Горски фонд - 66,3%; - Фонд населени места 1,9%. На фона на тези данни ще се направи анализ на наличните природни
дадености за да се насочат усилията към най - рационално използване на
наличния селскостопански фонд, в сферата на алтернативно и биологично
земеделие, билкопроизводство, трайни насаждения.
А. ІV. 09. КЛИМАТ
Територията на общината попада на границата между умереноконтиненталната и преходно-континенталната климатична подобласт на
европейско- континенталната климатична област. Към умерено-континенталната
подобласт се отнасят най-западните части от територията. По-ниската част от
територията на общината /до 1000 м н.в./ се причислява към Северно-родопския
нископланински климатичен район, а по-високата /по-голямата, от 1000 до 2000
м н.в./ попада във среднопланинската част на Планинския климатичен район.
Сравнително малка част от територията на общината /над 2000 м н.в./ попада
във високопланинската част на Планинския климатичен район. В западната си
част територията на Община Белово граничи в преход с Умереноконтиненталната климатична подобласт, която обхваща почти цяла Западна и
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Северна България. По течението на река Марица - приблизително в границите
между гара Сестримо и квартал Малко Белово се чувства и влиянието на
Преходно-средиземноморската климатична област. Равнинната част се
отличава със сравнително по-мек климат. Есента е сравнително по-топла от
пролетта. Най-студен е месец януари когато средните месечни температури на
районите с по-голяма надморска височина достигат от -3 до -3,5 С. Средната
годишна температура се понижава с 1 до 1.2 С на всеки 200 м увеличение на
надморската височина. За Рила планина, върху която се простира по-голямата
част от територията на общината, средните годишни температури намаляват от
+12 С при надморска височина 200 м, до -3 С при надморска височина 2925 м
/при в. Мусала/. На височина между 2100 и 2300 м н.в., докъдето се простира
горната граница, горите и горската растителност в община Белово средната от
месечните абсолютни максимални температура е +23.4 С. Късните пролетни и
ранните есенни мразове понякога нанасят чувствителни повреди на
разсадниците и на младите култури. Продължителността на вегетационния
период за нископланинския район е 7 - 8 месеца, за среднопланинската част на
планинския климатичен район е 5.5 - 7.5 месеца, а за високопланинската част е
2 - 4.5 месеца.
Ветровете на територията на Община Белово са разнопосочни и с различна
скорост, като преобладаващи са североозападните. В региона валежите имат
максимум през месец май или месец юни. Вторичен максимум се наблюдава
през зимните месеци. Годишната сума на валежите за ниските части е около 950
мм/квм с увеличаване на надморската височина годишната сума на валежите
нараства средно с около 300 мм/квм на 1000 м височина. Сезонните суми на
валежите в планинския климатичен район са силно изравнени, като амплитудите
между тях е минимална. Средната дата на първата снежна покривка за Севернородопския климатичен район е 1-ви декември, средната дата на последната
снежна покривка е 20-ти март, средния брой на дните със снежна покривка е 50.
За планинския климатичен район същите показатели са: среднопланинска част 20-ти ноември и 1-ви април; 80 дни; високопланинска част - 1-ви ноември и 10-ти
май, и 120 дни.
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Седногодишната слънчева радиация в равнинните терени на Община Белово е
със стойност 1223, а за тези с наклон 1379, които са от най-ниските от България
- Трън, Самоков, София средно 1200\1360 и Генерал Тошево, Силистра,
Кърджали -1400\1590.
По интензивност на земетръс в степени общината е с I = ІХ
коефициент Кс = 0.27.

и сеизмичен

А. ІV. 10. ШУМ
Шумът в няколко от населените места - град Белово, село Малко Белово, село
Габровица и село Момина клисура е в резултат най-вече от близостта им с жп
линия София - Пловдив в т. ч и товаро-разтоварна гара Белово, както и главния
автомобилен път от републиканската мрежа І-8 София - Пловдив и автомобилен
път ІІІ-842, Юндола - село Голямо Белово. По отношение на жп линията:
Населеното място град Белово се е формирало благодарение на жп линията и
гарата. Тя е спомогнала за развитието на града и като даденост, поколения
беловци са я приели и са свързани с нея. Шумът, предизвикан от преминаване
на колелата през сглобките /джонтовете/ на релсите е характерен и приемлив,
още повече, че в районите на спирка Момина клисура и град Белово според
правилниците за движение на жп влаковете намаляват скоростта си. По друг
начин стоят нещата за автомобилния транспорт. В последните 26 години,
автомобилният транспорт стихийно превзе пътниците и товарооборота на
удвоените еликтрифицирани жп линии - доказано чист еколически транспорт.
Стигнало се е до там, да се превозват даже и генерални товари из цяла
България. Но Община Белово има шанса да ползва главния първокласен път І-8,
който благодарение на магистрала Тракия не е вече така натоварен. По
отношение на шума от автомобили и мотоциклети: около 90% от товарните и
леки автомобили са втора, трета употреба от западноевропейските страни.
Поради занижените изисквания от КАТ и ДАИ по пътищата на България, както и
на територията на община Белово, се движат хиляди неизправни според Закона
за движение по пътищата превозни средства с повредени изпускателни уредби и
износени двигатели, които освен голям шум изпускат и отровни бензинови и
дизелови газове . Като прибавим и недобросъвестните мотоциклетисти, които
умишлено демонтират шумозаглушителите, шумът в Община Белово е на
сравнително високо ниво, което е проблем най-вече за село Момина клисура,
град Белово и село Голямо Белово.
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Проектантският колектив изследва възможността за околовръстен път, който да
премине чрез мостови съоръжения над река Марица и жп линията, на север до
околовръстния полигон на село Момина клисура, на север от завод "Белана", по
улици Дъбравско шосе, "Свети Марко" и улица Марица, мостови съоръжения над
жп линията и река Марица и се свърже с бул. Освобождение. Околовръстният
път с дължина около 8 км, поради стръмния терен, е възможно някъде да
премине в тунели и като прибавим и мостовите съоръжения, би се повишила
чувствително цената му за изпълнение. Като сравним дължината на
преминаващия в момента автомобилен път І-8 през населените места около 5
км и бъдещия околовръстен с около 3 км и високата стойност на съоръженията,
препоръчваме проблема да бъде решаван в следващ програмен период - 2050
година.
С оглед намаляване и защита от шум е необходимо Община Белово да има в
предвид някои възможности:

Зелена екранизация на сгради, озеленяване на тротоарните пространства –
двустранно, уплътняване на съществуващата дървесна растителност със
сенкоиздръжливи видове.

Поддържане на уличната мрежа само с гладки настилки.

Ревизия на организацията на движението по отношение на стръмните
улици. Изкачването по уличната мрежа да се организира по по-полегатите,
достъпът към стръмните да е отгоре, еднопосочно и да се забрани изкачването
по стръмните улици.

Община Белово да сезира КАТ за недопускане на технически неизправни и
претоварени местни и транзитни МПС по уличната мрежа на населените места.
А. V. ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ И ОБЕКТИ НА НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Местоположението на Беловския край е позволило още в дълбока древност да
се развие цивилизован живот. Тракийското племе беси, живяло по тези места е
имало свой поминък - рударство, керамика, тъкачество и други занаяти.
Миналото на района е свързано с останките на 10 крепости. Документи за
манастира "Св. Спас" са свързани още с началото на XI-ти век. Известна като
символ на непокорство и борба против Османското владичество е крепостта
Раковица, както и с въстанието през 1666 година. С подвизите и борбата против
поробителите са свързани спомените за Секул войвода, Щърбан войвода,
Богдан войвода и други.
Силен
тласък
на
урбанизацията,
развитието
на
дърводобива
и
дървопреработването дава прекарването на "Барон Хиршовата железница" през
1873 година. С тези години преди Освобождението се свързва и изграждането
на църквите в Големо Белово, Сестримо, Момина Клисура, в които се е проявил
самобитния талант на самоуки народни майстори. В село Голямо Белово са
обявени за паметници на културата 51 къщи, чиято реставрация се реализира
под контрола на Министерство на културата. Богатото историческо и културно
минало на Белово и Беловския край е благоприятен фактор за едно бъдещо
експониране на това наследство и основа за съвместното му и интегрирано
развитие, съвместно с развитието на отдиха, общественото обслужване и
останалите проблеми за разрешаване в ОУП на общината.
Стратегическа цел на ОУП на Община Белово за развитие на КИН е да създаде
устройствени механизми за трайно съхраняване и изява на културноАСГРАДА ДЗЗД
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историческото богатство на територията и неговото преосмисляне в ресурс за
устойчиво развитие на средата, с респект към нейната културна и историкоурбанистична идентичност.
Стратегията за опазване на КИН в Община Белово ще се базира на задълбочен
анализ на културно - историческия потенциал на територията отчитащ
съвременните представи за измеренията на понятието "културно - историческо
наследство". Развитието на системата следва да се базира на концептуалната
идея за осмисляне на културно - историческото наследство на територията като
част от системата КИН на национално и наднационално равнище.
Опазването на културното наследство следва да се постига чрез прилагане на
правно регламентираните инструменти на ОУПО. За целта ще се изведат
територии за КИН с ясно формулирана културно - историческа характеристика,
за които планът да въведе специфични устройствени режими, гарантиращи
тяхното съхраняване и устойчиво развитие - територии с особена зона за
устройствена защита, територии с превантивна териториалноустройствена
защита /зони, прилежащи, на единични или групови паметници на културата/, на
археологически обекти извън границите на урбанизираните територии, на
единични паметници на културата във и извън селищните граници, зони с
концентрация на единични обекти и други. Освен това обект на внимание ще са
и зони с ценни структурни качества - мащаб, начин и характер на застрояване,
връзка с природната среда и други, които следва да бъдат съхранени чрез
мерки за превантивна защита. Обект на аналогичен подход са и други ценности
извън обхвата на действащата нормативна уредба - културни пейзажи, културни
маршрути, публични пространства - места и пътища на културен диалог и
влияния, устойчиви в историческото развитие на средата.
Близостта на Община Белово до Столицата я прави важен район в системата на
националните културни маршрути /Национална схема на културните маршрути проект по програма ФАР 9606 на БНК ИКОМОС/ и културните маршрути на
Югоизточна Европа /Културни маршрути на Югоизточна Европа - проект по
програма ФАР 9606 на ИКОМОС - България, Румъния, Словения, Югославия,
Македония, Босна и Херцеговина/. В него се пресичат, подбалканският и
тракийският културни маршрути. Представяне на културно - историческото
богатство на общината ще да е в неговото типологично разнообразие и
историческа многопластовост като ресурс за развитие на алтернативни форми
на туризъм чрез изграждане на тематични туристически маршрути в
територията, свързани с тези от по-високо национално и наднационално
равнище.
Общият устройствен план на община Белово ще има за цел да оцени обектите
на културно - историческото наследство, като елементи на урбанистичната и
природна среда, поставящи изисквания и ограничители по отношение
устройствената, строителна и друга човешка намеса в средата, към която
принадлежат или която съставляват. Той ще осигури условия за физическото
опазване на паметниците и тяхната среда, за промотиране и социализация на
познавателните, възпитателните, мемориалните, емоционално - естетическите
им качества, за реализация на стопанския им потенциал като обект на
туристически интерес и посещения.
За целта плановите предвиждания ще се съобразят със спецификата на
обектите на наследството:
АСГРАДА ДЗЗД
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според пространствената им структура и териториален обхват;

според научната и културна област, към която се
принадлежността им към определен исторически период;

според културно-историческата им стойност.

отнасят

и

В плана ще се отразят устройствените аспекти на режимите за опазване на
паметниците и на охранителните им зони, вкл. изричните предписания по
отношение опазването, ако такива бъдат издадени от компетентния държавен
орган по законоустановения ред. При липса на изпреварващо изрично решение
планът ще установи основанията за прилагане разпоредбата на член 34, алинея
1, точка 2 от Наредба № 7 от 2003 година на МРРБ, за отделни населени места,
респективно за разработване на специфични правила и нормативи по член 13,
алинея 2 и 6 от ЗУТ. При липса на определени охранителни зони, същите ще се
определят съгласно член 79, алинея 4 от ЗКН. Ще се извърши тясно обвързване
на системата КИН с туризма на локално ниво по начин, гарантиращ тяхната
взаимна изгода в икономически, управленски и социален план - от една страна
културното наследство е ресурс за развитие на алтернативен туризъм и за
обогатяване на традиционния за района туризъм с различни форми за
разнообразен отдих; от друга страна туризмът осигурява икономически стимули
и социална среда за съхраняване, изява и развитие на културно - историческия
ресурс. Това обвързване ще се постигне чрез изработване на схема на
недвижимите паметници на културното наследство, в която да са отразени
паметниците, охранителните зони подразделени по режими на опазване и
обвързаността им с транспортната инфраструктура с цел използването им като
рекреационен ресурс.
Ще се изработят специфични правила и нормативи за устройство на защитените
територии за опазване на културно-историческото наследство.
ОУП на Община Белово ще изработи по-подробни изисквания към
последващите нива на устройственото планиране, свързани с опазването и
социализацията на паметниците на културата в населените места или в
новопредвидени за урбанизация територии, и/или за създаване на други
документи /програми, местни наредби и прочие/, представляващи необходим
инструментариум в комплексния процес на опазването на наследството.
Планът следва да третира устройствените проблеми на достъпа и изграждането
на приемната инфраструктура при онези от обектите, които представляват
ресурс на туризма или имат значение за процесите в живота на местното
население. В продължение на няколко месеца през 2012 година от Българския
туристически съюз са събирани предложения, които природата е сътворила в
отделните общини на страната. От гражданите на Община Белово са постъпили
предложения за: Ботаническата градина, лесопарк "Раковица", лесопарк "Азово"
и лесопарк "Левке".
Археологическа карта на територията на Община Белово - от местния музей. На
територията на община Белово до 1992 г. са регистрирани 108 недвижими
паметници на културата. Понастоящем от списъците са свалени 37 паметника и
там остават да фигурират 71 броя недвижими културни ценности. Църквите недвижими културни ценности са седем, от които художествени обекти са
четири; архитектурно - строителен е един; архитектурно - строителен и
художествен е един; и един е архитектурно - художествен. Архитектурностроителните паметници от античността и средновековието са седем.
АСГРАДА ДЗЗД
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Паметниците от времето на първата половина на 20-ти век са седем.
Обществена сграда - недвижимо културно наследство от исторически вид на
територията на общината е една - сградата на кметството в село Габровица.
Частните жилищни сгради - исторически недвижими културни ценности са 11
броя. Частните жилищни сгради - архитектурно- строителни недвижими културни
ценности са най-многобройни - 34.
В разработката на ОУП на Община Белово ще се отредят съответстващите за
териториално - устройствена защита територии /специална и превантивна/,
специфични правила и норми с устройствени режими и параметри за зоните на
специална и превантивна защита, както за териториите с недвижимо културно историческо наследство, така и за природните пейзажи. Ще се предвидят
необходимите мерки за осигуряване на достъпа /автомобилен, велосипеден,
пешеходен/ и социализацията на културното наследство включително
посетителски центрове, заслони и паркинги. Ще бъдат събрани и актуализирани
докименти за собственост, като нотариални актове, скици и други на
недвижимото наследство предвид изработката на кадастрални карти.
А. VІ. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМИ
А. VІ. 01. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Пълнотата на информацията по различните функционални и интегриращи
системи, е гаранция за задълбочеността на анализа и правилността на
определените за решаване проблеми. Информационното осигуряване на
проекта ще се обезпечи по две направления:
Агрегирана информация за Община Белово от данни на Националния
статистически институт /НСИ/:

Население - брой, полова структура, възрастова структура, естествен и
механичен прираст, и други;

Обитаване - жилищен и сграден фонд- брой, площи /кв.м/,етажи и т.н.;

Икономика - брой фирми, фирми по брой на заетите, продукция, основни
стопански показатели;

Социална инфраструктура - образование - брой учебни заведения по вид,
брой учащи се по вид учебни заведения; брой класни стаи и кабинети и др.;
здравеопазване - брой лекари и стоматолози и др.; култура - брой обекти по вид,
капацитет но обектите и други;

Техническа инфраструктура: дължина на пътната/уличната мрежа - /км/;
дължина и относителен дял на благоустроената улична мрежа /км. и % от
общата дължина/; брой АТЦ и други.

Околна среда - емисии на вредни вещества в атмосферата и т.н.;

Заетост и безработица; заети/наети лица - безработни лица /бр./;
коефициент /равнище/ на заетост - /%/; коефициент /равнище/ на безработица /%/;

Териториални ресурси - размер /площ/ на територията - /кв. км/, баланс на
територията - земи по вида на тяхното, ползване - /кв. км/ и % от общата площ
на територията;

Допълнителна статистическа информация: Информация по отрасли и
функционални системи и планировъчни райони, представена от съответните
отдели и служби на общинската администрация, Териториалното статистическо
бюро - град Пазарджик /ТСБ/, Общинска служба "Земеделие" - град Септември,
офис Белово, Бюрото на труда и безработицата - град Септември, офис
АСГРАДА ДЗЗД
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Белово, Регионална инспекция по здравеопазване; Регионална служба
"Социални дейности", Браншови структури /Туризъм, Търговия и други/ и
служби и институции, разполагащи с информация, необходима за
разработването на ОУП според оценката на проектантския екип и със
съдействието на общинската администрация.
Източници на информация със стратегически, планов и друг оперативен
характер са съществуващите Национална концепция за пространствено
развитие на Република България 2013 - 2025 години, Национална стратегия за
регионално развитие на Република България 2012 - 2022 година, Национални
оперативни програми и секторни стратегии, Регионален план за развитие на
Южен централен район за планиране 2014 - 2020 година, Областна стратегия за
развитие на област Пазарджик 2014 - 2020 година, както и на Общинския план
за развитие на община Белово 2014 - 2020 година.
Площта на района е 22 365.1 кв. км или 20.1% от територията на страната.
А. VІ. 02. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЗОР, КОМУНИКАЦИИ
Районът има ясно изразени оси на урбанизационно развитие с национално
значение по направлението на Европейския транспортен коридор № 4 /София Пловдив - Хасково - Свиленград/ и Русе - Велико Търново - Стара Загора Хасково - Кърджали по направлението на ТК № 9. Южен централен район е
добре интегриран в транспортната мрежа на Европа. През територията на
района преминават направленията на европейските транспортни коридори № 4,
№ 8, № 9 и коридорът ТРАСЕКА, осъществяващ връзка със страните от
Кавказкия регион и Централна Азия. Най-голямо значение за интегрирането на
Южния централен район с националната и европейската пътна мрежа имат
автомагистралите "Марица" и "Тракия", път Е-80, като част от европейския
транспортен коридор № 4, път Е 773, като част от коридор № 8 и път І-5, който е
част от пътната инфраструктура на коридор № 9.
Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД - с международен
статут. Има добра транспортна връзка със столицата и в близост до летището
има гара на жп линията София - Пловдив - Бургас/ Свиленград.
Област Пазарджик е разположена в централната част на южна България /Южен
централен район/. Със своите 4456.9 кв.км, областта обхваща 4% от
територията на страната. Същата обхваща 117 населени места /13 града и 104
села/, които са включени в 12 общини. Община Белово е една от 12-те общини в
област Пазарджик. Тя е на шесто място по територия и на осмо място по
население сред общините в областта. Най-голяма е концентрацията на
населението в община Пазарджик - 41.8 % от общия брой жители на областта.
Най-малка по територия е община Пещера, а по население община Стрелча.
Община Батак е с най-голяма територия в областта. Средната гъстота на
населението в община Белово - 23.6 души на кв.км, е по-ниска от средните
стойности за област Пазарджик /59.1/, за ЮЦР /64.2/ и за страната /65.0/.
Таблица 1. Основни данни за общините от Област Пазарджик 2015 година
район,
област,
община
България
АСГРАДА ДЗЗД

територия
- кв.км

население
към
31.12.2015
г. - /брой/
111001.9
7153784

гъстота за
2015 г. /души на
кв.км/
65.0

населени градове
места
2015 г.
2015 г.
/брой/
/брой/
5258
257
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ЮЦР
Област
Пазарджик
Община Белово
Община Батак
Община
Брацигово
Община
Велинград
Община
Лесичево
Община
Пазарджик
Община
Панагюрище
Община Пещера
Община
Ракитово
Община
Септември
Община Стрелча
Община
Сърница
Източник: НСИ

22365.1
4456.9

1436216
263630

64.2
59.1

1306
117

54
13

346.4
677.3
229.4

8187
5616
9037

23.6
8.3
39.4

8
3
7

1
1
1

604.5

34511

57.1

21

1

209.4

5456

26.1

7

-

636.7

110302

173.2

32

1

598.9

23455

39.2

10

1

135.4
246.4

18338
14706

135.4
59.7

3
3

1
2

349.4

24511

70.1

15

2

224.5
198.6

4691
4820

20.9
24.3

5
3

1
1

В най-голямата община за областта - Пазарджик са концентрирани
преобладаващата част от икономическите дейности, квалифицираната работна
сила структуриращи обекти на социалната и техническата инфраструктура. Към
нея са ориентирани и основната част от инвестициите. Областта е
индустриално-аграрна с преобладаващ обем на промишленото производство.
Най-значимите промишлени предприятия в областта са пазарджишките "Каучук"
АД, "Метали" АД и "Елхим - Искра" АД. "Каучук" АД, който е с финландско
оборудване, е единственото в България предприятие за производство на
транспортни ленти, вело и мотогуми. Продукцията основно е за износ за Русия,
Италия и арабските страни.
Важен структуроопределящ сектор в областната икономика е рудодобивът, като
един от най-големите в Европа производители на медни и пиритни концентрати
е "Асарел Медет" АД в град Панагюрище. Добре развити или с потенциал за
развитие в Област Пазарджик са: цветна металургия; винопроизводство; селско
стопанство - екологично и традиционно; туризъм; търговия и услуги; дърводобив
и дървообработване; производство на хартия и картон.
Главните пътни коридори от Републиканската пътна мрежа са:

Част от евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с
Близкия Изток и средна Азия по трасето Лондон - Калкута.

Международната автомагистрала "Тракия", като участък от европейския
път Е-80, свързва общината със Западна Европа и Истанбул.

Транспортен коридор № 8, свързващ Черно море с Адриатическо море
/на територията на Пазарджишка област, коридорът съвпада с трасето на
автомагистрала "Тракия"/

Главната южна международна жп линия СЕ 70, свързваща Централна
АСГРАДА ДЗЗД
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Европа и Азия, която осигурява достъп до пристанищните комплекси на Черно
море - Бургас и Варна; София - Пловдив по автомагистрала "Тракия" и по І-во
класен път Е-80;

Пловдив - Пазарджик - Велинград - Разлог - Гоце Делчев по път ІІ-84;

Пазарджик - Етрополе - Панагюрище - Пазарджик - Пещера - Доспат Сатовча по път ІІ-37;

Пловдив - Пазарджик - Костенец - Ихтиман - Самоков - Кюстендил по І-во
класен път Е-80 и по път ІІ-62;

Път ІІ-37 /Ябланица - Ботевград/ Джурово - Етрополе - Пирдоп Панагюрище - Пазарджик - Пещера - Батак - Доспат - Барутин е основната пътна
артерия в посока север - юг на Област Пазарджик.
Друг път от висок клас на територията на област Пазарджик е ІІ-84 /Белово Пазарджик/ Звъничево - Ветрен дол - Велинград - Юндола - Якоруда - Разлог.
От изключително значение за привличане на туристически поток в региона е и
второкласният път II - 37 от областния център до Пещера, Батак и Доспат, който
постепенно преминава в III - ти и IV - ти клас.
Пътната мрежа в Пазарджишка област е сравнително добре изградена.
Средната гъстота е 3,934 км/кв.км, което е над средната гъстота за страната.
Разпределението й на територията на областта е неравномерно. Недовършени
са, или липсват, част от пътните връзки за селищата в Община Велинград.
Пътната мрежа 2-ри, 3-ти и 4-ти клас на територията на областта се нуждае от
значителни средства за реконструкция, основен ремонт и поддържане, тъй като
голяма част от нея е разположена в планински район.

АСГРАДА ДЗЗД
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Карта: Пътна мрежа и транспортни коридори

От предоставената карта на пътната мрежа и транспортни коридори,
публикувана в НСРР 2014 - 2020 за Република България, ясно се вижда
значимото, стратегическо положение на област Пазарджик в национален мащаб.
ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА
През Пазарджишка област преминава железопътната линия по направление СЕ70, свързваща Европа с Азия, с дължина 60 км, осигуряваща железопътна
връзка на селищата в областта с населени места от други области в региона,
страната и света. Общата дължина на жп. линиите в област пазарджик е 186 км,
57 км са двойните и електрифицирани жп линии.
Община Белово е една от средните общини в областта. Територията й е 346.4
кв.км и е шеста по големина община в Пазарджишка област, което съставлява
7.7 % от територията на областта. Общината граничи с Община Септември - на
изток, с Община Велинград - на юг, с Община Якоруда - на югозападзапад и с
Община Костенец - на запад. Граничното положение на общината се оценява
като благоприятно от гледна точка на възможностите за нейното развитие. Те в
много голяма степен ще зависят от възможностите за интегриране на Община
Белово със съседните области и общини и създаване на предпоставки за общо
използване на ресурси и потенциали за развитие.
АСГРАДА ДЗЗД
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Постоянното население към 31.12. 2015 година наброява 8 187 души, което е
3.1% от населението на областта. Развитието на демографските процеси в
общината през последните години навлезе в неблагоприятна фаза,
характеризираща се с чувствително влошаване на режима на демографско
възпроизводство и постепенно намаляване броя на населението. Този процес се
продължава да се задълбочава с всяка изминала година.
Община Белово обхваща 8 населени места - 1 град и 7 села. В структурата й
главно място заема общинският център - град Белово, който изпълнява функции
на икономически, транспортен и обслужващ център. Тази роля на общинския
център в миналото и сега е формирала територия, в която неговото влияние и
връзки с населените места се проявяват доста силно. Тези връзки са най-силни
в границите на общината и постепенно намаляват в границите на областта.
Принос за това има и транспортно-комуникационната система в тази част на
страната, която улеснява достъпа до селището и обслужването на населението.
Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи
фактори, а именно:

Икономически фактори - потенциалите за развитие на селищата от
общината е са отличните условия за развитие на планинско и полупланинско
земеделие и животновъдство, развито горско стопанство, спорт, отдих и
курортно дело. Важни импулси за развитието на общинския център и съставните
селища ще даде валоризирането на богатия туристически потенциал и културноисторическото наследство. Общината има съхранена природно среда и наличие
на термален извор с минерална вода;

Социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и
епизодичното обслужване в рамките на общината, са изградени в общинския
център. В най-голяма степен това се отнася до подсистемите образование,
административно и правно обслужване, култура и други. От особено значение е
СОУ "Ал. Иванов" в град Белово;

Технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на
магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на
водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта.

Демографски потенциал - общинският център попада в категорията много
малки градове с население над 8 000 души. При съвременните условия
регионалните връзки на общината придобиват нов характер, който се обуславя
от принципите на самоуправление на общините, липса на централизирано
планиране и нови пазарно-икономически отношения. Локалните връзки в
границите на общината ще се развиват на основата на единната техническа
инфраструктура, отдиха и териториалните потенциали.
ОУП на общината определя най-общо номенклатурата на тези обекти от
селищното стопанство, които ще бъдат локализирани извън регулацията на
селищата от общината и тяхното приблизително местоположение, а така също и
развитие на транспортно-комуникационната система, която ще осигури
регионалните и локални връзки.
А. VІІ. СЕЛИЩНА МРЕЖА
Урбанистичната класификация на селищата не е поляризирана. Съгласно
Наредба №7 на МРРБ от 22.12. 2003 година за правила и нормативи за
устройство на отделните видови територии и устройствени зони селищата от
АСГРАДА ДЗЗД
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Община Белово попадат в следните категории:

В категорията "много малки градове" /с население до 10 000 жители/ - град
Белово с 3 595 жители;

Средни села /с население от 1000 до 2000 жители/ - 1 село - село Сестримо;

Малки села /с население от 250 до 1000 жители/ - 6 села - с. Аканджиево, с.
Габровица, с. Голямо Белово, с. Дъбравите, с. Мененкьово и с. Момина клисура/;
Средната селищна гъстота /2.3 селища на 100 кв.км/ e по-малка от тази за
страната /около 4.8/ и почти съвпада с тази на Област Пазарджик /около 2.6/.
Разнообразният релеф и планинските условия не са позволили появата на
множество селски населени места в общината. Средното отстояние между
населените места е около 5 км, което е добра предпоставка за формиране и
функциониране на единна жизнено териториална селищна среда.
По степен на урбанизация, към 31.12. 2015 година, Община Белово е на едно от
последните места в областта с 43.9 % градско население, което е по - ниско от
средната стойност за страната - 73.1 % и от средната стойност за Област
Пазарджик - 62.4 %. Останалата демографска маса 56.1 % е разпределена в
сравнително равномерна мрежа от села. Икономическият облик на селата е
селскостопански, с подчертан самозадоволяващ се производствен характер.
Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща
жизнената кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции
са съсредеточени изключително в град Белово.
Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на тази
категория селища и възрастовия профил на населението им. В 3 населени
места от общо 8 има функциониращи училища. Центърът компенсира с пълен
набор от добре развити услуги на селищно и общинско ниво.
По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики - всички са
електрифицирани и водоснабдени, и разполагат със значителни зелени площи.
Сравнима е и благоустроеността на уличната мрежа - в повечето села няма
канализация и някога изградената с трайна настилка улична мрежа, сега е
повсеместно в лошо състояние.
Като пространствена структура, селищната мрежа е добре развита, балансирана
върху цялата територия на общината.
Със Заповед № РД-02-14-2021 от 2012 година на МРРБ общината е четвърта
категория, съгласно определените критерии.
На територията на общината са разположени 8 населени места. В приложената
таблица са представени данни за тяхната категоризация и брой населениe.
Таблица 2: Населени места по категории в община Белово
ЕКАТТЕ

населено място

03592
00165
14163
15802
24414

гр. Белово
с. Аканджиево
с. Габровица
с. Голямо Белово
с. Дъбравите

АСГРАДА ДЗЗД

население
категория
- брой 2015 г.
3595
449
447
450
454

3
6
6
6
6
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47812
48903
66319

с. Мененкьово
с. Момина клисура
с. Сестримо

876
838
1078

5
5
5

Източник: МРРБ, Заповед № РД -02-14-2021 от 2012 г.
Карта 2. Урбанистичен модел - нива

А. VІІІ. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ
Демографската характеристика на Община Бeлово е изготвена съгласно
изискванията на нормативната уредба за разработване на ОУП на община.
Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските
процеси и структури, основни проблеми и тенденции. Демографският фактор е
един от основните, ползвани както за анализи на социално-икономическото и
инфраструктурното развитие на населените места и териториалните общности,
така и за параметриране на устройствените решения в устройствените планове.
С броя на населението /настоящо и прогнозно/ се определят различните негови
потребности от жилища, социална и техническа инфраструктура, поминък,
зелената система и други.
Източници на информация: Национален статистически институт /НСИ/, Агенция
по заетостта.
А. VIII. 01. ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Характерно за демографското развитие на страната е намаляването на
населението след 1990 година което продължава и понастоящем. Тези процеси
засягат в още по-голяма степен и Община Белово, където населението започва
АСГРАДА ДЗЗД
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да намалява още от 1975 година.
Динамика на населението в Община Белово - брой
година
на преброяване
31.12. 1934
31.12. 1946
01.12. 1956
01.12. 1965
02.12. 1975
04.12. 1985
04.03. 1992
01.03. 2001
01.02. 2011
текуща статистика
31.12. 2011
31.12. 2012
31.12. 2013
31.12. 2014
31.12. 2015
Източник: НСИ

общо
население
12416
13405
14184
15021
14724
14191
12428
11069
8891

град
Белово
2114
2422
3589
4411
5287
5266
5023
4578
3911

села
10302
10983
10595
10610
9437
8925
7405
6491
4980

% на градското
население
17,0
18,1
25,3
29,4
35,9
37,1
40,4
41,4
44,0

8772
8652
8522
8313
8187

3834
3818
3761
3676
3595

4938
4834
4761
4637
4592

43,7
44,1
44,1
44,2
43,9

От представените данни от НСИ се очертават три периода в динамиката на
населението в общината:

Период на нарастване по естествен път - 1934 - 1956 година;

Период на нарастване по етествен и механичен прираст 1965 -1985 година;

Период на плавно намаляване на населението при запазени
възпроизводствени структури след 1992 година.
По данни от преброяването проведено на 01.02.2011 година изчисленото
постоянно население на България възлиза на 7 364 570 души. В сравнение с
преброяването от 2001 година населението е намаляло с 564 570 души, или с /7.1 %/. В основата на демографските загуби е отрицателният естествен прираст
и миграциите. Тези негативни процеси засягат в голяма степен и населените
места от Община Белово, където на 01.02.2011 година, изчисленото налично
население на общината е 8 891 души. В периода между двете преброявания е
намаляло населението във всичките населени места на общината, в резултат на
отрицателен естествен и механичен прираст с 2 178 души, или с 19.7% /с около
1.97% средногодишно/.
Таблица 3. Население в община Белово към 01. 02. 2011 година.
статистически район,
община
България
Южен централен район
Област Пазарджик
Община Белово
град Белово
село Аканджиево
село Габровица
АСГРАДА ДЗЗД

област, преброявания към
2001
2011
7928901 7364570
1608102 1479373
310723
275548
11069
8891
4578
3911
563
420
626
505

прираст
брой
%
-564331
-7,1
-128729
-8,0
-33175
-11,3
-2178
-19,7
-667
-14,6
-143
-25,4
-121
-19,3
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село Голямо Белово
село Дъбравите
село Мененкьово
село Момина клисура
село Сестримо

654
636
1179
1253
1580

484
499
935
920
1217

-170
-137
-244
-333
-363

-26,0
-21,5
-20,7
-26,6
-23,0

Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 година
А. VIII. 02. АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРИТОРИАЛНИ ПРОМЕНИ
През 1969 година е образуван град Белово от сливането на селище от градски
тип Гара Белово и село Малко Белово с Указ № 829 обнародван на 29. 08. 1969
година. През 1998 година, село Аканджиево е отделено от Община Септември и
е присъединено към Община Белово с Указ № 117 обнародван 06. 04. 1998
година;
Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на
населението и не на последно място задълбочаване на диспропорциите в
териториалното разпределение на населението в страната. Община Белово е на
8-мо място на ниво LAU 1 в Област Пазарджик по брой на населението - 8 187
души към 31. 12. 015 година, което представлява 3.1% от населението на
областта. В разпределението на населението на общинско ниво съществува
известен дисбаланс между град Белово и останалите населени места.
Населението на общинския център към 31. 12. 2015 година е 3 595 души /43.9%
от населението на общината/. Сред другите населени места в общината с
относително по-голям брой население е село Сестримо - 1078 души, село
Мененкьово - 876 души и село Момина клисура - 838 души.
По данни от текущата демографска статистика на НСИ населението на
общината продължава да намалява и към 31. 12. 2015 година населението
наброява 8187 души, или за 4 година намалява с 585 души /6.7%/.
Таблица 4. Население в община Белово към 31. 12.
населени места
Община Белово
село Аканджиево
град Белово
село Габровица
село Голямо Белово
село Дъбравите
село Мененкьово
село Момина клисура
село Сестримо
Източник:НСИ

2011
8772
463
3834
492
474
476
917
914
1202

2012
8652
441
3818
482
467
458
921
899
1166

2013
8522
433
3761
469
460
466
915
879
1139

2014
8313
416
3676
454
448
460
898
859
1102

2015
8187
449
3595
447
450
454
876
838
1078

А. VIII. 03. ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието
на основните демографски процеси - естествен и механичен прираст. В Община
Белово те са:
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Таблица 5. Естествено и механично движение на населението в Община Белово
- в брой
години

родени

2011
2012
2013
2014
2015

починали

48
53
57
52
60

197
156
139
173
148

естест- заселевен
ни
прираст
-149
-103
-82
-121
-88

157
83
68
61
124

изселени

157
100
116
149
162

механичен
прираст

общ
прираст

0
-17
-48
-88
-38

-149
-120
-130
-209
-126

механичен
прираст
0,0
-2,0
-5,6
-10,5
-4,6

средно
год.
население
8847
8712
8587
8417
8250

На 1000 души от населението - в промили /‰/
години

родени

2011
2012
2013
2014
2015

починали

5,4
6,1
6,6
6,2
7,3

22,3
17,9
16,2
20,6
17,9

естест- заселевен
ни
прираст
-16,8
-11,8
-9,5
-14,4
-10,7

17,7
9,5
7,9
7,2
15,0

изселени

17,7
11,5
13,5
17,7
19,6

Източник: НСИ
А. VIII. 04. РАЖДАЕМОСТ
В общината през 2011 година са родени 48 /5.4 ‰/, а през 2015 година - 60 деца
/7.3 ‰/. В Област Пазарджик коефициентът на раждаемост през 2011 година е
10.0 ‰ , а през 2015 година - 9.3 ‰. Коефициентът на раждаемостта в страната
през 2011 година е 9.6 ‰ и 2015 година - 9.2 ‰, или по този показател
общината има по-неблагоприятни показатели от средните за страната и на
Област Пазарджик.
Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените във
фертилна /детеродна/ възраст /15 - 49 години/ - 1 493 /18.2 % от населението 2015 година/, като спрямо началото на 2011 година той е бил 1 726, или за около
5 години намалява с 233 жени. Съществено значение за намалението на
раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните
контингенти. В общината 88.3 % от ражданията се осъществяват от жени на
възраст 15 - 34 години, но те представляват само 48.8 от жените във фертилна
/детеродна/ възраст. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно
поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и
емиграционните процеси.
Таблица 6. Контингент на жени в фертилна /детеродна/ възраст в Община
Белово
години
01. 02. 2011
31. 12. 2015
АСГРАДА ДЗЗД

15 - 49 години 15 - 34 години
% на жените 15-34 години
1726
883
51.2
1493
717
48.8
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Източник: НСИ
Тенденцията в развитието на раждаемостта може да бъде проследена и чрез
разглеждане на стойностите на тоталния коефициент на плодовитост 1 - 1.72
живородени деца /2015 година/ за област Пазарджик - една стойност отдалечена
от теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото
възпроизводство на поколенията - 2.1 живородени деца/1 жена.
Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През
последните години в общината е налице тенденция за известно намаление на
общата смъртност. През 2015 година са умрели 148 души /17.9 ‰/, 2014 година
са умрели 173 души /20.6 ‰/. По отношение на смъртността през 2015 година
Община Белово е с по-неблагоприятни коефициенти от средните за страната
/15.3 ‰/ и на Област Пазарджик /15.4 ‰/.
А. VIII. 05. ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ
Естественият прираст в общината през последните години е отрицателен 2011
година /- 149 души), 2012 година /- 103 души/, 2013 година /- 82 души/, 2014
година /- 121 души/ и 2015 година /- 88 души/. Коефициентът на естественият
прираст в общината през 2013 година е /(- 9.5 ‰/, 2014 година е /- 14.4 ‰/ и 2015
година е /- 10.7 ‰/. През 2015 година в Област Пазарджик естественият прираст
е /- 6.1 ‰/ и в страната /- 6.2 ‰/. Или по този показател общината е с понезадоволителни показатели от областта и страната.
Таблица 7. Коефициент на естествения прираст 2011-2015 година
/в промили - ‰/
България
Южен централен район
Област Пазарджик
Община Белово
Източник: НСИ

2011
- 5,1
- 4,5
- 4,6
- 16,8

2012
- 5,5
- 4,7
- 4,5
- 11,8

2013
- 5,2
- 4,5
- 4,2
- 9,5

2014
- 5,7
- 5,2
- 5,3
- 14,4

2015
- 6,2
- 5,7
- 6,1
- 10,7

А. VIII. 06. МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ
Данните за вътрешната миграция на населението за общината показват, че
изселените са повече от заселените, като механичния прираст е с отрицателен
знак. През периода 2011 - 2015 година са се заселили 493 души, а са се
изселили 684 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен прираст /191 души/. Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството
на населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се
понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост, не само за
следващите 10 - 15 години, но и в по-дълъг период от време. Отрицателният
естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната
жизненост на общината.
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Тотален коефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти
за плодовитост през съответната година, който показва средният брой деца,
който би родила една жена през целия си фертилен /детероден/ период, ако се
запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година.
А. VIII. 07. ПОЛОВА И ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА
Половата структура на населението на Община Белово не се различава
съществено от тази за страната и за отделните региони. Броят на жените
преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на новородените
момчета е по-висок от този на новородените момичета. Впоследствие под
влияние на редица фактори като по-високото смъртност при мъжете, по-ниската
средна продължителност на живота при мъжете, по-голямата склонност към
емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената полова структура на
населението.
Към 31. 12. 2015 година в Община Белово жените са 4190 /51.2 %/, мъжете са 3
997 души /48.8 %/, или на 1000 мъже се падат 1 048 жени. Половата структура на
общината е почти сходна със съотношението за страната 51.4 % : 48.6 %.
Таблица 8. Структура на населението по пол и по години към 31.12.
Община Белово
Мъже
Жени
Източник: НСИ

2011
2012
2013
2014
2015
8772
8652
8522
8313
8187
3997
4060
4161
4060
3997
4484
4425
4361
4253
4190

Възрастовата структура на населението в Община Бeлово е по-неблагоприятна
от фона на средната на страната по отношение на младото население. Делът на
населението на възраст под 15 години е с по-неблагоприятни показатели от
средните за страната с 3.7 процентни пункта и за Област Пазарджик с 4.6
процентни пункта. Населението във възрастовата група 15 - 64 години е с
относителен дял 65.1 %, като в това съотношение общината е с близки
показатели от тези за страната и областта. Относителният дял на населението
над 65 години е 24.6 % и е с 4.2 процентни пункта по-висок от средния за
страната /20.4 %) и на Област Пазарджик с 4.9 процентни пункта /19.7 %/.
Таблица 9. Възрастова структура на населението към 31. 12. 2015 година /в %/
България
Южен централен район
Област Пазарджик
Община Белово
Източник: НСИ

0 - 14 години 15 - 64 години
65 + години
14,0
65,6
20,4
14,1
65,6
20,3
14,9
65,5
19,7
10,3
65,1
24,6

По основни възрастови групи в общината през 2015 години преобладава
населението в групата на 15 - 64 години 5 329 души, или 65.1 %. По населени
места в общината най-голям е този дял в село Аканджиево 70.2 % и град Белово
66.9 %, а най -малък в село Мененкьово 31.1 %. Делът на населението на
възраст под 15 години е с най-висок относителен дял в село Мененкьово 15.1 %
и село Белово 11.1 %, а най-нисък в селата Сестримо -7.7 % и Аканджиево - 8.0
АСГРАДА ДЗЗД
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%. Неблагоприятен е фактът, че възрастовата група над 65 години е 2 018 д,
или 24.6 % и непрекъснато расте, като с най голям относителен дял са селата
Сестримо 30.4 % и Габровица 29.3 %.
Таблица. 10. Основни възрастови структури на населението към 31. 12. 2015
година
населени места
Община Белово
село Аканджиево
град Белово
село Габровица
село Голямо Белово
село Дъбравите
село Мененкьово
село Момина клисура
село Сестримо
Източник: НСИ

броя броя
общо 0 - 14
8187
840
449
36
3595
400
447
37
450
39
454
39
876
132
838
74
1078
83

броя броя
%
15 - 64 65 + 0 - 14
5329 2018
10,3
315
98
8,0
2406 789
11,1
279 131
8,3
299 112
8,7
289 126
8,6
535 209
15,1
539 225
8,8
667 328
7,7

%
15 - 64
65,1
70,2
66,9
62,4
66,4
63,7
61,1
64,3
61,9

%
65 +
24,6
21,8
21,9
29,3
24,9
27,8
23,9
26,8
30,4

Към 31.12.2015 година общият коефициент на възрастовата зависимост в
общината е 53.6 %, или на всяко лице в зависимите възрасти /под 15 и над 65
години/ се падат по-малко от две лица в активна възраст. За страната през 2015
година този коефициент и 52.4%, а за Област Пазарджик 52.8%. Населението в
трудоспособна възраст към 31.12.2015 година е 4 867 души, или 59.4% от
населението на общината, като за страната е 60.8% и за Област Пазарджик
60.8% от населението в тази възраст. Към края на 2015 година над
трудоспособна възраст са 2 412 души, или 29.5%, а под трудоспособна възраст 908 души, или 11.1% от населението на общината. Възпроизводството на
трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на
демографско заместване, който показва съотношението между броя на
влизащите в трудоспособна възраст /15 - 19 години/ и броя на излизащите от
трудоспособна възраст /60 - 64 години/. Към 31.12.2015 година това
съотношение е 43 за общината, при 64 за страната и 59 за Област Пазарджик.
Следователно, най-голяма опасност за общината в следващите години ще бъде
бързото намаляване на хората в трудоспособна възраст, тъй като в тази група
ще навлизат все по-малко лица, които сега са в под трудоспособна възраст и
съответно от групата на хората в трудоспособна възраст ще преминават
по-голям брой лица в над трудоспособна възраст.
А. VIII. 08. ТРУДОВИ ПЪТУВАНИЯ
Всекидневни трудови мигранти са тези заети икономически активни лица, които
живеят в едно населено място и всеки работен ден се предвижват /с превозно
средство или пеша/ до друго населено място, в което работят. Безработни лица,
икономически неактивните, както и неучащите са изключени от контингента,
формиращ съвкупността на всекидневно пътуващите лица. Общината формира
невисок постоянен поток от ежедневни трудови пътувания към центрове с
по-добри производствени мощности, дейности и социална инфраструктура.
Висок е и процентът на културно-битовите пътувания /за образование, здраво
обслужване и други/ към Пазарджик и София. Община Белово се отличава с
висока ежедневна миграция. Интензитетът на всекидневните трудови пътувания
АСГРАДА ДЗЗД
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за общината е 459.2 на 1000 заети лица, като за Област Пазарджик е 226.8
1000 заети лица, а за страната е 141.2 на 1000 заети лица. От това следва,
всекидневните пътувания с цел работа са характерни за общината и тя
отличава с висока ежедневна миграция и е на първо място сред общините
Област Пазарджик - една от високите в страната.

на
че
се
от

От по-долните данни става ясно, че 1501 души от Община Белово участват в
ежедневната трудова миграция.
Таблица 11. Всекидневни пътувания на заети лица в Община Белово по
направление към 01. 02. 2011 година
всекидневни трудови мигранти - отиват на работа
общо
в същата
в община на
в община на
община
същата област друга област

всекидневн
и трудови
мигранти на
1000 заети
лица
1501
675
298
528
459.2
Източник: Население, Книга 7, Всекидневни пътувания, Преброяване 2011, НСИ.
А. VIII. 09. ЕТНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса
за етническо самоопределение, са 97.8 % от населението.
Българската етническа група обхваща 8 273 лица, или 95.1% от лицата,
доброволно декларирали етническото си самоопределение, при 84.8% средно за
страната. Делът на българската етническа група в сравнение с данните за
страната е по - голям с 10.3 пункта.
Ромският етнос е вторият по численост. Към 01.02.2011 година наброява 375
души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 4.3%, при
средно 4.9% за страната. Ромската общност е хетерогенна. Тя се състои от
отделни групи, които се самоопределят по различен начинi като българи, турци
и роми и т.н. хората от малцинствените групи живеят в обособени квартали,
които се характеризират с лоша инфраструктура, която на места липсва,
наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование,
отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, висока
безработица, липса на спортни мероприятия и съоръжения за тяхното
провеждане, наличие на лоши санитарно-хигиенни условия, създаващи
предпоставки за разпостранение на епидемиологични заболявания. Причините
за тази ситуация се дължат на явленията "етническа мимикрия" (т.е. лица с
ромска идентичност публично декларират друга, не-ромска идентичност).Това се
дължи на продължителното натрупване на различни фактори, които в крайна
сметка са довели да влошаване на условията на живот и социална
неравнопоставеност. Необходимо е да се отбележи, че броят на ромското
население трудно се обхваща и следи по официален път с помощта на
статистически данни поради непрекъснатото движение на това население, както
и поради факта, че голяма част от тях се самоопределят като турци или българи
при официалните преброявания. Ромите имат специфичен начин на живот,
които се различава от начина на живот на другите етнически и социални групи в
България. Процесите на урбанизация не водят до възприемане на универсален
начин на живот и поведение в обществото от тяхна страна. Преобладаващата
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част от самоопределилите се като роми са живеещи в село Мененкьово 11.9%
/110 души/, а най-многочислена е ромската общност в град Белово е 6.8% /256
души/.
В общината има разработен и приет от Общинския съвет, План за действие на
община Белово /2012 - 2014 година/ за изпълнение на Стратегия за интегриране
на ромите в Област Пазарджик /2012 - 2020 година/.
Турската етническа група е третата по численост, като към 01. 02. 2011 година
само 33 лица са се самоопределили като етнически турци. Те представляват 0.1
% от всички лица в общината, при 8.8 % средно за страната.
Таблица 12. Население по етническа принадлежност към 01. 02. 2011 година
брой лица,
етническа група
не се
отговорили
самона
опредоброволния
делям
община
въпрос за
българска турска ромска друга
населени места
етническа
принадлежност
общо
Община Белово
8698
8273
5
375
33
12
гр. Белово
3790
3510
256
18
с. Аканджиево
417
414
с. Габровица
502
495
4
3
с. Голямо Белово
471
466
5
с. Дъбравите
495
489
5
с. Мененкьово
928
810
110
5
3
с. Момина клисура
902
899
с. Сестримо
1193
1190
3
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011
година
Забележка: Данните са конфиденциални
А. VIII. 10. ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Малък брой население в общината;

За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 година общината
има отрицателен прираст /- 19.7 %/, или намалява с 2 178 души;

Населението продължава да намалява и в годините след последното
преброяване;

Застаряване на населението, към 31. 12. 2015 година възрастовата група
над 65 години е 2 018 души, или 24.6 % и непрекъснато расте;

Смъртността е с по-високи стойности от раждаемостта;

Естественият прираст през последните години е отрицателен;

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за
по нататъшната жизненост на общината;

Висока ежедневна трудова миграция.
А. VIII. 11. ПРОГНОЗА ЗА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
БЕЛОВО
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Демографските прогнози представляват възпроизводството на дадено
население в перспектива през определен период. Информационното им
съдържание се състои от данни за очакваната обща численост на населението
по пол и възраст в края на всяка от годините на прогнозния период. По своята
същност те представляват едно предполагаемо развитие на населението, което
почива на определени хипотези за очаквана фертилност, смъртност и
миграционни движения през определения период. Глобалните процеси също
влияят за съществените изменения в демографското, брачното и фертилното
поведение на населението. Към тези промени следва да прибавим интензивната
икономическа емиграция.
Националният статистически институт /НСИ/ е разработил три сценария
/хипотези/ на дългосрочна прогноза за демографското развитие на страната в
перспектива до 2070 година. Вариантите на демографската прогноза са
съобразени с методологията и количествените хипотези за възпроизводствените
процеси на населението, разработени от Евростат. И в трите варианта се
запазват тенденциите към намаляване и застаряване на населението в страната
и в частност и в Област Пазарджик в състава на която е Община Белово. Тази
прогноза може да послужи частично при разработване на Общия устройствен
план, тъй като постановките й немогат да се приложат еднозначно, особено за
по-малките общини. Затова авторският колектив е изготвил адаптирана
прогноза, в която прогнозното население на ниво община е изчислено в три
варианта: песимистичен, реалистичен и оптимистичен.
Източници на информация, използвани при прогнозата за демографското
развитие на община Белово са: Национален статистически институт /НСИ/,
Териториално статистическо бюро /ТСБ/ град Пазарджик, Агенция по заетостта
/АЗ/.
Основната категория на населението, използвана при разработките на
прогнозните варианти са данните за категорията "обичайно живеещо налично
население" в Община Белово /база 2015 година/. То се състои от три основни
подкатегории население: обичайно живеещо налично население; временно
отсъстващи в друго населено място в страната; временно отсъстващи от
страната.
ОБХВАТ НА ПРОГНОЗАТА
Териториален обхват - Община Белово;
Прогнозен период - 2015 - 2035 година;
Модели за демографско развитие
Базови модели:
- Песимистичен - /нисък/. При този вариант развитието на населението е
прогнозирано при хипотези за неблагоприятни социално-икономически процеси
в селищата от общината;
- Реалистичен - /среден, тенденциален/. Този вариант е съобразен със
сегашното социално-икономическо развитие на общината;
- Оптимистичен - /висок/. При този вариант се предполага, че демографското
развитие ще протича при благоприятни социално-икономически промени в
селищата на общината.
Възпроизводството на населението е процес, който по своята същност е
икономически и социално обусловен, но в основата му са преди всичко
демографските фактори - раждаемост, смъртност, естествен и механичен
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прираст. Макроикономическата среда, състоянието на пазара на труда и
жизненият стандарт играят важна роля за демографското развитие.
Демографските проблеми на Община Белово са свързани с цялостното й
социално-икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и
формираните структури на населението - отрицателно естествено
възпроизводство, отрицателен механичен прираст, влошена полово-възрастова
структура на населението, като особено сериозна е диспропорцията сред
населението в малките и много малките села.
ПРОГНОЗНИ РАЗЧЕТИ
Разработените прогнози /хипотези/ имат конвергентен характер и отразяват
общите тенденции в демографското развитие на страната и в частност на
Община Белово. Тяхната реализация /ускорение или забавяне/ в голяма степен
зависи от формите за регулиране чрез осъществяваната демографска и
социално-икономическа политика в страната, а също и от международните
икономически условия. Прогнозите са разработени на базата на раждаемостта
/фертилното поведение на жените/, смъртността, естественият и механичният
прираст. И при трите варианта естественият прираст е отрицателни, но в края на
прогнозният период постепенно забавят негативния си ефект. При механичният
прираст в реалистичния вариант в края на периода е нулев, докато в
оптимистичният вариант механичният прираст е положителен. И в трите
варианта се потвърждава тенденцията към намаляване и застаряване на
населението.
ПЕРСПЕКТИВЕН
БЕЛОВО

БРОЙ

НА ПОСТОЯННОТО

НАСЕЛЕНИЕ

В

ОБЩИНА

Според трите варианта броят на населението в общината ще е следният:
Таблица 13. Прогнозен брой на населението в Община Белово 2015 - 2035
година.
варианти
песимистичен
реалистичен
оптимистичен

години
2015
8187
8187
8187

2020
7535
7666
7787

2025
6910
7216
7412

2030
6310
6847
7052

2035
5835
6496
6882

По варианти състоянието към 2035 година е следното:

Песимистичен - 5 835 души. Намаление за прогнозния период с 2 332 души,
или с 28.5 %;

Реалистичен /Тенденциален/ - 6 496 души /2035 година/. Намаление за
прогнозния период с 1 691 души, или с 20.6 %;

Оптимистичен - 6 882 души /2035 година/. Намаление за прогнозния период
съответно с 1 305 души или с 15.9 %. За съответните нужди на ОУП на Община
Белово, предлагаме да се работи с реалистичния вариант.
По отделни селища прогнозата /хипотезата/ е следната:
Таблица 14. Прогнозен брой на население към 2035 година - вариант
реалистичен
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населени места
Община Белово
с. Аканджиево
гр. Белово
с. Габровица
с. Голямо Белово
с. Дъбравите
с. Мененкьово
с. Момина клисура
с. Сестримо

години
2015
8187
449
3595
447
450
454
876
838
1078

2020
7666
420
3366
419
421
425
820
785
1009

2025
7216
396
3169
394
397
400
772
739
950

2030
6847
376
3007
374
376
380
733
701
902

2035
6496
356
2853
355
357
360
695
665
855

А. VIII. 12. БЕЗРАБОТИЦА
Равнището на безработица в Община Белово е значително по-високо от
средното и през последните две години по ниско от Област Пазарджик. В
периода 2013 - 2015 година се запазва постоянна тенденция към намаляване на
стойността на показателя. Най-високо ниво на безработицата за Община Белово
е през 2013 година - 17.9 % и след това чувствително спада.
Таблица 15. Равнище на безработицата в Община Белово 2013 - 2015 година
година

регистрирани
безработни в
Община
Белово - брой

равнище на
безработица
в Община
Белово - %

2013
677
2014
562
2015
555
Източник: Агенция по заетостта

равнище на
безработица
в Област
Пазарджик
-%
17.1
16.8
14.2
15.0
14.0
14.3

равнище
на
безработица
за България
-%
11.8
10.7
10.0

Приоритетите в заетостта и безработицата са взаимосвързани и се отнасят до
увеличаване на заетостта, включване в национални и регионални програми за
заетост, намаляване на безработицата, запазване и съхраняване на
населението, в т.ч. на трудовите ресурси.
А. ІХ. ОБИТАВАНЕ И ЖИЛИЩЕН ФОНД
Основен дял за решаването на проблема за териториалното развитие на
населените места се пада на системата "Обитаване". Под влияние на
демографската динамика на населението от една страна и на физическото
износване на съществуващия сграден жилищен фонд от друга, се налагат не
само качествени, но и количествени изменения.
При решаване на проблемите на системата "Обитаване" на първо място се
поставя търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите
на съществуващата жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови
територии за жилищни нужди.
Анализът на жилищната система на Община Белово има за цел разкриване на
проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването
на реалистична устройствена концепция при изработване на ОУП на общината.
А. ІХ. 01. КОЛИЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
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/ВЪЗРАСТ НА ФОНДА/
Жилищният фонд в Община Белово към 31. 12. 2015 година, наброява 5 014
жилища, разположени в 4 490 сгради и е сравнително "стар", като след 2001
година са построени само 42 жилища от жилищата в общината, или 0.8 % от
жилищния фонд. Най-голям е делът на фонда построен в периода 1946 - 1960 /с
възраст около 60 години/, има дял от 30.7 % /1542 жилища/. Висок е делът на
построените жилища в периода 1961 - 1970 година - 24 % /1204 жилища/ и 1971 1980 година - 17.0 % /854 жилища/. Възпроизводството на жилищата след
началото на прехода е значително по-малко в сравнение с предходния период.
Проследена по селища, възрастовата структура на фонда разкрива факта, че
след 2001 година по-голямо строителство има само в отделни селища: град
Белово - 11 жилища, село Аканджиево - 8 жилища, село Дъбравите - 8 жилища и
село Момина клисура - 6 жилища. В останалите селища, жилищното
строителство е незначително.
Таблица 15. Жилища към 31. 12. 2015 година по период на построяване /брой/
период на построяване
жили1946 1961 1971
ща - до
об- 1945
1960 1970 1980
що

Община Белово
с. Аканджиево
гр. Белово

5014 598
274 34
1865 146

1542
111
565

1204
32
585

854
26
319

654
44
199

120
19
40

от
нача
2001
лото
2010
на
2011
41
1
8
0
11
0

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

362
322
346
487

91
112
57
39

86
85
104
180

68
48
49
108

45
38
82
70

56
35
36
75

12
2
10
14

3
2
8
1

1
0
0
0

534
824

32
87

155
256

111
203

124
150

94
115

12
11

6
2

0
0

населени места

1981
1990

1991
2000

Източник: НСИ
Обобщената оценка за възрастта на жилищния фонд е: село Аканджиево, село
Момина клисура и село Габровица имат сравнително млад - със средна
възраст на фонда под 40 години съответно /25.9 %/, /21.0 %/ и /19.9 %/;
Отделни села в общината са с относително стар, респективно, амортизиран
фонд. Трайните негативни тенденции в демографското развитие на общината
/над 19.7 % спад за последните 10 години/, формират и тенденция към
увеличаване на дела на необитаваните жилища. В общината той варира от
около 21.6 % /за град Белово/ до над 42.4 % /за село Аканджиево/, 41.9 % /село
Дъбравите/ и 41.4 % /село Сестримо/. Повечето от тези жилища се обитават
само през летните месеци, т.е. използват се като вилни имоти.
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Таблица 16. Жилища по начин на използване към 01. 02. 2011 година - брой
%
Жилища Обитавани Необитавани Необитавани
Населени места
общо
жилища
жилища
жилища
Община Белово
5046
3474
1572
31,2
гр. Белово
1874
1469
405
21,6
с. Аканджиево
276
159
117
42,4
с. Габровица
364
220
144
39,6
с. Голямо Белово
323
203
120
37,2
с. Дъбравите
346
201
145
41,9
с. Мененкьово
491
357
134
27,3
с. Момина клисура 542
379
163
30,1
с. Сестримо
830
486
344
41,4
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 година
А. ІХ. 02. СТРУКТУРА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПО КОНСТРУКЦИЯ И
ЕТАЖНОСТ
А. ІХ. 02. 01. КОНСТРУКЦИЯ
През 2015 година националната статистика идентифицира 5 основни типа
жилища:

панелни- построени от панели /готови сглобяеми елементи/;

стоманобетонни /стоманобетонна конструкция с плочи и колони/ - за
масивно - монолитни сгради /със стоманобетонни елементи, ЕПК, ППП пакетоповдигани плочи, скелетно - рамкови, скелетно безгредови, специални и
други/;

тухлени /с бетонна плоча/ - сградите, чиито стени са тухлени и имат
бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони;

тухлени с гредоред без стоманобетон - са сградите, чиито стени са тухлени
и имат бетонни плочи между етажите, но нямат стоманобетонни колони;

други - сгради построени от камък, кирпич, дърво, дъски, дървени
плоскости.
По вид на конструкцията, жилищният фонд е представен в четири обобщени
категории - панели, стоманобетон, масивни /носещи тухлени стени и
стоманобетонни плочи или гредоред/, други /паянтови/. Панелните жилища са
само 3.6 % /182 броя/, разположени почти изцяло в град Белово, където в 7
сгради има 148 жилища, които се обитават от 268 лица и село Сестримо, където
в 2 сгради има 30 жилища, които се обитават от 49 лица. Стоманобетонните са с
незначителен дял от - 0.9 % /45 жилища/ и са разположени основно в село
Мененкьово - 20 жилища, село Момина клисура - 8 жилища и село Сестримо - 8
жилища. Категорията "масивни" има дял от близо 91.7 % /4600 жилища/ и са
разположени повсеместно във всички селища, от тях 40.4 % са тухлени с
бетонна плоча и 59.6 % са тухлени с гредоред. Делът на другите /паянтовите/
жилища - 3.7 %, където достигат 19.6 % в село Габровица и 5.1 % в село
Сестримо. Отчитайки и възрастта на фонда, може да се направи обобщена
оценка, че жилищният фонд в някои селата е амортизиран. Една част е за добра
оценка - около 3 %, а други около 50 - 60 % - за обновяване /включително
енергийно саниране/.
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Таблица 17. Жилища към 31. 12. 2015 година по материал на външните стени на
сградата /брой/
по конструкция
населени места

Община Белово
с. Аканджиево
гр. Белово
с. Габровица
с. Голямо Белово
с. Дъбравите
с. Мененкьово
с. Момина клисура
с. Сестримо
Източник: НСИ

жилища
тухлени с
стоматухлени с
общо
панели
бетонна
други
нобетон
гредоред
плоча
5014
274
1865
362
322
346
487
534
824

182
0
148
0
3
0
1
1
29

45
0
6
1
1
1
20
8
8

1858
91
760
131
83
151
201
230
211

2742
174
934
159
215
181
260
285
534

187
9
17
71
20
13
5
10
42

А. ІХ. 02. 02. ЕТАЖНОСТ
В сгради до 3 етажа /малоетажни/ са разположени общо 94.4 % /4 733 жилища/
от жилищата в общината, от тях в едноетажни сгради 31.8 % /1 595 жилища/, в
двуетажни сгради 59.3 % /2 974 жилища/ и в триетажни сгради само 3.3 % /164
жилища/. Средната и високата етажност са част от фонда само на град Белово,
където в средноетажни сгради /4-5 етажа/ са разположени 2.7 % /137 жилища/, а
във високоетажни сгради /6 етажа/ са разположени 3.1 % /155 жилища/ от
жилищата в града. В село Сестримо в средноетажни сгради са разположени 3.4
% /28 жилища/ от жилищата в селото.
Таблица 18. Жилища на 31. 12. 2015 година по етажност на сградата, в която се
намират
жили- етажност на сградите
населени места
ща
еднодвутричетири- петшестобщо
етажни етажни етажни етажни етажни етажни
5014
1595
2974
164
76
50
155
Община Белово
с. Аканджиево
274
184
88
2
0
0
0
1865
395
1128
89
48
50
155
гр. Белово
с. Габровица
362
74
279
9
0
0
0
с. Голямо Белово
322
49
267
6
0
0
0
с. Дъбравите
346
206
140
0
0
0
0
с. Мененкьово
487
327
159
1
0
0
0
с. Момина клисура
534
214
311
9
0
0
0
с. Сестримо
824
146
602
48
28
0
0
Източник: НСИ
А. ІХ. 03. БЛАГОУСТРОЕНОСТ НА ЖИЛИЩАТА
Свързани с обществена канализация са 75.6 % от жилищата в общината, като в
с. Голямо Белово са 96.3 %, с. Момина клисура 88.2 % и в гр. Белово 87.2 %.
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Свързани със септична или попивна яма са 21.1 % от жилищата, без
канализация са само 3.3 % от жилищата.
Водопровод вътре в жилището имат 91.6 % от жилищата, водопровод извън
жилището имат 6.8 % от жилищата, без водопровод са само 1.6 % от жилищата
в общината
Детайлната картина на канализацията и водоснабдяването по селища е
представена в долните таблици:
Таблица 19. Жилища по благоустроеност-канализация към 01.02.2011 година
жилища канализация - брой относителен дял - %
населени места
брой
канал
яма без канал
яма без
Община Белово
5046
3816 1066 164
75,6 21,1 3,3
с. Аканджиево
1874
1634
217 23
87,2 11,6 1,2
гр. Белово
276
176
74 26
63,8 26,8 9,4
с. Габровица
364
58
290 16
15,9 79,7 4,4
с. Голямо Белово
323
311
5
7
96,3
1,5 2,2
с. Дъбравите
346
293
9 44
84,7
2,6 12,7
с. Мененкьово
491
189
276 26
38,5 56,2 5,3
с. Момина клисура
542
478
50 14
88,2
9,2 2,6
с. Сестримо
830
677
145
8
81,6 17,5 1,0
Източник: НСИ, обработка на проектанта
Таблица 20. Жилища по благоустроеност - водоснабдяване към 01.02.2011
година
водоснабдяване относителен дял - %
жилища брой
населени места
брой
вътре
вън без вътре
вън без
Община Белово
5046
4622
343 81
91,6
6,8 1,6
с. Аканджиево
1874
1813
51 10
96,7
2,7 0,5
гр. Белово
276
235
38
3
85,1 13,8 1,1
с. Габровица
364
300
52 12
82,4 14,3 3,3
с. Голямо Белово
323
314
4
5
97,2
1,2 1,5
с. Дъбравите
346
289
16 41
83,5
4,6 11,8
с. Мененкьово
491
443
46
2
90,2
9,4 0,4
с. Момина клисура
542
518
16
8
95,6
3,0 1,5
с. Сестримо
830
710
120
0
85,5 14,5 0,0
Източник: НСИ, обработка на проектанта
Обобщената оценка на ВиК сектора е, че той е със сериозни дефицити както във
физическата си изграденост, така и в качеството на услугите. Този факт има
негативни последици в най-малко две посоки - жизнен стандарт и екология.
Важен елемент на благоустрояването е и отоплението. Близо 93.9 % от
жилищата се отопляват с твърди горива, основно с дърва. Други 5.6 % са на
електричество. Прекомерното използване на твърди горива за отопление на
жилищата е един от основните източници на замърсяване на въздуха, особено
при неблагоприятни климатични условия.
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Таблица 21. Структура на обитаваните жилища по начин на отопление - 2015
година
обитавани
населени места
жилища
въглища дърва ток
Община Белово
3474
324
2938
196
с. Аканджиево
1469
206
1104 145
гр. Белово
159
13
143
3
с. Габровица
220
7
212
1
с. Голямо Белово
203
1
200
2
с. Дъбравите
201
8
187
6
с. Мененкьово
357
39
302 16
с. Момина клисура
379
27
341 10
с. Сестримо
486
23
449 13
Източник:НСИ, обработка на проектанта
Друг важен фактор на жилищния стандарт е енергийната ефективност на
жилищата. Към 2011 година, само 131 жилища /2.8 %/ са с топлоизолация,
осигуряваща нормативната топлопроводимост, респективно, енергийна
ефективност. Значително повече са жилищата с енергоспестяваща дограма 621 /около 12.3 %/. Основен принос за тази картина имат селищата град Белово,
село. Голямо Белово и село Момина клисура.
Таблица 22. Структура на жилищния фонд по начин на приложени мерки за
енергийна ефективност - 2011 година
с
с PVC
%с
%с
населени места
жилища външна дограма външна PVC
изолация
изолация дограма
Община Белово
5046
139
621
2,8
12,3
с. Аканджиево
1874
67
328
3,6
17,5
гр. Белово
276
2
17
0,7
6,2
с. Габровица
364
3
19
0,8
5,2
с. Голямо Белово
323
10
44
3,1
13,6
с. Дъбравите
346
8
22
2,3
6,4
с. Мененкьово
491
6
43
1,2
8,8
с. Момина клисура
542
17
72
3,1
13,3
с. Сестримо
830
26
76
3,1
9,2
Източник:НСИ, обработка на проектанта
А. ІХ. 04. СОБСТВЕНОСТ
Традиционната за България силно преобладаваща частна собственост на
жилищата е присъща и на Община Белово и то в още по-изявен вид. Малко над
99.0 % /4 965/ са ча стните жилища, при само 1.0 % обществени /на общината и
на държавата/. Това са само 49 жилища. На фона на растяща бедност,
безработица и несигурна заетост, символичният обем на социални жилища е в
противоречие с потребностите от обществено подпомогнат подслон.
Независимо от огромния брой необитавани жилища /на които трудно да се
разчита за социални нужди/, общината следва да планира изграждането на нови
социални жилища за маргиналните си групи.
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Долната таблица показва разпределението на жилищата по форма на
собственост:
Таблица 23. Жилища по форма на собственост - 2015 година
форма на собственост
жилища
частни
държавни
населени места
общо
- на
или
юридически
общински
лица
Община Белово
5014
49
с. Аканджиево
274
0
0
гр. Белово
1865
32
0
с. Габровица
362
1
0
с. Голямо Белово
322
2
0
с. Дъбравите
346
3
0
с. Мененкьово
487
0
0
с. Момина клисура
534
2
0
с. Сестримо
824
9
0
Източник:НСИ

частни
- на
физически
лица
4965
274
1833
361
320
343
487
532
815

А. ІХ. 05. ЖИЛИЩНА ЗАДОВОЛЕНОСТ
Жилищната осигуреност или осигуреността на населението с жилища /към 31.
12. 2015 година/ е 612 жилища/1000 души. Този макро-показател - "брой
жилища/1000 обитатели" отразява количеството жилища без да дава
информация за качествените характеристики на жилищата, начина на тяхното
ползване и реалното потребление. От гледна точка на общия наличен фонд, по
показателя - "брой жилища/1000 обитатели", Община Белово има значително
по-високи показатели /671/1000/ от средно-европейските /420/1000/. Но този
показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани
икономики и развити жилищни пазари. В Община Белово, той се деформира
сериозно от голямото количество необитавани жилища /1 571 жилища/, или 31.2
% от жилищния фонд. Затова и стойности на макропоказателя близки до
420/1000 се отчита не като означаващ висок стандарт на жилищна
задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. Ако се вземат предвид
само обитаваните стандартни жилища, показателят "брой жилища/1000
обитатели" влиза в реалистичните си стойности - 437/1000 - в рамките на средно
- европейските.
Към 31. 12. 2015 година в едно жилище живеят средно 1.6 лица, на едно жилище
се падат средно по 71.3 кв.м, а на обитател - 43.6 кв.м полезна площ при обща
полезна площ за общината 357 277 кв.м. Основният показател за жилищна
осигуреност на населението жилищната площ/човек е 35.4 кв.м. От което е
видно, че общината има добрите параметри на жилищна задоволеност в
страната, дължащ се на високият процент необитавани жилища.
Таблица 24. Параметри на жилищата към 31.12.2015 година в Община Белово
Жилища - общ брой
Полезна площ - кв.м
Жилищна площ - кв.м
Полезна площ/човек - кв.м
АСГРАДА ДЗЗД

5014
357277
289702
43,6
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

53

Жилищна площ/човек - кв.м
Полезна площ/жилище - кв.м
Жилищна площ/жилище - кв.м
Брой жилища/1000 души
Брой обитатели/жилище
Необитавани жилища - брой
Дял необитавани жилища - %
Източник: НСИ

35,4
71,3
57,8
612
1,6
1572
31,2

Таблица 25. Параметри на жилищата към 31. 12. 2015 година по населени места
параметри
населени места

жили- полезна
жилищна
ща
площ на 1 площ на 1
брой жилище - жилище кв.м
кв. м

Община Белово
5014 71,3
57,8
с. Аканджиево
274
73,6
61,8
гр. Белово
1865 75,2
60,0
с. Габровица
362
57,8
45,6
с. Голямо Белово 322
70,8
59,9
с. Дъбравите
346
62,6
48,7
с. Мененкьово
487
70,3
55,3
с. Момина клисура 534
76,1
62,3
с. Сестримо
824
68,7
58,2
Източник: НСИ, обработка на проектанта

Полезна
площ на
човек кв.м

Жилищна
Лица
площ на
на 1
човек жилище
кв.м

43,6
44,9
39,0
46,8
50,7
47,7
39,1
48,5
52,5

35,4
37,7
31,1
37,0
42,8
37,1
30,7
39,7
44,5

1,6
1,6
1,9
1,2
1,4
1,3
1,8
1,6
1,3

ОСНОВНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ТОЗИ РАЗДЕЛ, ИМАЩИ ПРЯК
УСТРОЙСТВЕН АДРЕС СА:
В близките години Община Белово ще разчита основно на съществуващия
фонд, но се предвижда да се изграждат и нови жилища, предимно като вилни,
ваканционни и свързани с туризма имоти /втори жилища/. Ресурсът, привличан в
жилищния сектор за изграждане на социални жилища, е крайно недостатъчен;
общината трябва да провежда и адекватна общинска жилищна политика.
Необходим е нов подход в инвестиционните инициативи, включващ и нова среда
за обитаване в селищата.
А. Х. СОЦИАЛНА БАЗА. ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
По своето предметно предназначение подсистемите на общественото
обслужване биват: система на социалната в т.ч. институционална
инфраструктура на обслужването; пазарни подсистеми, система на
туристическата инфраструктура. В тези основни групи има много подгрупи.
Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, социални
дейности, култура и изкуство, физкултура и спорт, държавно управление.
Пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова техника,
други услуги, финанси, кредит и застраховане.
От гледна точка на важността, както и на бюджетния ангажимент социалната
инфраструктура е приоритетна в общинските планове и стратегии.
А. Х. 01. ОБРАЗОВАНИЕ
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Тази подсистема на общественото обслужване е единствената с изцяло
бюджетна издръжка и е приоритет в общинската политика. В същото врем тя е
изправена пред редица екстремни ситуации, като демографски срив, закриване
на училища, сливане на паралелки.
По отношение на образователната структура, една от водещите цели на
общоевропейската стратегия "Европа 2020" е подобряване на образователното
равнище на населението, по-специално намаляване на дела на
преждевременно напусналите училище и увеличаване на дела на населението с
висше или еквивалентно на висше образование.
По данни НСИ за 2011 година, относителният дял на населението на общината с
високо образователно ниво /с висше образование/ е само 9.3 % /790 лица/ от
общото население. Налице е изоставане в сравнение със средното равнище за
страната 19.6 % и на Област Пазарджик 12.4 %. Лицата с висше образование са
основно в общинският център град Белово 13.6 %. Лицата със средно
образование са 4 060 души /47.8 %/, което е по-високо от средното за страната
/43.4 %/. С основно образование са 2 549 лица /30.0 %/, с начално - 744 лица /8.8
%) и с незавършено начално - 294 лица /3.5 %/. Последната група е представена
изключително от роми. В дъното на образователната стълбица стоят лицата,
"никога непосещавали училище". Броят им в Община Белово е 36, или 0.4 % от
населението на 7 и повече навършени години, при 1.2 % средно за страната.
Така се формира дял от 42.7 % с ниска грамотност или неграмотни хора, което
силно затруднява достъпа им до пазара на труда.
Таблица 26. Население на 7 и повече навършени години, по населени места и
степен на завършено образование към 01.02.2011 година в Община Белово
Населени места

о
б
щ
о

в
и
с
ш
е

с
р
е
д
н
о

о
с
н
о
в
н
о

начал- незано
вършено
начално

Никога
не
посещавали
училище

Дете /до
7 години
вкл./,
което
още не
посещава
училище)

Община Белово
8490 790 4060 2549
744
294
36
с. Аканджиево
3706 503 1865 901
276
141
14
гр. Белово
410
32 193 126
40
14
с. Габровица
491
16 196 183
78
16
с. Голямо Белово
466
23 200 202
31
10
с. Дъбравите
478
37 224 142
57
15
3
с. Мененкьово
881
68 383 255
119
40
9
с. Момина клисура 883
57 483 258
62
22
с. Сестримо
1175
54 516 482
81
36
6
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г.

17
6
7
-

Образователната структура и мрежа в Община Белово е съобразена с
действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните,
държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.
През учебната през учебната 2014/ 2015 година в детските заведения са
обхванати 215 деца разпределени в 20 групи. Докато през учебната 2010/2011
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година в детските заведения са обхванати 209 деца, или имаме увеличение с 6
деца /2.9 %/. Предучилищното образование в общината се осъществява от две
детски заведения ОДЗ "Щурче", град Белово и ЦДГ, село Сестримо. Като цяло
може да се обобщи, че в областта на предучилищното образование се
наблюдават положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и
ефективността на функциониране на заведенията. Пълняемостта на групите е в
рамките на нормативните изисквания.
Училищната мрежа включва 3 училища. През учебната 2014/2015 година
общообразователните училища, които се финансират като държавно делегирана
дейност чрез бюджета на общината, са :

СОУ "Ал.Иванов-Чапай", град Белово, ул. "Тодор Каблешков" № 5. Училище
с дълга история, което дава лице на образованието в град Белово. През
2002/2003 година със Заповед № РД14-179б от 28. 08. 2000 година на МОН НУ
"Т. Каблешков" и СОУ "Ал. Иванов - Чапай" са преобразувани в СОУ "Ал. Иванов
- Чапай". Учебните занятия започват на 15. 09. 2002 година в напълно
обновената и осъвременена училищна сграда.

ОУ "Отец Паисий", село Сестримо, ул. "20-та" №4;

ОУ "Отец Паисий", село Мененкьово, ул. "Първа" №2.
В тях през учебната 2014/2015 година се учат 578 ученика, като през учебната
2010/2011 година са се учили 630 ученика, или намалението на учениците е с 52
ученика /9.0 %/. Налице е устойчива тенденция след завършване на основно
образование част от децата да продължават образованието си в профилирани
гимназии и училища в близкия областен център Пазарджик.
Таблица 27. Учащи в Община Белово
учебна година

по класове
I - IV

V - VIII
2010/ 2011
244
2011/ 2012
240
2012/ 2013
241
2013/ 2014
225
2014/ 2015
256
Източник: НСИ, обработка на проектанта

IX - XII
261
263
266
243
214

125
112
95
121
108

През 2013 година е реализиран проект "Модернизация на общинска
образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност в Община Белово - СОУ "Ал. Иванов - Чапай", град Белово" и един
проект финансиран от МОН за довършване на Кухненския блок в СОУ "Ал.
Иванов - Чапай" и изграждане на външна площадка за игра. Понастоящем в
учебните заведения са спазени държавните образователни изисквания.
Процесите на оптимизация на училищната мрежа поставят изисквания към
създаването на защитни механизми по отношение на преструктурираните звена.
Към момента за учебната 2015/2016 година по данни на Министерството на
образованието, младежта и науката в общината има 1 средищно училище: СОУ
"Александър Иванов - Чапай", град Белово. За пътуващите ученици държавата
осигурява финансирането на целодневна организация на учебния процес,
столово хранене и транспорт. В тях децата получават по-качествено
образование. Това е съпътстваща мярка в процеса на оптимизацията на
училищната мрежа.
От представените данни е видно, че в периода на учебните години 2010/2011 АСГРАДА ДЗЗД
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2013/2014 години броят на учащите намалява. В тази връзка можем да
обобщим, че предвид демографския потенциал на територията и особеностите
на възрастовата структура на населението, изградените обекти за
предучилищна и училищна подготовка се определят като достатъчни за нуждите
на местните жители и в периода до 2035 - 2040 година не се налага определяне
на терени за нуждите на образованието. Необходими са инвестиции за
подобряване на учебната среда в учебните заведения в общината. Настоящият
планов период дава възможност за обновяване на оборудването насочено към
обучителния процес и въвеждането на ИКТ в обучението.
А. Х. 02. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Здравното обслужване на населението на Община Белово е другата основна
социална дейност, към развитието и нормалното функциониране на която имат
ангажименти както държавата, така и местната общинска власт.
В здравеопазването в общината не функционират заведения за болнична
помощ. Болничното лечение на населението на Община Белово се осъществява
в МБАЛ Пазарджик. Близостта до областния град, играе важна роля по
отношение достъпа на хората до специализирана и квалифицирана медицинска
помощ от различен характер.
Извън болничната медицинска помощ е представена от индивидуални практики
в двата града и селата, индивидуални практики по дентална медицина и един
медицински център.
ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СА:
Извън болничната медицинска помощ е представена от
Белово и 3 амбулатории за първична здравна помощ.

МЦ "Хигия" - град

Сградата на медицинския център в град Белово е общинска собственост и е
сравнително нова, строена специално за тази цел, с достатъчна площ и много
добра функционална структура. Тя функционира като такава от 1993 година
Осигурени са оптимални условия на лекарите да извършват дейността си, като:
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.
Медицинският център разполага с ценни и необходими дълготрайни активи
/стоматологични
столове
"Юнитер"
Сирона,
електрокардиографи,
стерилизатори, гинекологични столове, сонолат SU 250 с линеен трансдюсер,
електронен трансдюсер и видеопринтер, скиоскоп, офталмоскоп, биомикроскоп,
ехограф, ендоканален ЕКГ, физиотерапевтичен апарат, рентгенов апарат,
дефибрилатор, дейонизатор, цистоскоп и други.
Спешната медицинска помощ се осъществява от Център за спешна медицинска
помощ - филиал Белово към ЦСМП - Пазарджик. Центърът оказва спешна
помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по
време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
На територията на Община Белово работят седем лекари, регистрирани на
индивидуална практика, от които 4 работят в град Белово, а другите 3-ма
обслужват населението от селата, влизащи в територията на Община Белово:
- 1 лекар - село Сестримо и село Габровица;
АСГРАДА ДЗЗД
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- 1 лекар - село Момина клисура;
- 1 лекар - село Мененкьово.
В общината работят и 6 стоматолози на частна практика.
За подобряване на здравното обслужване на Община Белово са привлечени
специалисти и са сключени договори със следните такива: кардиолог,
гастроентеролог,
ендокринолог,
ортопед-травматолог,
физиотерапевт,
офталмолог /очен лекар/, хирург и невролог. В допълнение достъп до здравни
услуги е проблем за лицата, които нямат редовни здравни осигуровки.
Общината не разполага с нормативни документи и финансови ресурси за
решаване на този проблем, но би трябвало да потърси свои решения.
Обобщената оценка е, че системата на здравно обслужване в Община Белово е
добре организирана, материално и кадрово обезпечена, но с потребности от
обновяване на материалната база. Проблемите пред общинската система на
здравеопазването могат да се сведат до:
- Осигуряването на равни възможности за достъп до здравни услуги,
включително и на живеещите в малки населени места, отдалечени от общинския
център;
- Необходимо е повишаване на качеството на здравните услуги;
- Необходимо е обновяване на оборудването на здравните заведения.
А. Х. 03. КУЛТУРА
На територията на град Белово съществува една музейна сбирка, чиято сграда е
в добро състояние. Сградата на музея е построена през 1895 година 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.
Днес във всяко селище от общината построените читалищни сгради са средища
на културния живот. Читалищата са:
- Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1927", град Белово,
- Народно читалище "Искра - 1881", село Сестримо;
- Народно читалище "Просвета - 1958", село Аканджиево;
- Народно читалище "Христо Ботев - 1931", село Габровица;
- Народно читалище "Тодор Каблешков - 1874", село Голямо Белово;
- Народно читалище "Александър Пипонков - Чапай - 1938", село Дъбравите;
- Народно читалище "Благой Захариев - 1932", град Белово, квартал Малко
Белово;
- Народно читалище "Просвета - 1928", село Момина клисура.
В читалищата има библиотеки които 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. 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
АСГРАДА ДЗЗД
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интернет . Това неминуемо ще привлече младите хора към читалищните сгради.
А. Х. 04. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Административното обслужване се осъществява от община Белово, ул. "Орфей"
№ 4 А.
Деловото обслужване се осъществява от Районен съд, град Пазарджик, който
обслужва и селищата от Община Белово.
Други структури са Общинска служба "Земеделие", град Белово, ул. "Христо
Ботев" № 12, Дирекция "Бюро по труда", Дирекция "Социално подпомагане".
Административните сгради на представителните структури са разположени в
ЦГЧ. На територията на останалите селища административното обслужване е
представени от сградите на кметствата и пощите. Сгради на пощите има в
следните селища:
Таблица 28. Пощенски станции в община Белово
пощенски
код
4483
4467
4468

пощенска станция

адрес

Аканджиево
Габровица
Момина клисура

с. Аканджиево, ул. "3 - та" № 16
с. Габровица, ул. "8 - ма" № 2
с. Момина клисура, ул. "Проф. Христо
Вакарелски" № 1
4469
Сестримо
с. Сестримо, ул. "Първа" № 30
4470
Белово
гр. Белово, ул. "Освобождение" № 29
4471
Белово 1
гр. Белово, кв. Благой Захариев
4472
Дъбравите
с. Дъбравите, ул. "2 - ра" № 1
4473
Голямо Белово
с. Голямо Белово, ул. "Юндола" № 91
4482
Мененкьово
с. Мененкьово, ул. "1 - ва" № 72 Б
Източник: Български пощи, РУ "Южен централен регион", ОПС Пазарджик
А. Х. 05. БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА
Финансово-кредитните институции са представени от: БАНКА ДСК - клон град
Белово и ОББ - клон град Белово.
А. ХІ. ИКОНОМИЧЕСКА БАЗА
Общината е малък промишлен център в Пазарджишка област 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.
ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА:
А. ХI. 01. СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО /ПЪРВИЧЕН СЕКТОР/
А. ХI. 01. 01. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Данните сочат, че земеделието в региона на Община Белово не може да бъде
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приоритетен отрасъл предвид природните дадености, за разлика от по-голямата
част от общините в Пазарджишка област. Това се дължи на предимно
планинския характер на релефа на Община Белово. Общината разполага със
сравнително малко обработваема земя. Разпределението на земята по фондове
е следното:

Селскостопански фонд - 25,68%;

Горски фонд - 69,40%;

Фонд населени места - 2,05%.
Територията на цялата община притежава благоприятни условия за развитие на
земеделие и особено на животновъдство. Климатичните условия на общината
предлагат широки възможности за стопанско използване. На фона на тези данни
се вижда, че усилията трябва да се насочат е необходимо да към най рационално използване на наличния селскостопански фонд, в сферата на
алтернативно и биологично земеделие, билкопроизводство, трайни насаждения.
Добра възможност е земеделските производители да се насочат към отглеждане
на нетрадициони култури, с добър пазар в страната и чужбина, а именно
ягодоплодни култури /ягоди, малини, касис, арония и други/. Тази продукция е
много търсена сега и в бъдеще, културите са по-подходящи за биологично и
екологично земеделие за разлика от традиционните за региона култури,
реализират се на добра цена, но поради нетрайността на плодовете, липсата на
изградени хладилни съоръжения и добра организация за бързото им изкупуване,
площите все още са минимални. Възможно е това производство да увеличи
значително обема си при едно разумно стимулиране на производителите за
закупуване на специализирана техника за съхраняване и транспортиране на
продукцията. Повечето от ягодоплодните култури са многогодишни растения със
здрава коренова система и защитават почвата от ерозия при наклонени терени.
Друга възможност в развитието на растениевъдството е отглеждането на
етерично - маслени и билкови растения.
В общината има подходящи условия за отглеждане на овощни насажденияорех, лешник, ябълка, череша, вишна, праскова орех, лешник, ябълка, череша,
вишна, праскова.
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 нетрадиционните култури за развитие на региона в този
отрасъл.
Релефът и климатът в Беловския район благоприятстват развитието на
животновъдство и то предимно на високопланинско животновъдство. Базата за
развитие на животновъдството в областта и в общината е добра. Планинската
част от региона предоставя възможности за използване на естествените пасища
и ливади за производство на висококачествена, екологично чиста продукция мляко /краве, биволско, овче, козе/, месо, вълна, яйца, мед и др. Отглежданите
породи говеда са Черно-шарено говедо, Българско родопско говедо, Симентал,
Джерсей.
А. ХI. 01. 02. ГОРСКО СТОПАНСТВО
АСГРАДА ДЗЗД
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Горите на територията на общината се стопанисват от ТП "Държавно горско
стопанство Белово" на "ЮЗДП" ДП град Благоевград. ГС "Белово". Общата площ
на ТП "ДГС" Белово е 21472,90 ха, от която държавните горски територии са
20914,08 ха (97.4 %). Горите и горските земи на територията на стопанството са
разположени в Североизточна Рила, част от рида "Алабак" на Западните Родопи
и част от южните склонове на рида "Еледжик" на Средна гора. Незначителна
площ от тях попада и в най - югозападната част на Горнотракийската низина.
Надморската височина в района на стопанството е в широк диапазон - най ниската точка е 255 м, а най - високата надхвърля 2100 м. Релефът на
територията е много разнобразен - от типичен високопланински до равнинен.
Стопанството попада във водосборния басейн на река Марица. Средно
годишното ползване по ЛУП е в размер на 43622 куб.м стояща маса.
Средногодишното залесяване по ЛУП е 19,4 ха.
Горите с дървопроизводствени и средообразуващи функции на територията на
Община Белово са общо 19646.1 ха. Залесените площи, представени по
землищата са както следва: град Белово - 10333.8 ха; село Момина клисура 1792.0 ха; село Сестримо - 4162.5 ха; село Габровица - 2147.7 ха; село
Дъбравите - 528.9 ха; село Мененкьово - 118.0 ха и село Аканджиево - 563.2 ха.
Наличието на гори със стопанска категория на територията на Община Белово
се оценява като значителен потенциал за развитие на мащабно производство на
дървесина и недървесни горски продукти. Същевременната близост на
урбанизирани територии и утвърдени територии за отдих изисква с ОУП на
общината 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, като въведе правила и нормативи за
устройството и опазването им.
А. ХI. 02. ИНДУСТРИЯ /ВТОРИЧЕН СЕКТОР/, ПРОМИШЛЕНОСТ
В общинската икономика са застъпени следните отрасли:
А. ХI. 02. 01. ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Целулозно-хартиената промишленост е представена от:
Заводът за хартия Белово АД е основно предприятия в общинската икономика,
то е частна собственост. Търговската марка "БЕЛАНА" е водеща на пазара на
тишу продукти в България и заема над 30% пазарен дял. Освен доминираща
позиция на български пазар, продуктите с марка "БЕЛАНА" имат традиционно
присъствие в балканския регион. След приватизацията на завода износът се
увеличи почти тройно и достигна до 50% от общия обем на произведената
продукция. Продуктите на "Завод за хартия Белово" АД се продават в повече от
25 страни, между които Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия,
Германия, Полша, Швеция, Великобритания, Дания, Швейцария, Кипър, Турция,
Русия, Молдова, Грузия, Израел и Хърватска.
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А. ХI. 02. 02. 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/. И четирите централи са държавна собственост.
А. ХI. 02. 03. ДЪРВООБРАБОТВАНЕ
Дървообработката в Белово е положена на промишлено основа от 1892 година,
когато е пусната в действие фабрика за дъски, греди и други дървени изделия,
ползваща водна сила. В региона на Община Белово съществуват и
функционират около 10 частни дървообработващи цеха. Дървообработващата
промишленост в общината работи предимно с местна дървесина, като поголеми предприятия са:
- "Родопи" АД - Белово, град. Белово ;
- "Томекс" АД, град Белово;
- “Варко" ЕООД, град Белово;
- “Испо” ООД, град Белово;
- ЕТ “Славия”, град Белово.
А. ХI. 02. 04. ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
е представена от "Ритон П" - цех за ризи, град Белово /частна собственост/.
А. ХI. 02. 05. ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
АСГРАДА ДЗЗД
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- "Бельово" ООД, град Белово - Бутилиране на минерална вода /частна
собственост/;
- "Фабрика БГ - 12, град Белово – производство на сирена /частна собственост/.
А. ХI. 02. 06. ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО
е представен от:
- Завод за контейнери и траверси “Белово”, АД /частна собственост/;
- "Строй - комерс" ООД, град Белово, производство на тухли /частна
собственост/.
Други по-големи фирми:
- Ватия" ЕАД - Рудник Белово, град Белово, производство на доломит /частна
собственост/;
По отношение на собствеността предприятията от отрасъл енергетика са
държавна собственост, докато всички други фирми в различните отрасли са
частна собственост.
А. ХI. 03. УСЛУГИ /ТРЕТИЧЕН СЕКТОР/
В него се обединяват различни по функции отрасли. С най-голямо икономическо
значение за общината са търговията, транспортът и туризмът. Транспортната
дейност в общината се осъществява от фирмите:
- "Белтранс" ЕООД, град Белово /общинска собственост/;
- “Мегатир”, град Белово, /частна собственост/.
А. ХI. 04. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
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- Общи икономически показатели за нефинансовите предприятия на Община
Белово по икономически дейности - по данни от общинската администрация за
периода 2012 - 2014 година.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

АСГРАДА ДЗЗД

..
..
668
2,574
1,835
..
..
..
255
..

-

..
482
1,519
212
124
..
195
..

..

..
73
281
51
31
19
..

..

49
81
350
61
52
..
..
28
..

..

..
116
185
..
..
..
..
-

-

..
..
431
49
38
..
..
..
..
68
..

..
1,750
25,400
2,683
614
49
..
..
432
..

..

665
1,711
25,506
2,529
619
..
..
..
455
..

..

683
1,733
25,682
2,751
621
..
..
..
494
..

..

665
1,465
4,647
2,668
254
..
..
..
480
..

..

3
14
20
..
..
..
..
9
..

06 търговия;
ремонт
на
автомобили и
мотоциклети
07 транспорт,
складиране и
пощи
06 хотелиерство и ресторантьорство
07 операции с
недвижими
имоти
08 професионални дейности и научни
изследвания
09 административни и
спомагателни
дейности
10
образование
11 хуманно
здравеопазване и социална
работа
12 култура,
спорт и
развлечения

103

6

03 производство и разпределение на
електрическа
и топлинна
енергия и
газообразни
горива
04 доставяне
на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване
05
строителство

..

63

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

АСГРАДА ДЗЗД

37,526
..
..
708
2,699
867
..

..

..
..
1,352
117
..

235

..
34
233
31
..

49

52

58

304

38

46

..

..

8,203
..
5,449

1,163
..
696

5
1,335
56
735

529
..
..
..
69
9

..

..

..

54

..

533

..

..

..

..

11
3,082
107
1,454

7
74,784
1,027
..
722
23,746
3,949
..
25

656

..
543
23,905
2,856
..
27

702

..
577
24,250
4,605
..
27

702

..

305

2,809

4,551

577

..

..

43,134

17
69,194
..
38,750

18
77,635
1,070
44,752

18
53,425
..
42,861

220
16
22
..
3
5
106

27

09 операции с
недвижими
имоти
10 професионални дейности и научни
изследвания

15

06 търговия;
ремонт на
автомобили и
мотоциклети
07 транспорт,
складиране и
пощи
08 хотелиерство и ресторантьорство

24

03 производство и разпределение на
електрическа
и топлинна
енергия и
газообразни
горива
04 доставяне
на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване
05
строителство

..

01 селско,
горско и рибно
стопанство
02
преработваща
промишленост

3

13 други
дейности
2013 година
общо за
Община
Белово

6

64

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

АСГРАДА ДЗЗД

..
..

67

..
135
..

..
14

40,799
884
33,918
371
795
4,133
..
..

445

8,148
..
5,751
..
..
1,286
115
..

133

1,091
..
681
..
41
229
28
..

28

1,265
19
706
..
48
301
52
..

41

22
..

..

170

..

..

2,559

..

3,136

9

..

..
21
..

..

..

..
..
96
..
93
3,479
78
2,390
..
65
488
123
37

598
107

..

..
..
338
..
12
80,856
222
48,888
1,025
1,455
24,707

606
..

3,206

..
..
391
..
10
5
73,418
209
42,070
808
1,315
24,124

81,256
290
48,716
836
1,366
25,063
3,325
613
..

3,272

..
..
410
..

..
..
408
..

10
3
10
5
54,203
197
42,581
824
1,366
4,832
260

3,148

..
9
..
10
223
17
25
3
9

..

05 търговия;
ремонт
на
автомобили и
мотоциклети
06 транспорт,
складиране и
пощи
08 хотелиерство и ресторантьорство
09 операции с
недвижими
имоти

103

03 доставяне
на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване
04
строителство

14

01 селско,
горско и рибно
стопанство
02
преработваща
промишленост

21

15 други
дейности
2014 година
общо за
Община
Белово

4

11 административни и
спомагателни
дейности
12
образование
13 хуманно
здравеопазване и социална
работа
14 култура,
спорт и
развлечения

..

65

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

..

..
65
..

50

9
..

..

18
..

..

..

..

..
..

..
..

6

..

..
..
..
125
..
101

22
..
..
..
22

224

23
..
..
..
123

321

23
..
..
..
123

354

23
..
..
..

354

..
..
10

122

15 други
дейности

..

13 хуманно
здравеопазване и социална
работа
14 култура,
спорт и
развлечения

9

10 професионални дейности и научни
изследвания
11 административни и
спомагателни
дейности
12
образование

3

66

01. Сборът по отраслови сектори не е равен на общия ред, поради наличието на
конфиденциални данни.
02. Конфиденциални данни се получават там, където предприятията по
съответния разрез са по-малко от три или ако предприятията са повече от три,
но едно от тях формира над 85% от стойността на този показател.
/съгласно член 25 от Закона за статистиката, ДВ, брой 57 от 25.06.1999 година,
изм. и доп., брой 42 от 27.04.2001 година, изм., брой 45 от 30.04.2002 година,
брой 74 от 30.07.2002 година, брой 37 от 4.05.2004 година, в сила от 4.08.2004
година, брой 39 от 10.05.2005 година, в сила от 11.08.2005 година, изм. и доп.,
брой 81 от 11.10.2005 година, доп., брой 88 от 4.11.2005 година, брой 100 от
30.11.2007 година, в сила от 20.12.2007 година, изм. и доп., брой 98 от
14.11.2008 година, доп., брой 42 от 5.06.2009 година, изм., брой 95 от 1.12.2009
година, в сила от 1.01.2010 година, брой 97 от 10.12.2010 година, в сила от
10.12.2010 година, брой 38 от 18.05.2012 година, в сила от 01.07.2012 година./
03. В таблиците са включени данните от всички фирми подали отчети в
НСИ/ТСБ/.

АСГРАДА ДЗЗД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

АСГРАДА ДЗЗД

..

..

..

..

..

..

..

..

5,968

2,098

326

333

..

..

20,807

1,122

..

..

18,827

21,659

8,409

..

..

..

..

..

..

Средни
от 50 до 249
Големи
над 250

..

Малки
от 10 до 49

..

Микро
до 9 заети

2,297

1,039

236

380

131

983

15,130

15,423

16,033

5,624

37,526

8,203

1,163

1,335

529

3,082

74,784

69,194

77,635

53,425

220

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Средни от 50
до 249
Големи над
250
2013 година
общо за
Община
Белово

202

4,512

2,071

358

363

..

354

21,828

21,521

21,939

8,038

16

Малки от 10
до 49

15

2,150

1,169

260

416

167

959

13,649

14,101

14,493

5,601

189

Микро до 9
заети

..

36,273

8,856

1,374

1,544

499

2,341

75,648

72,953

77,745

53,840

208

2012 година
общо за
Община
Белово

..

хиляди
лева

брой

хиляди
лева

брой

ДМА

разходи за
възнаграждения

наети лица**

заети лица**

загуба

печалба

разходи за
дейността

нетни приходи
от продажби

приходи от
дейността

произведена
продукция*

предприятия

община
групи предприятия

67

- Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за периода
2012 - 2014 г. по групи предприятия според броя на заетите за Община Белово
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* Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика.
** Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост.
.. Конфиденциални данни.
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конфиденциални данни.
02. Конфиденциални данни се получават там, където предприятията по
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но едно от тях формира над 85% от стойността на този показател.
/съгл.чл.25 от Закона за статистиката /обн., Обн., ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., изм.
и доп., бр. 42 от 27.04.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г.,
бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 4.08.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от
11.08.2005 г., изм. и доп., бр. 81 от 11.10.2005 г., доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр.
100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.11.2008 г.,
доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр.
97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.,бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от
1.07.2012 г../
03. В таблиците са включени данните от всички фирми подали отчети в
НСИ/ТСБ/.
А. ХІІ. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
А. ХІІ. 01. АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Осите на пространствено развитие, основни и второстепенни, на територията на
област Пазарджик се формират по транспортните направления на коридорите от
трансевропейската транспортна мрежа /TEN-T/ и на други транспортни мрежи от
национално значение. Те осигуряват връзките между урбанистичните центрове в
националната територия, както и връзките им с другите европейски центрове.
Най-важните насоки за развитието на транспортната система на страната са
заложени в Стратегията за развитие на транспортната система на Република
България до 2020 година, разработена в съответствие с политиката на ЕС по
трансевропейските мрежи за транспорт, насочена към интегриране на
европейското пространство и намаляване на изолацията на периферните
райони.
АСГРАДА ДЗЗД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

69

Географското разположение на областта благоприятства за развитието на
икономиката във връзка с 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. Пътищата, общо взето в незадоволително състояние,
свързват Област Пазарджик с околните общински и областни градове в Южна
България. Транспортната мрежа има съществен принос при осъществяване на
икономическите взаимоотношения между значителна част от централния южен и
съседните югоизточен, югозападен, както и северните икономически райони.
Състоянието на пътната мрежа, която с малки изключения е в удовлетворително
състояние, е един от съществените, важни и същевременно ограничителни
фактори, който затруднява интегрирането на районите помежду им и в
европейското пространство, затруднява придвижването на работната сила и
понижава достъпа до различните видове услуги. Инфраструктурното развитие
на Област Пазарджик ще трябва да се съсредоточи основно в ресонструкция и
рехабилитация на всички класове автомобилни пътища, както и на перспективни
автомобилни връзки в областта за връзка със съседните области.
Планинският и полупланински характер на релефа, обуславят териториалното
развитие на урбанизацията и транспортните връзки. Относителният дял и
техническото състояние на магистралните пътни мрежи за територията имат
пряка връзка с осъществяването на междурегионалните връзки и трафика на
хора и стоки. Като цяло пътищата автомобилните пътища с направление "изток запад" са по-добре развити, в сравнение с тези по направлението "север - юг".
Състоянието на републиканската пътна мрежа е сравнително добро за разлика
от общинските пътища които са в незадоволително такова.
Републикански път І-8 е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на
България с направление от запад на изток, преминаващ на територията на 5
области - Софийска, Пазарджишка, Пловдивска и Хасковска с обща дължина
386,1 км. По цялото си протежение пътят съвпада с Европейския Е80. След
Костенец пътя навлиза в Пазарджишка област като следва долината на река
Марица, постепенно завива на изток, преминава през село Момина клисура
покрай спирка Сестримо и навлиза в землището на град Белово, след което
продължава през Община Септември. Републикански път ІІІ-842 преминава
изцяло на територията на Област Пазарджик и е с дължина 26.0 км. Пътят се
отклонява от км 53+100 на път ІІ-84 в центъра на село Юндола и на североизток,
по долината на река Яденица /десен приток на рена Марица/, която е
орографска граница между планините Рила и Родопи, достига границата на
Община Белово при км 5+800 след което преминава през село Голямо Белово
км 22+300 и в центъра на град Белово се свързва с републикански път І-8 при
неговия км164+600.
Териториалното разпределение на пътищата от високu класове е от решаващо
значение за населението и транспортните дейвости. Територията на Община
Белово е с добра степен на транспортна съоръженост и удовлетворява като
количество настоящите потребности. Агенция "Пътна инфраструктура" /в
частност ОПУ Пазарджик/ стопанисва на територията на Община Белово общо
40.743 км републикански пътища както следва: 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 изчерпили пропускателната си способност,
особено автомобилен път І–8, който значително е разтоварен от успоредната,
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на 20 км на север, магистрала Тракия. По-голямата част от пътната мрежа в
общината е изградена с асфалтова настилка, но немалка 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 следните изисквания:
- 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 класовете на съществуващи;
- да се предвидят обходи на всички населени места, през които преминават
пътища от републиканската пътна мрежа.
А. ХІІ. 02. ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Железопътният транспорт на територията на Област Пазарджик обслужва
общините Белово, Септември, Пазарджик, Велинград и Якоруда. С изключение
на гара Септември, останалите гари не са развити жп възли, като това до
известна степен е пречка за развитието на сферите на производството и
търговията. И естествено, всички отрасли на народното стопанство в областта
разчитат на автомобилната пътна мрежа. Голяма е зависимостта на връзките от
съществуващото състояние и бъдещото развитие на пътната мрежа, в частност
стратегическото разположение на Област Пазарджик при единствената найпряка връзка между западна и източна Европа с Мала Азия и Близкия изток и
връзка между София и югоизточнота част на страната.
Железопътният транспорт в България се появява с построяването на
първата железопътна линия Русе - Варна през 1866 година. От края на ХІХ-ти
век железопътната инфраструктра се стопанисва и експлоатира от държавната
компания "Български държавни железници". През 2002 година, на базата на
европейските изисквания, е основана Национална Компания Железопътна
Инфраструктура, която е собственик на железопътната инфраструктура
/железен път, електропреносни съоръжения, осигурителни инсталации, гари и
други/ и са направени първи стъпки към демонополизация на пазара на
железопътните превози.
Първата железопътна линия в днешните български земи е линията Русе - Варна.
Построена е от английска компания с главни акционери братята Хенри и Тревор
Бъркли, която получава концесия за 99 години от османското правителство.
Открита е за движение на 7 ноември 1866 година, а дължината ѝ е 223 км.
Скандалното при нея, е че за построяването ѝ, за съжаление, са използвани
камъни от останките на средновековния български град Плиска, който до този
момент е бил сравнително добре запазен. През 1874 година английската
компания прехвърля експлоатацията на дружеството на Барон Хирш - "Източни
железници". През периода 1870 - 1874 година, "Източни железници" построяват
жп линията Любимец - Белово, с отклонения Симеоновград - Нова Загора АСГРАДА ДЗЗД
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Ямбол. Железопътните линии в България, собственост на барон Хирш, са с
обща дължина 309,6 км, които през 1909 година са откупени от държавата за 43
294 347 златни лева.
През 1936 г. дължината на всички нормални линии в експлоатация е 3533 км, от
които 2618 км са открит път, а 916 км са линии в гарите.
Първата електрифицирана линия, София - Пловдив, е открита за експлоатация
през 1963 година.
Железопътна мрежа в България

След 01.01.2002 година жп инфраструктурата се стопанисва от Национална
компания Железопътна инфраструктура /НКЖИ/. Нивото на електрификация
към 2009 година е 60% от общата дължина на мрежата, като подавания ток е 25
kV с честота 50 Hz, което е стандартно напрежение за по-голямата част
от Европа. Максималната допустима експлоатационна скорост към 2010 година
е 130 км/ч за пътнически превози и 100 км/ч за товарни. Голяма част от
железопътните участъци по главните линии отговарят по проектни параметри за
по-високи скорости от гореописаните, но липсата на адекватна поддръжка,
ремонтни дейности и остарялата нормативна уредба не позволяват тези
скорости да се достигат.
Гъстотата на железопътната мрежа в България е 39,8 км на 1 000 кв.км.
Железопътната мрежа на България се състои от 9 главни жп линии от които
през Област Пазарджик и Община Белово преминава първа главна жп линия
Калотина-запад - София - Пловдив - Свиленград - държавните граници с Турция
и Гърция.
АСГРАДА ДЗЗД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

72

Община Белово и по точно гара Белово, както и гарите Габровица, Сестримо,
Момина клисура, са част от националната железопътна инфраструктура, която
се управлява от "Управление на влаковата и гаровата дейност - Пловдив" и са
в състава на Първа главна жп линия София - Пловдив. Жп линията е удвоена и
електрифицирана още през 1969 година на миналия век. В този смисъл, макар и
в експлоатация, във връзка с изпълнение на европейските програми е дошъл
момента за реконструкция и модернизация на междугарието Костенец - Белово Септември.
Реконструкцията на жп участъка от Костенец до Септември ще се финансира
със средства от Механизма за свързване на Европа /Connecting Europe/, според
решение на Европейската комисия. Стойността на проекта се оценява на над
178,2 млн. евро. По линия на механизма се отпускат 85% финансиране за
осъществяването му. Отсечката е част от линията София - Пловдив - основен
транспортен коридор, който свързва Турция и България с Централна и Западна
Европа. Модернизирането на трасето е приоритет. По-голямата част от участъка
беше ремонтирана също с европейски средства по линия на оперативните
програми. Предложеното решение за финансиране трябва да бъде официално
одобрено от Координационния комитет по Механизма за свързване на Европа,
който е заседавал на 8 юли 2016 година. Очаква се Комисията да приеме
решението до края на 2016 година. След това отделните споразумения за
отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат подготвени от Изпълнителната
агенция за иновации и мрежи /INEA/ и ще бъдат сключени с получателите на
средствата през втората половина на 2016 година.
А. ХІІ. 03. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМИ
Всички населени места в общината и стопански обекти са с изградени
водопроводни системи - водопроводни мрежи, водохващания и водоизточници,
резервоари и други системни елементи и са осигурени с необходимите за
настоящото им функциониране водни количества. Водоснабдени са предимно от
местни водоизточници - някои гравитачно, а други чрез помпени станции.
Проявяващият се през лятото недостиг от вода в редица селища се дължи на
амортизирани водопроводи с чуствителни загуби на питейна вода, както и
използване на питейна вода за поливане в дворовете. Осигурените водни
количества не съдържат резерви за бъдещо развитие в населените места на
нови дейности /животновъдство, преработка на селскостопанска продукция,
промишленост/ и други производствени дейности, потребяващи питейна вода.
Чистотата на питейната вода от местните водоизточници е застрашена при
обилни валежи от замърсяване при наторяване с естествени и изкуствени
торове, нерегламинтирани сметища, недобросъвестност при производства,
изхвърлящи незаконно органични и неорганични отподъци в прилежащи дерета.
По-голяма част населените места на общината не са канализирани. От гледна
точка на директиви № 91/271/ЕЕС и 98815/ЕЕС, които изискват канализиране и
пречистване на отпадъчните води в съответствие с нормите до 2007 година. на
населените места с повече от 10 000 жители и до 2014 година. на населените
места с повече от 2 000 жители, състоянието на общината засега не е в
отклонение от изискванията. 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. В
преобладаващата си част населените места /и останалите урбанизирани
територии/ не са канализирани. Широко се използват попивни ями.
Пречистените отпадни води от стопанските дейности се отвеждат в
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прилежащите на обектите дерета и реки. Има случаи, в които качеството им не
отговаря на нормативните изисквания, но влошаване качеството на водите в
дерета засега не се наблюдава. Качеството на останалите повърхностни води реки и язовири, се оценява като приемливо.
А. ХІІ. 03. 01. ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА
Водоснабдяването в общината се обслужва и експлоатила от „ВиК” ЕООД град
Белово, като се използват 22 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.
Селищата в Община Белово ползват част от ресурсите на подземните водни
тела „Карстови води - Малко Белово” с код BG3G00000Pt037, „Пукнатинни води Западно Родопски комплекс“ с код BG3G00000Pt047 и „Порови води в Неоген Белово“ с код BG3G000000N016, както и „Владикин извор” и „Студена вода”.
Това са главните водоизточници за гр. Белово, с. Дъбравите и с. Мененкьово. За
последните два водоизточника има данни, че в предишни години нееднократно
са имали отклонения в качеството на водата по отношение на желязо, манган,
хром, амоний и други показатели. Изворите са карстови и подземното водно
тяло не е защитено и е уязвимо на замърсяване. Изходите на изворите са в
чертите на гр. Белово /за „Владикин извор”/ и в непосредствена близост до града
/за „Студена вода”/. Непосредствено над тях минава главен път 8 /Е 80/ София Пловдив. Извор „Студена вода” е в недопустима близост до градското гробище
/80÷100 м/. В ската над двата извора има улици, жилищно и др. застрояване. И
за двата водоизточника не могат да бъдат устроени санитарно-охранителни
зони - Пояс I, II и III, съгласно изискванията на Наредба №3 от 16.10.2000 година.
Във всеки един момент е възможно да се получи сериозно непредвидимо
замърсяване на водите. Смята се, че това са водоизточници с риск и трябва да
бъдат изведени от експлоатация като водоизточници за питейна вода за град
Белово, селата Дъбравите и Мененкьово. Повърхностните и подземните води за
водоснабдяване на населените места в обособената територия, обслужвана от
„ВиК” ЕООД Белово за останалите водоизточници са с показатели, отговарящи
на изискванията за използване на води за питейни нужди.
Към момента наличният капацитет на подземните водоизточници е достатъчен
за покриване на питейно-битовите и други нужди на всички обслужвани
населени места. Съществуват 5 водоснабдителни зони на територията на
Община Белово. Зона Белово обслужва 3 населени места, едно от които е с
население над 2 000 жители /град Белово/. Всяка една от останалите 4 зони
съответства на 1 населено място с население под 2 000 жители. Село
Аканджиево /420 жители/, което се намира на територията на община Белово, се
обслужва от „ВиК” ЕООД Пазарджик, което към момента е в ликвидация.
- ВЪНШНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ЗОНИ
Водоснабдителна зона Белово - град Белово и две села използват само
подземни води за водоснабдяване с питейна вода - 4 каптажа. Четирите други
населени места, се водоснабдяват с питейна вода от повърхностни
водоизточници /3 речни водовземания и 2 водовземания от Горен изравнител на
ВЕЦ „Момина клисура”/ и подземни води /13 каптажа/.
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- ЗАМРЪСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ
Според извършения мониторинг от РЗИ и ВиК оператора във
водоснабдителната мрежа на всички населени места, се наблюдават
инцидентни замърсености по микробиологичните показатели. Установено е, че
това се дължи от неправилните манипулации при извършване на ремонтно възстановителните работи по водопроводната мрежа и дезинфекцията след
това. Има проблеми с проникването на пясък, заради лошото състояние на
филтрите при откритите водохващания. Изключена е от работа пречиствателна
станция Сестримо. Точковото замърсяване на изворите има в района на жп
гарата. Рискът от замърсяване от гробищния парк съществува. Дифузно
замърсяване съществува от населените места без канализационните мрежи и
без пречиствателни съоръжения.
- ВОДОСНАБДИТЕЛНИ ЗОНИ
Съществуват 5 водоснабдителни зони:
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.
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.
Водоснабдителна зона Белово. Тя водоснабдява град Белово /3 911 жители/ и
още 2 населени места с общо население 1 434 жители. Съоръжения: Външно
водоснабдяване: вододизточници: 4 каптирани извора с капацитет по проект от
17,26 л/с, помпени станции 3 броя /1 ПС „Владикин извор - 1 група помпи с
V=1000 куб. м /град Белово/, 1 група помпи към ПС II подем за Дъбравите и 1 ПС
за кв.Малко Белово). Водопроводи - общо 11,89 км : етернитови тръби 6,55 км.,
стоманени тръби 3,17 км., чугунени тръби, 2,17 км.; Резервоари 5 бр. - 4
напорни водоема с общ капацитет 1860 м3 – в експлоатация и 1 напорен
водоем с капацитет 200 м3 – не се използва. Обеззаразяването се извършва с
натриев хипохлорид. Водоразпределение с 44,283 км мрежа от които етернитови
тръби 35,467 км, стоманени тръби 3,327 км, HDPE 5,103 км и поцинковани тръби
0,386 км. Процент на свързаност 100%.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЪНШНИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ:
Неблагоприятно е разположението на основните водоизточници на град Белово,
село Дъбравите и село Мененкьово - каптажи „Владикин извор” и „Студена
вода”, тъй като не е възможно да бъдат устроени надеждни и сигурни санитарноохранителни зони. Съгласно „Доклад за качеството на подземните води в
обхвата на Източнобеломорски район за басейново направление на водите -–
2005 година”, във водите на двата извора са установени концентрации над
допустимите стойности на желязо, манган, хром, амоний и други. Санитарноохранителните зони около водоизточниците са в лошо състояние /разградени/ и
не са изработени съгласно изискванията на Наредба №3/16.10.2000 година.
Съоръженията за обеззаразяване са с ниска надеждност и в лошо състояние.
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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 са дебитите на водоизточниците за селата - каптажи и речни
водохващания, като през лятото са ниски, особено в сухи години.
Напорните водоеми /с изключение на НВ V=500 кубм за село Момина Клисура/
не са в добро състояние. Те са с амортизирани тръбни системи, арматури и
стоманени части. Повечето са строени в периода 1960 - 1985 година.
Външните водопроводи на територията на на Община Белово са общо 55.327
км. От тях 51% са етернитови, 17% стоманени и 27% манесманови, 4% чугунени
и 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/.
Разпределителните мрежи са изградени предимно от етернитови тръби с
отдавна изтекъл амортизационен срок. Това е 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 %. Те са в лошо състояние. По
тях също има значителен брой аварии. Водата, подадена към
разпределителните мрежи не се измерва.
Мрежата на град Белово не е зонирана - високи напори в ниските части на града.
А. ХІІ. 03. 02. КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ
"ВиК" ЕООД Белово предоставя канализационни услуги на територията на
община Белово. Населените места нямат изградени пречиствателни станции за
отпадъчни води. За описаните съществуващи канализационни системи се
взимат предвид и
“текущите” проекти. Обособени са агломерации на
територията на “ВиК”
ЕООД Белово, съгласно доклад за прилагане на
изискванията на директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води
от населените места:
Агломерация Белово е с 3 885 жители. Съоръженията на ниво “ВиК” оператор
могат да бъдат обобщени както следва: общо канализационна мрежа 50,255 км.
За гр.Белово канализационната мрежа е 16,895 км - смесена. Процент на
свързаност 87% с водоприемник река Марица /II категория, в участъкът при град
Белово - „не чуствителна зона“/. Промишлените отпадъчни води, които имат
същите характеристики, като битовите се заустват директно в канализационната
мрежа. Това се отнася и за всички предприятия на територията на Община
Белово, с изключение на производствено предприятие - Завод за производство
на хартия „Белана”, което зауства отпадните си води директно в река Марица.
Изградени са пречиствателни станции за производствените води - механохимично стъпало и за битовите отпадъчни води - механично и биологично
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стъпало. Пречистените води отговарят на изискванията на норматива за
приемник II категория и се заустват в река Марица.
ОСНОВНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА СА:
Канализационната мрежа е амортизирана /наноси в каналите, разместени и
нарушени връзки между тръбите, недостатъчен капацитет-диаметър,
инфилтрация и ексфилтрация/. В голямата си част мрежата работи като
смесена. Недостатъчен е броят на дъждоприемните решетки /тъй като е
изграждана като битова канализационна система/ и по този начин дъждовните
водни количества на могат да постъпят в мрежата.
Основният проблем са миризмите в следствие на заустваните отпадъчни води в
рамките на населеното място. Липсва ПСОВ на територията на град Белово и
отпадъчните води се изливат директно в река Марица, река Яденица и деретата,
което е недопустимо. В тази връзка Община Белово е възложила и изработила
следните проекти:
„АГЛОМЕРАЦИЯ БЕЛОВО” - ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ;
Разработен е в два варианта:
- 1-ви вариант - изготвени ПИП и идеен проект за ПСОВ на град Белово.
Колектори до ПСОВ - /от селата Дъбравите, Голямо Белово, Момина Клисура,
Аканджиево и Мененкьово/;
- 2-ри вариант - изготвени ПИП и идеен проект за ПСОВ на град Белово и за
отделните села.
Проектът е изработен през 2012 година, на етап идейна фаза, в процес на
разглеждане от МОСВ, няма становище и одобрено финансиране.
Необходимите инвестиции са определени и планирани в три периода,
отговарящи на всяка инвестиционна програма: Краткосрочна /2014 - 2020/;
Средносрочна /2021 - 2028/; Дългосрочна /2029 - 2038/.
Направените на базата на извършените проучвания на инфраструктурата за
събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води анализи, водят до
заключения за настоящото състояние на структурите и съоръженията:
ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ БЕЛОВО /ГРАД БЕЛОВО/

Канализационната
мрежа, функционира като смесена - отвежда
отпадъчните битови, промишлени и дъждовни води.

Състоянието на част от съществуващата канализационна мрежа е лошо –
на места недостатъчни диаметри, малки
наклони, деформации след
строителство на канализацията, малка скорост на движение на отпадъчните
води и почвени отложения в канализационните тръби.
Има участъци с
недостатъчна дълбочина, пропадане или инфилтрация. Налице са
компрометирани участъци, които често аварират, вследствие дългогодишна
експлоатация.
От
община
Белово
са
възложили
изготване
на
прединвестиционно проучване, което е взето предвид в съответните
инвестиционни периоди.
За селата от община Белово

Ниска степен на изграденост на канализационна мрежа.
Мерки за подобряване на канализационната инфраструктура на територията на
„“ВиК” “ ЕООД Белово:

Реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни
АСГРАДА ДЗЗД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

77

колектори с обратен наклон, заради пропадания или с нарушена конструкция.

Изграждане на преливници при смесените канализационни колектори.

Изграждане на нови главни колектори с цел да се свържат нови квартали с
ПСОВ.

Изграждане на довеждащи колектори и КПС Мененкьово от населениете
места, съгласно приетата стратегическа алтернатива за Група Белово;

Изграждане на ПСОВ Белово.
С изпълнение на предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните
резултати:

Избягване замърсяването на подземните води и намаляване до минимум
риска за човешкото здраве. Намаляване риска от включването на отпадъчните
води без пречистване в реките и другите водни тела.

Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната
мрежа до 100% за новоизградените мрежи.

Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ,
намаляване експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените
отпадъчни води.

Предпазване на канализационните мрежит от претоварване, намаляване
риска от наводнения и замърсяване почвите и подземните води.

Пречистване на отпадъчните води от Група Белово.
Предложение на алтернативи за развитие на канализационната инфраструктура
и системите за събиране на отпадъчните води от територията на Община
Белово.
Основните дейности са свързани с отвеждането и пречистването на
отпадъчните води на територията на Община Белово. Разгледани са две
стратегически
алтернативи
за
пречистване
на
отпадъчните
води:
„децентрализирана“ /ПСОВ за Белово, Дъбравите, Голямо Белово, Момина
Клисура, Ааканджиево, Мененкьово/ и „централизирана“ /1 ПСОВ за 6 населени
места и 1 помпена станция между Мененкьово и Аканджиево и ПСОВ Белово/.
Като се има предвид по-малката стойност на инвестицията, разходите за
експлоатация и поддръжка, централизираната алтернатива е за предпочитане
пред децентрализираната.
Канализационната система, е изградена и функционира като смесена система,
но след оглед на място и анализа на съществуващото положение препоръчваме
да се премине към разделна система, поради следните причини:
- Изградената до момента канализационна мрежа е по стопански начин ( на
праче), без предварителен идеен проект, с които да се решат водните подоци за
цялата канализационна мрежа.
- Липсва достатъчен брой дъждоприемни оттоци за поемане на дъждовните
водни количества.
- Преобладаващият диаметър е в диапазона 300-400мм, което е достатъчно за
битова канализация , която да се доизгради до ПСОВ , а отделно се проектира и
изгради дъждовна канализация.
- Градът е тесен и разлят по портежението на река Марица, пресичащ се
перппендикулярно от множество дерета, които се явяват естественни дъждовни
колектори.
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕБИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Необходимо е да се извършва ефективно пречистване на производствено
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замърсените отпадъчни води в ЛПСОВ преди заустване в системата за
отвеждането им в ПСОВ на населеното място.
Стратегия за развитие на ВиК сектора в Област Пазарджик 2005 - 2015 година.
Един от основните приоритети е развитие и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване качествата на околната и жизнената среда.
Общинският план за развитие на Община Белово 2014 - 2020 година и
следващите са основния документ, определящ стратегическите цели и
приоритети на общинската политика, разработен съгласно изискванията на
Закона за регионалното развитие и съобразен с Националната стратегия за
регионално развитие на Република България. За постигането на приоритетните
цели са предвидени мерки, свързани с рехабилитирането на съществуваща и
изграждането на нова “ВиК” инфраструктура, заложени са в отделните цели и са
база за определяне на Инвестиционните програми на Регионалните планове на
„ВиК“ . Планирането на общинското развитие обхваща изключително широк кръг
от дейности, като за целите на изготвянето на Регионалния генерален план за
водоснабдяване и канализация на обособена територия на Община Белово,
обект на анализ са само мерките, свързани с изграждането на нова и
рехабилитирането на съществуваща “ВиК” инфраструктура.
А. ХІІ. 04. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
А. ХІІ. 04. 01. ХИДРОЕНЕРГЕТИКА
Община Белово е богата на хидроенергийни ресурси. Преди 40 - 50 години това
е оценено на високо национално ниво, в резултат на което е изграден уникален
хидроенергиен комплекс, стопанисван понастоящем от Национална Енергийна
Компания /НЕК/, даващ в момента сериозен процент евтина електроенергия в
енергийната мрежа. Предлагаме по-важни данни за хидроенергетиката в района.
КАСКАДА „БЕЛМЕКЕН - СЕСТРИМО - ЧАИРА“:
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В североизточния дял на най-високата българска планина - Рила, на около 20
километра югозоподно от град Белово, се простира поречието на река Крива. Тя
е приток на Марица и се влива в нея в западната част на горнотракийското поле.
Поречието на река Крива се характеризира с големия си наклон - в участък с
дължина от 10 км съществува естествен пад 1300 метра. Преди 40 - 50 години
започва проучването и проектирането за Сестримския хидроенергиен комплекс -

един от най-големите в Европа. Каскадата „Белмекен - Сестримо - Чаира“ е един
уникален обект. Това се дължи на природния феномен, както и на следните
фактори:
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възможността да се изгради язовир с обем над 140 х 106 м3 на надморска
височина от 1 900 м;

наличието на единствения не само в България, но и в региона
концентриран пад от 1550 м от мястото на язовира до с. Момина клисура;

възможността чрез деривации на два „етажа“, обхващащи голяма част от
Рила, годишно да се довеждат води до: - основното водохранилище – над
200х106 м3, - изравнител „Станкови бараки“ с над 100х106 м3.
Каскада „Сестримо“ обхваща:

язовир Белмекен с обем 144 х 106 м3 вода, заграден от две стени –
основна и спомагателна;

три деривации на кота над 1900 м, които се вливат в язовира, а именно:

„Грънчар“ с т. нар. „допълнителни води“ към него; това е и най-голямата
деривация; „Марица1900“; „Джаферица“;

две деривации над кота 1200 м, които се вливат в изравнител „Станкови
бараки“, под изтичалото на ВЕЦ - ПАВЕЦ „Белмекен“, а именно: „Марица1200“
и „Яденица – Чаира“;

горен изравнител над ВЕЦ „Момина клисура“;

напорен тракт от тунели, щолени и водни кули;

канал от изтичалото на ВЕЦ „Сестримо“ до изравнителя на ВЕЦ „Момина
клисура“ и три водноелектрически централи:
- ВЕЦ - ПАВЕЦ „Белмекен“;
- ВЕЦ „Сестримо“;
- ВЕЦ „Момина клисура“.


ХИДРОВЪЗЕЛ „БЕЛМЕКЕН“
Най-значимото съоръжение на каскадата e хидровъзел „Белмекен“. Той е
изграден на високото плато, от което води началото си р. Крива и включва яз.
„Белмекен“, събирателните деривации от първия пояс, „Марица 1900“, „Грънчар“
„Джаферица“ и събирателни деривации „Благоевградска Бистрица“, „Илийна“ и
„Манастирска“ от поречието на р.Струма , ПАВЕЦ „Белмекен“ и ПАВЕЦ „Чаира“.
ЯЗОВИР „БЕЛМЕКЕН“
ОБЩИ ДАННИ:
Местоположение - планина Рила
Построен на река Крива
Водосборна област - 219 квкм
Средногодишен приток - 242,50 кубм/сек
Година на построяване - 1974 година
Предназначение - електропроизводство
Изравняване на водната маса - многогодишно
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 144,04 млн. кубм
Полезен обем - 141,16 млн. кубм
Най-високо водно ниво - 1921,0 м
Най-високо работно водно ниво - 1920,5 м
Най-ниско работно водно ниво - 1865,0 м
Залята площ - 4,531 квкм
ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно насипна
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 88,2 м
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Дължина по короната - 737,5 м
Кота корона - 1923,0 м
ПРЕЛИВНИК
Тип траншея
Дължина - 3,00 м
Общо преливно водно количество при
максимално водно ниво - 14,00 кубм/сек
ОСНОВНИ ИЗПУСКАТЕЛИ
Ремонтен затвор - дросел клапа
Работен затвор - джонсонов затвор
Обща пропускателна способност - 8,0 кубм/сек
Брои на изпускателите - 1
КОНТРАСТЕНА
Тип - земно насипна от грус
Противофилтрационна преграда - глинено ядро
Височина от основата - 23,1 м
Дължина по короната - 537,0 м
Кота корона - 1923,0 м
ПАВЕЦ „БЕЛМЕКЕН“
Тип на централата: деривационна
Пад на водата - 730 м
Максимално водно количество 12,5 кубм/сек ; 6,86 кубм/сек - режим помпи
Брои на агрегатите - помпи - 3 - режим турбини; 2 - помпено-турбинен режим
Тип на турбините - Пелтон
Инсталирана мощност - 375 МВт – Т; 104 МВт
Средногодишно ел. производство - 331 ГВ
ПАВЕЦ „ЧАИРА“
Първият агрегат на централата е произведен от „Тошиба“ Япония, а останалите
три в българските заводи „Вапцаров“ АД - Плевен и „ЕЛПРОМ“ – ЗЕМ София, по
японска документация и контрол на качеството. От 1995 година са в
експлоатация I-ви и II-ри агрегати, а от 1999 година III-ти и IV-ти агрегати, с което
се достига пълната мощност на ПАВЕЦ „ЧАИРА“. Машинната зала на ПАВЕЦ
„ЧАИРА“ е разположена в подземна каверна с размери 113,5/22,5/43 м.
Тип на централата: деривационна;
Пад на водата - 690 м; 701 м - помпено-турбинен режим;
Максимално водно количество - 36,0 кубм/сек; 29,5 кубм/сек;
Брой и тип на турбините/помпите - 4броя;
Инсталирана мощност - 864 МВт - Т; 788 МВт помпено-турбинен режим.
Средногодишно електропроизводство - 342 ГВтч. ПАВЕЦ „ЧАИРА“ дава
възможност за оптимизиране режима на работа на базовите производствени
мощности в АЕЦ и ТЕЦ, и подобрява важни технически качества на българската
електроенергийна система.
За повишаване на енергийната ефективност на комплекса, в процес на
изграждане е язовир „Яденица“, който чрез напорен тунел ще бъде свързан с
долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ - язовир „Чаира“.
ХИДРОВЪЗЕЛ „ЧАИРА - СТАНКОВИ БАРАКИ“
Хидровъзел „Чаира - Станкови бараки“ обхваща язовирите „Чаира“ и „Станкови
бараки“, събирателните деривации на кота 1200 м, от втория пояс /„Марица
АСГРАДА ДЗЗД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО

82

1200“, „Чаира“ и „Яденица“/, деривационните ВЕЦ „Сестримо“ и „Момина
клисура“ и два изравнителя.
ЯЗОВИР „ЧАИРА“
Основното предназначение на язовир „Чаира“ е да служи за долен изравнител
на ПАВЕЦ „Чаира“. Недостатъчният обем на язовира обосновава строящия се
яз. „Яденица“ и свързващия го с язовир „Чаира“ реверсивен тунел.
ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - планина Рила;
Построен на река Чаирска;
Водосборна област - 18,6 квкм;
Година на построяване - 1985 - 1988 година;
Изравняване на водната маса - дневно.
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 5,60 млн. кубм;
Полезен обем - 4,20 млн. кубм;
Най-високо водно ниво - 1261,30 м;
Най-високо работно водно ниво - 1260,0 м;
Най-ниско работно водно ниво - 1231,0 м.
ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - бетоново гравитачна;
Противофилтрационна преграда - инжекционна завеса;
Височина от основата - 85,0 м;
Дължина по короната - 305,0 м;
Кота корона - 1263,0 м;
ПРЕЛИВНИК
Тип - твърд челен;
Брой на преливните полета - 2 броя;
Размер на полетата - 12,0/1,30 м
Висока вълна обезпечен връх 0,01% 75,0 кубм/сек;
Общо преливно водно количество при максимално водно ниво - 72,0 кубм/сек.
ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Диаметър на основния изпускател - 1200 мм;
Ремонтен затвор - плосък савак - 1,20/1,00 м;
Работен затвор - плосък савак - 1,20/1,00 м;
Обща пропускателна способност - 20,27 кубм/сек.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Изпълнен в отбивния тунел - стоманен;
тръбопровод с дължина 144,00 м и диаметър 600 мм.
ЯЗОВИР „СТАНКОВИ БАРАКИ“
ОБЩИ ДАННИ
Местоположение - планина Рила;
Построен на река Крива;
Година на построяване - 1974 година;
Предназначение - електропроизводство;
Изравняване на водната маса - дневно.
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Завирен обем - 0,420 млн. кубм;
Полезен обем - 0,375 млн. кубм.
ПРЕЛИВНИК
Тип: шахтов;
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Диаметър - 12 м;
Общо преливно водно количество при максимално водно ниво - 103 кубм/сек
ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ
Ремонтен затвор - тип и размери - дросел клапа диаметър 600 мм;
Работен затвор - тип и размери - Джонсън диаметър 600мм;
Обща пропускателна способност - 3,6 кубм/сек;
Брой на изпускателите - 1 брой;
ГНД за ВЕЦ „Сестримо“ е с дължина 3456,60 м и светъл диаметър 4,10 м.
ВЕЦ „СЕСТРИМО“
Тип на централата: деривационна;
Пад на водата - 539 м;
Максимално водно количество - 56,6 м3/сек;
Брой и тип на агрегатите - 2 броя;
Тип на турбините - Пелтон, вертикални;
Инсталирана мощност - 240 МВт;
Средногодишно електропроизводство - 229,5 ГВтч.
ЯЗОВИРНА СТЕНА
Тип - каменно-насипна;
Противофилтрационна преграда - наклонено глинено ядро;
Височина от основата - 37,0 м;
Дължина по короната - 100,0 м;
Кота корона - 1185,0 м;
Най-високо водно ниво - 1184,2 м;
Най-ниско работно водно ниво - 1167,0 м;
Най-високо работно водно ниво - 1183,0 м;
Залята площ - 0,022 квкм.
ДНЕВЕН ИЗРАВНИТЕЛ „МОМИНА КЛИСУРА“
Дневен изравнител „Момина клисура“ е изграден североизточно от село
Сестримо. Задачата на изравнителя е да осигури едновременното пускане на
ВЕЦ „Момина клисура" с ВЕЦ „Сестримо“ и да изравни допълнителната
приточност от река Крива. Обемът на изравнителя се оформя чрез изграждане
на оградни, земнонасипни диги с бетонова и стоманобетонова облицовки.
ВЕЦ „МОМИНА КЛИСУРА“
Тип на централата - деривационна;
Пад на водата - 254,5 м;
Максимално водно количество - 56,6 кубм/сек;
Брои на агрегатите - 2 броя;
Тип на турбините - Франсис, вертикални;
Производител - България;
Инсталирана мощност - 120 МВт;
Средногодишно електропроизводство - 105,3 ГВтч.
Територията на общината е обезпечена с електроенергия и с въздушни
електропроводи високо напрежение собственост на НЕК. Мрежата СрН е добре
развита и в добро състояние. Недобро е и състоянието на мрежата ниско
напрежение - в по-голямата си част въздушна с недостатъчна преносна
възможност.
На
територията
на
общината
е
разположена
електроразпределителна подстанция 110/20. По населени места е изградена
мрежа от ТП с обща инсталирана мощност в (КVА) както следва: град Белово
247130; квартал Малко Белово 62480; село Голямо Белово 3900; село Момина
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клисура 71673; с. Сестримо 81900; село Габровица 2560; село Дъбравите 2410;
с.Мененкьово 3750; село Аканджиево 2430; местност Белмекен 3125; село Чаира
1400; местност Ливада Бачия 1100.
На територията на община Белово има изградена и въведена една ВЕИ 1300
KW и един микро ВЕЦ в село Сестримо
А. ХІІІ. СПОРТ, ОТДИХ, ТУРИЗЪМ И КУРОРТНО ДЕЛО
На територията на Община Белово са регистрирани редица исторически
паметници, привлекателни за културен и исторически туризъм. Голям интерес за
културното наследство на Беловския край представлява село Голямо Белово,
където 80% от жилищния фонд е изграден през епохата на Възраждането. Над
50 къщи са обявени за паметници на културата, а от четирите църкви се
откроява “Свети Георги” със своята уникална дърворезба, която през 2006
година навършва 200 години. Наред с материалната култура в Беловския край
се е създала и висока духовна култура. Голямо Белово е един от старите
просветни центрове в българските земи. През 18 век са съществували няколко
килийни училища, от които и първото в България, а през 1806 година е
създадено обединено училище в двора на църквата “Св. Георги”.
Днес във всяко селище от Общината построените читалищни сгради са средища
на културния живот, но са в лошо състояние и се нуждаят от спешен ремонт и
усъвършенстване.
Природните дадености и съществуващата, но недостатъчна материална база
при едно добро и разумно развитие, биха създали добри условия в спортнотуристическата
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”.
Този извор е един от най - големите по дебит в страната. До него е построен и
плувен басейн. Плувният комплекс включва:
- терен с обща площ - 10 000 квм;
- плувен басейн с размери 25/50 м и дълбочина 1,80 до 2,20 м, с общ обем от
2035 кубм;
- детски плувен басейн с форма на полукръг с размер 10 м и обем 126 кубм;
-други инфраструктурни подобекти: хигиенни душове, съблекални, тоалетни;
- езеро /рибарник/ с полуостров с площ 14 500 квм.
Минералният плаж е електрифициран с локални ел. инсталации за сградите и
районното осветление. Обектът се захранва от извор “Баните”. Наличният
водоизточник и изградените съоръжения на обекта обуславят използването на
същите за краткотраен отдих, рекреационни дейности, развлекателни, спортни и
увеселителни мероприятия. Плувният комплекс може да се посещава от около
500 души дневно през активния летен сезон. До 1998 година е експлоатиран на
базата на наемни договори с частни фирми. От средата на 1998 година, обектът
е със статут на общинска собственост и отдаден на концесия.
В град Белово са изградени един стадион, комплекс от спортни площадки, зала
за волейбол и два физкултурни салона, които са неподдържани и се нуждаят от
ремонт. В общината функционират спортните дружества - ФК“Марица“, ФК
“Ботев” Момина клисура и ФК „Марица“ село Мененкьово. В община Белово
функционира едно от най-старите туристически дружества в този регион на
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България - ТД “Алабак”. То организира походи, излети, екскурзионни летувания е
редица други интересни мероприятия.
Около Белово човешката цивилизация се е зародила още от времето на
неолита. Най-известният археологически обект е археологическият комплекс
“Свети Спас”, състоящ се от крепост и базилика /5-6 век/. През епохата на
Възраждането, Белово - като икономически и духовен център, ражда видни
участници в националноосвободителни борби. Населението на град Белово
взема активно участие в Априлската епопея от 1876 година. Повече от 20 души
се присъидиняват към четата на Георги Бенковски. С легенди и предания са
свързани много наименования на местности в района.
Беловската община се е развивала и има много допълнителни възможности за
развитие и като курортно-туристичуски микрорайон. Базата “Ливада Бачия”,
курортът “Чаира”, “Долния Юндол” /Яденица/, язовир “Белмекен”, “Топлата
вода”, “Чапаеви коти”, Куртово и други подобни обекти са с не много големи и
все още недостатъчно използвани и рекламирани възможности за отдих и
туризъм /конен и ловен/. Някои от тези обекти не са нанесени върху КВС и ККР.
Съществуват големи перспективи за развитието на познавателно-възпитателния
туризъм. В това отношение голям интерес представляват археологическите
обекти на връх „Свети Спас“, между които се откроява страрохристиянската
базилика от 4 век , известна като Беловската базилика.
В районите на местност “Долен Юндол” /местност Яденица) и местност “Ливада
Бачия” се оформя високопланинско курортно ядро, което с всяка изминала
година привлича все повече туристи и любители на природата. “Долен Юндол” е
раположена на 19 км от Белово в изворната област на река Яденица. Има мек
климат, изобилно течаща вода. Местността е водоснабдена и електрифицирана.
Има няколко стопански сгради на горското стопанство и вила на община
Пазарджик. По мнението на специалистите, климатът е благоприятен за
боледуващите от астма.
На 6 км от “Долен Юндол” се намира местност “Ливада Бачия”. Разположена е в
подножието на връх Балабаница. Местноста представлява естествена
стъпаловидно оформена поляна, заобиколена с прекрасни гори. Общата й площ
възлиза на около 20 ха. Тук е изграден център за комплексен отдих. До местност
Ливада Бачия се стига по шосето за курорта Юндола. От местност Долен Юндол
се отделя горски път за местност Ливада Бачия. За съжаление, както вече беше
споменато, поради грешка в кадастралната карта, урбанизираната територия на
Ливада бачия и пътя до нея не са нанесени. Налага се актуализация и промяна
на кадастралната карта.
Климатичен планински курорт /Решение на МС № 153 от 24 февруари 2012
година за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне
на техните граници (ДВ, брой 18 от 2012 година/ местност “Чаира”. Летовище
“Чаира” отстои на 18 км от гара Сестримо. Раположено е в голямото долинно
разширение на Чаирската река. През 1928 година до тази местност е било
прокарано шосе, преминавало през красивата клисура на Крива река и я
направило достъпна за масови посещения. Рождената дата на курорта обаче се
поставя осем години по - късно. През 1936 година е построена почивна станция
за железничарите с 60 легла. През 1949 година Българският ловно - рибарски
съюз изгражда голяма ловна хижа. Започва и частно вилно строителство.
Издигнати са и почивни станции на предприятия от Пазарджик, Русе, Пловдив и
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други. 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. Околовръст
курортът е заобиколен с чудесни широколистни и иголистни гори. В неговия
район е създадено ловното стопанство „Чаира” с 68 000 дка силно пресечен
терен, спомагащ за развъждането на полезен дивеч. Обитава се от сърни,
елени, диви свине, мечки и др. Срещат се глухари, яребици /лещарки/, кеклици и
други. Туристите, които ползват железопътния транспорт, могат да слязат на
гара Сестримо, отстояща на 4 км от село Сестримо и да продължат с автомобил.
Близостта до международно летище е критичен фактор за развитието на
туризма. По международните стандарти, а и според практиката на
туроператорите, за да може туризмът да разчита на задгранични клиенти, е
крайно наложително транспортът от международно летище до зоната за
рекреация да не бъде по-продължителен от 60 до 80 минути. За Белово като
туристическа дестинация по този критерий отговарят летищата в столицата
София и в Пловдив.
Богатото историческо наследство на Беловския регион предполага и предоставя
изключително добри условия за развитие на т. нар. църковен туризъм. В региона
на община Белово има 8 църкви и 6 параклиса. В Беловския район се намира и
първото килийно училище. По отношение на легловата база в община Белово
има само няколко къщи за гости: село Габровица - „Тандови“- 8, село Сестримо Лазарови - 6, Чаира -10 и ресторанти и заведения за хранене: село Сестримо механа Булгари - 40, село Момина клисура - 82, ханче „Яденица“- 20, град
Белово - „Джекса“-40 и село Габровица, ханче „Марица“- 100 места.
След построяването на язовир “Яденица” ще се създадат добри условия за
развитие на екотуризма в община Белово.
Община Белово се характеризира със значителна чистота на въздуха. Налице е
и пълно покритие с енергийни и телекомуникационни мрежи.
Всички гореизброени силни черти на Общината, свързани с добрия климат и
релеф, с наличието на минерални извори, чистотата на въздуха и др. създават
добри предпоставки за развитието на културното дело и туризма. Но с оглед на
недоброто икономическо състояние на Република България, както и на община
Белово, най - доброто за развитието на общината е съчетаване на културно исторически туризъм с възможностите за практикуване на зимни спортове и
развтието заедно с тях на една система от бази за рекреация и спорт на
територията на южните склонове на Рила до населените места Сестримо и
Момина клисура и Голямо Белово. Изградената до момента настанителна 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.
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Б. ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Б. І. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗРАБОТВАНЕ НА ОУПО
Б. І. 01. ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗРАБОТВАНЕТО ОУПО
БЕЛОВО
Разработването на ОУП на община Белово се налага поради следните основни
причини:

Съществени изменения в социално-икономическата сфера и нормативни
изменения;

Наличие на стара градоустройствена планова основа, която е непригодна в
новите условия на възстановяване на поземлената собственост;

Несъответствието между търсенето и предлагането в инвестиционните
процеси.
Действащият към момента териториално градоустройствен план на община
Белово е от 1989 год. и е морално остарял, поради постъпилите изменения в
нормативната уредба и общественото развитие. С изработване на нов ОУПО ще
се създадат условия за привеждане в съотвествие на устройствената основа
към новите реалности и ще даде възможност на общината да определи
политиката и да осъществява дейности по устройство на територията, но без да
се компрометира стратегията за цялото развитие на общината, като се
съвместяват общинските с частните интереси.
Заданието за изработване на ОУП на община Белово е одобрено с Решение на
Общински съвет № 362 от 29.03.2013 година, прието с Протокол №35 от
29.03.2013 година.
Площта на разработваната територия е 346.376 квадратни км /34637.61 ха/, с
разположени на нея един град с един сателитен квартал и седем села.
Общият устройствен план на Община Белово е за времеви хоризонт 2030
година /член 17 алинея З от Наредба №8/.
Б. І. 02. ЦЕЛ НА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОУПО БЕЛОВО
Промените на законовите уредби през последните 26 години, както и
възстановяване на собствеността на населението, налагат промени в областта
на териториалното и селищно устройство. Отдавна изтекоха сроковете на
директивните планове от 80-те години, които вече са непригодни при новите
обществени условия и собственост на земята. При липса на общи устройствени
планове, съобразени с новите условия, се наблюдават огромни затруднения за
развитието на инвестиционните процеси, заради недообмислени закони и
наредби, неправилен подход при изработване на плановете за земеразделяне и
продължаващият такъв при кадастралните карти, с грешни графики и бази данни
/без изключения/ и като прибавим и огромни пречки, бюрократични спънки,
съдебната система и други, се получава невъзможност от осъществяване на
някакви инвестиционни намерения. МРРБ разбра необходимостта от
изработване на общи устройствени планове на общините. По отношение на
горното, актуалните планове за земеразделяне /КВС/ и кадастралните карти, на
базата на които се изработва общия устройствен план, са с много пропуски в
графиката и особено в базите данни. Това затруднява работата по
изработването на ОУПО, но проектантския колектив прояви търпение и се опита
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да изясни и отстрани максимално от тези пропуски и грешки с цел
безпроблемно ползване на ОУП на общината.
Главната цел на ОУП на общината е създаване на оптимална пространствена и
функционална структура на развитие, както и изграждане и комплексно
устройство на града в единство на урбанизираните структури със
съществуващите природна и антропогенна среда и специфични социалноикономически условия.
Общият устройствен план на общината /ОУПО/ ще бъде стратегически
управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за
нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие. Той ще определи
визия, цели и стратегия на развитието, както и преобладаващото
предназначение и начин на устройство на отделните структурни части на
територията, която обхваща, за следващите не по - малко от двадесет години.
Съгласно изискванията на ЗУТ, ОУПО ще се съобразява с принципите и
политиките в областта на пространственото развитие на Европейския съюз и
Република България, но задължително, само с интересите на населението на
Община Белово, както и с предвижданията на актуалните планови документи от
по-горна йерархична степен, като ще представлява по отношение на тях попълна, по-подробна и конкретна разработка. При изработване на ОУПО ще
бъдат взети предвид и регионалните фактори като дадености и цели на
развитието, съставляващи важна компонента в устройственото планиране за
общината.
ОУПО ще се реализира чрез изработването и прилагането на нови и
актуализирани общи и секторни стратегически планове и програми на общината
и региона с краткосрочен и средносрочен характер. Същевременно ще бъде
ясна устройствена база за изработване и актуализация на необходимите
подробни устройствени планове за територията. По този начин той ще създаде
пространствени предпоставки за подобряване на начина на живот и за
реализация на приоритетните инвестиционни инициативи и дейности за
социално - икономическото развитие на общината.
Главната цел на общия устройствен план на общината е да създаде
пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво
устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за
регионално развитие и със специфичните за община Белово природни,
културно-исторически, туристически, курортни и други ресурси.
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично
равновесие и най-важното, икономически растеж и социален просперитет, при
пестеливо използване на природните ресурси, постигането на главната цел се
предпоставя от изпълнението на следните цели:
•
Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната
урбанизация на територията на общината според най-важното, нейните
икономически и социални интереси, в граници, които да не накърняват целостта
и стабилността на природната й среда;
•
Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на
стратегическите документи по ЗРР;
•
Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и
техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите
обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и
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стандарти;
•
Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот
най-вече на природното и културно наследство на общината.
Основните задачи на плана могат да бъдат определени, както следва:
•
Определяне на общата структура на територията.
•
Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите
по-горе цитирани, при съблюдаване на режимите, установени със специални
закони;
•
Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура.
•
Обезпечаване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината,
както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни
мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение.
•
Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на
общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на
допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с
оглед опазването им.
•
Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на
културно-историческото наследство и природните забележителности.
•
Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на
последователност на реализирането им във времето.
В условията на „пазарно“ стопанство и силно редуциран общински бюджет
възможност за финансиране на опазването, възстановяването, повишаването на
качеството и изграждането на елементите на жизнената среда ще се търси в
съвместни действия на публични (общината, държавата, ЕС) и частни
партньори, при акцент върху съживяване и развитие на икономиката и чак
тогава, за евентуално привличане на средства от фондовете на ЕС по линия на
оперативните програми, което в момента вече е много трудно.
Б. ІІ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ
С общия устройствен план на Община Белово трябва да се определят:
– общата концепция и насоки на социално-икономическото и пространственото
развитие;
– функционално-планировъчната и устройствена структура на територията,
предмет на плана и преобладаващото предназначение на съставните и
структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните
територии, строителните граници, земеделските територии; горските територии,
защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите
със специално, с друго или със смесено предназначение;
– общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-общи
цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и
развитие;
– режимът на устройственото развитие и опазване на територии с публичен
характер - държавна и общинска собственост;
– разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура
на територията на общината по отношение на териториалното и икономическо
развитие и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;
– териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
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– териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и
естетическо възстановяване и оформяне, в т.ч. териториите за превантивна
устройствена защита и саниране за опазване на характера на ландшафта и на
паметниците на културно-историческото наследство;
– териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство;
– устройствените правила и нормативи за застрояване;
– конкретните устройствени режими на урбанизираните, земеделските и
горските територии, и допълнителните режими за нарушените и защитените
зони и терени; в т.ч. на защитни и рекреационни гори, културно-исторически
ценности и други; границите на териториите с ограничителен режим, подчинен
на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната.
Б. ІІІ. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД И ЕТАПИ НА РАБОТА
Общият устройствен план на Община Белово се разработва в две фази:
Предварителен и Окончателен проект /член 17, алинея 2 от Наредба №8/.
Б. ІІІ. 01. ПЪРВА ФАЗА: ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ПРОЕКТ

Етап диагноза: Набиране на информация и актуализиране на изходните
данни, предоставени от общината;

Етап анализ: Анализиране на актуалната към момента на разработването
на ОУПО информация;
Изготвяне на Опорен план и придружаващи го
специализирани схеми; социологически проучвания за обществените оценки и
нагласи;

Етап прогнози: Изводи от анализа и прогнозни разчети за конкретизиране
изискванията към проектното решение по функционални системи;
- социално-икономическо развитие - прогноза за: демографско развитие
/песимистичен, оптимистичен или реалистичен вариант/, икономическо развитие
/промишленост, селско и горско стопанство, инженерна инфраструктура в т.ч.
транспорт, водопроводни и канализационни системи, електроснабдяване,
слаботокови и комуникационни мрежи, строителство, спорт, отдих, туризъм,
курортно дело и други/, развитие на социалната база /образование,
здравеопазване, култура, комунални дейности/, приоритети за реализация;
- пространствено развитие: основно предназначение на териториите, режими
на устройство и параметри за натоварването им, развитие на урбанизираните
територии и на техническата инфраструктура;
- екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда от
социално-икономическото и пространственото развитие и мероприятия за
подобряване на средата;
- правила и нормативи за прилагане на ОУПО, които включват условията, при
които може да се изменя планът, задължителните изисквания към подробните
устройствени планове /ПУП/, допустимите натоварвания на териториите и други.

Етап концепция: Изготвяне на визия, цели и концепция за устройствено
развитие на Община Белово в оптимистичен или песимистичен сценарий.

Оформяне на базисен сценарий и концепция - представен в ескиз;
обществено обсъждане;
Общият устройствен план - предварителен проект на общината е изработен при
съблюдаване на следните общи изисквания:

Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни
устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на
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общината.

Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за
развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с
целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско и
държавно ниво.

Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на
условия за преодоляване на установени съществени диспропорции между
отделни части на общинската територия.

Създаване на устройствени възможности за използване на природния и
културно-историческия ресурси за развитие на отдиха, спорта, туризма и
курортното дело, при съблюдаване режимите за опазването им.

Създаване условия за развитието на социалната и техническата
инфраструктура.

Осигуряване на възможности за етапност в реализацията на устройствени
мероприятия - общинско задължение.
По отношение на икономическото развитие на общината се прилагат
постановките на стратегическите документи по ЗРР и задължително исканията
на местното население, отнасящи се за общинската и държавните територии. За
стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи
социално-икономическото развитие, в плана се проучват възможностите и
предлагат решения за целесъобразна реализация на поземления фонд общинска собственост и държавна такава, при спазване на общите и
специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването.
Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация,
произтичаща от естествените демографски процеси, реалното и бъдещото
инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности в т.ч. за
спорт, отдих, туризъм, хотелиерство и индустрия, са разработени и приложени
аналитични подходи при планиране на основното предназначение на
територията като са съблюдавани и изискванията за устойчивост на системите.
Във връзка с горните изисквания, за населените места, за съществуващите и
новопредвидени селищни образувания, както и за други части от общинските и
държавни територии, с ОУПО – предварителен проект са определени територии
с общо и преобладаващо предназначение и самостоятелни терени с
устройствен режим:

територии /земеделски и горски/ без право на промяна на
предназначението им;

територии за превантивна устройствена защита /по член 10, алинея 3 на
ЗУТ/;

рискови територии - зони със свлачища и абразия и потенциално
наводняеми територии;

територии /земеделски и горски/ с право на промяна на предназначението
им за спорт, отдих и курортно дело както и за прилагане на
ландшафтноустройствени мероприятия.
Разпределението на територията на общината по видове общо /преобладаващо/
предназначение се извърши при спазване и съгласно Наредба № 7 от 2001
година за ПНУОВТУЗ при съобразяване с режимите, установени по реда на
други закони и на фактическото ползване. За територията на общинския център
се съблюдават предвижданията на действащия устройствен план. Във връзка с
настъпили промени във фактическата обстановка и предвижданията на ОУПО
наложените изменения на този план в отделни негови части, местата и видът на
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необходимото изменение са отразени в правилата за прилагане на ОУПО.
Б. ІІІ. 02. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНИ МАТЕРИАЛИ - ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ
НА ОУПО - съгласно изискванията на Наредба №8 от 2001 година за обема и
съдържанието на устройствените планове
Б. ІІІ. 02. 01. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Съдържание:
– инженерно-геоложки и хидрогеоложки характеристики – геоложки строеж,
физико-географски характеристики, хидроложки условия, хидрография, флора,
фауна, почви, климат, исторически забележителности и културно наследство,
социално икономически условия, статистически данни за демографското и
социално-икономическото състояние, в т.ч. здравеопазване, образование,
култура както и инженерна инфраструктура – пътен и железопътен транспорт,
водопроводни и канализационни системи, електроснабдяване, спорт, отдих,
туризъм и други;
– анализи и изводи за тенденциите в развитието на общината и града и тяхното
пространствено отражение;
– анализ на състоянието на средата;
– анализ на наличните планове и тяхната пригодност към момента;
– структурен пространствен анализ;
– прогнози за социално-икономическото и пространствено развитие; данни от
социологически проучвания за оценките и визията за развитието, направени
сред населението на общината и бизнеса;
– проектно предложение - концепция за развитие на общата териториална
структура и насоки за отделните функционални системи;
– специфични правила и норми за устройство на територията на общината;
– баланс на територията по проектното решение;
– правила за контрол на изпълнението на плана.
Б. ІІІ. 02. 02. ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Опорен план /с векторизирани хоризонтали/ в М 1 : 25 000 за общината, с
класификация по начин на трайно ползване, изработен върху цифров модел на
кадастралния план, приведен към устройствените режими на новия ОУП на
общината;
План за устройствено зониране на територията - ОУПО, изработен върху КВС и
ККР в М 1:25 000 за общината и 1:5 000 за нейния градски център Белово с
указано предназначение и режими; строителни граници, селищни образувания
извън тях; недвижими културни ценности и природни забележителности,
подлежащи на защита, земеделски и горски земи, открити водни площи и
течения, ограничители на ползването, нарушени територии за възстановяване,
обекти на сигурността и отбраната, основни елементи на транспортната
техническа инфраструктура - пътна и улична мрежа по класове, линии и гари на
публичния транспорт, основни елементи на другата техническа инфраструктура водопроводи, канализационни колектори, електропроводи, далекосъобщителни
мрежи, както и площните обекти на съоръженията към тях; места за третиране
на отпадъци; гробища - със съответна легенда;
Схеми в подходящ мащаб - М 1:25 000, М 1:50 000 и 100 000.
Схема за развитието на функционалните системи на транспортната мрежа и
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другите мрежи и съоръжения на техническата и социалната инфраструктура.
Допълнителни графични материали към ОУП.
Материали в текстов и графичен вид за преценяване на необходимостта от
ОВОС, ЕО и ОС от страна на РИОСВ.
Окончателният проект на ОУП на Община Белово съдържа текстовите и
графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени
съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени
обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални
администрации. /Текстовите, табличните и графичните материали от
предварителния проект са приложени в оригинал/.
В. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
В. І. ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОГНОЗИ
В. I. 01. ПРОМИШЛЕНОСТ, ИКОНОМИКА
Десетилетия наред Община Белово е разчитала основно на дейностите,
свързани с преработващата промишленост /производство на електроенергия,
традиционния отрасъл за общината - преработка на дървесина, целулозно хартиена промишленост/, с горското стопанство и в по-малка степен със
селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Последните или са
намалили производството си или са изцяло прекратени. Възможните нови
промишлени опори изискват чиста среда и съвременна инфраструктура /в т.ч.
комуникации/. Всичко това очаква от новия общ устройствен план на общината
да създаде необходимите устройствени предпоставки за ускорен растеж.
При формулиране на сценариите/хипотезите за икономическото развитие,
следва да се отчете влиянието на комплекс от условия и фактори. Те са
свързани с:
– необходимостта от придаване на нов динамизъм и качество на общината,
който в значителна степен е резултат от действието на системата Труд;
– използването на пространствени и устройствени фактори за реализацията на
този динамизъм и качество.
Обективните фактори и стимули за такова развитие на икономиката на общината
са:
 Добро разположение между три планини;
 Близост до големи центрове - София, Пловдив и курортни центрове
/Велинград, Костенец и Боровец/;
 Добри дадености за ски и спа туризъм, минерален извор, планини;
 Много добри условия за добив на елекроенергия от възобновяеми енергийни
източници - слънце, вятър, дървесина;
 Добри възможности за екологично земеделие;
 Добри условия и традиции в живодновъдството;
 Екологично чисти територии;
 Производство на екологични храни с регионална търговска марка.
Бъдещото развитие на общината е свързано с активното сътрудничество и
коопериране със съседите от Пазарджишкия регион /общините: Велинград и
Септември/, традиционните връзки с община Костенец /област Софийска/, с
отварянето й към Европа и света.
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В новия общински план за развитие 2014 - 2020 година на Община Белово, като
основна стратегическа е записано: По-високо качество на живот чрез
подобряване на физическата среда и стимулиране на предприемачеството и
заетостта.
За изпълнението на тази цел общината следва да увеличи инвестициите в
подобряване на ВиК, ремонт на училища, читалища, общински пътища и други.
Тези мерки имат преди всичко краткосрочен ефект. Всеки по-голям ремонт
увеличава заетостта в строителството без особени изисквания към
квалификацията на хората. Това увеличава доходите, повишава потреблението,
създава доходи извън строителството и местната икономика расте.
Стимулирането на предприемачеството и на заетостта не само допълват
краткосрочните ефекти от общинските инвестиции, но са далеч по-дълготрайни
фактори на растеж. Ако общинските инвестиции стимулират икономиката найвече от страна на търсенето, то предприемачеството и високата квалификация
са дългосрочен фактор на предлагането на стоки и услуги и квалифицирана
работна сила.
За постигане на тази основна цел са формулирани 5 основни приоритета:
Приоритет 1: Инвестиции в общинската инфраструктура;
Приоритет 2: Стимулиране на предприемачеството;
Приоритет 3. Стимулиране на заетостта;
Приоритет 4. Подобряване на качеството на общинските услуги с помощта на
информационни технологии;
Приоритет 5. Изграждане на капацитет за структуриране и управление на
сложни проекти в общинската администрация.
Като основен приоритет за развитието на икономиката на община Белово е
приоритет 2: Стимулиране на предприемачеството.
1. Община Белово разполага с големи ресурси за развитие на екологично
земеделие и животновъдство, спа туризъм, производство на електроенергия от
слънце, вятър и дървесина. Тези ресурси са необходимо условие за привличане
на частни капитали. Стремежът е в общината да се извършва колкото се може
по- дълбоко преработване на суровината. Например да се произвеждат
екологични храни, а не само плодове, зеленчуци и живи животни. Също така
екологичните храни да навлязат на пазара като регионална търговска марка,
която да гарантира високо качество на храната и да стане разпознаваема за
потребителя с течение на времето. Колкото повече преработване на суровините
се извършва в общината, толкова повече доходи се създават и остават в
общината.
2. Цели, прогнози и сценарии /хипотези/ за икономическото развитие на община
Белово
Основното средство за икономическото развитие и постигане на ускорен и
устойчив икономически растеж е създаването на качествена жизнена среда. За
това основната стратегическа цел на развитието на община Белово в
средносрочен и дългосрочен план е: Ефективно използване на потенциала за
устойчиво развитие със стабилни темпове на растеж и високи стандарти на
жизнената среда при съхранен екологичен баланс.
Основната цел съдържа две неотделими сфери: “отворена икономика със
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стабилни темпове на растеж” и “жизнена среда”. Първата е двигател на
развитието, а втората осмисля усилията на хората, реализирали това развитие.
Задължително условие е целта да се преследва успоредно и едновременно в
двете сфери.
Първият вариант на прогнозата, предвижда средногодишни темпове на растеж,
около 4-5 % през целия прогнозен период /2016 - 2035 година/. По отношение на
конкурентноспособността на продукцията, най-добрите перспективи са в
подотрасли селското стопанство, преработваща промишленост и модерен
аграрен сектор.
Вторият /целеви/ вариант характеризира темповете и структурата на
производството, необходими за постигане на едно сравнително високо равнище
на развитие. Той е разработен при условие на преобладаващо действие на
фактори със стимулиращо въздействие върху развитието на общинската
икономика. Реализацията на втория /целеви/ вариант предполага наличие на
целенасочени управляващи въздействия. Предвидените средногодишни
темпове в периода /2016 - 2035 година/ по този вариант са определено високи
5-6 % средногодишен растеж и структура, ориентирана към високоефективни
пропорции на секторите, отраслите и производствата. И при този вариант
производствената структура ще включи развитие на преработваща
промишленост и модерен аграрен сектор. Но основният акцент е върху
стимулирането създаване на високопродуктивна и екологично чиста индустрия,
развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран с преработващата
промишленост.
И по двата сценария развитието на система Труд се характеризира с динамично
развитие. Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за
развитието на тази подсистема.
3. Устройствени решения за реализиране на прогнозните варианти
Обективните дадености за социално-икономическото развитие на община
Белово и бъдещите възможности за тяхното доразвиване са в основата на
устройствените решения на проекта за общ устройствен план, водещи до
устойчиво развитие и създаване на определен комфорт на средите, в които се
осъществява човешкия жизнен цикъл.
Устройствените аспекти в развитието на икономиката на Община Белово са
свързани с предвиждане на терени за нови съвременни производства, които не
влизат в конфликт с останалите подсистеми - Обитаване, Обслужване и други.
По този начин ще се осигурят необходимите устройствени предпоставки за
реализиране на заложената динамика, като повлияят върху интереса на
инвеститорите съгласно съвременните изисквания.
В. ІІ. ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
В. ІІ. 01. ТРАНСПОРТ
В. ІІ. 01. 01. АНАЛИЗ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
През Община Белово преминава първа главна жп линия Калотина-запад –
София – Пловдив – Свиленград – държавните граници с Турция и Гърция;
Община Белово, по точно гара Белово и гарите Габровица, Сестримо и Момина
клисура, са част от националната железопътна инфраструктура, която се
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управлява от „Управление на влаковата и гаровата дейност - Пловдив“ и са в
състава на първа главна жп линия София - Пловдив. Жп линията е удвоена и
електрифицирана още през 1969 година на миналия век. В този смисъл, макар и
в експлоатация, във връзка с изпълнение на европейските програми е дошъл
момент за реконструкция и модернизация на междугарието Костенец - Белово Септември.
Реконструкцията на жп участъка от Костенец до Септември ще се финансира
със средства от Механизма за свързване на Европа /Connecting Europe/, според
решение на Европейската комисия. Стойността на проекта се оценява на над
178,2 млн. евро. По линия на механизма се отпускат 85% финансиране за
осъществяването му. Отсечката е част от линията София - Пловдив - основен
транспортен коридор, който свързва Турция и България с Централна и Западна
Европа. Модернизирането на трасето е приоритет. По-голямата част от участъка
е ремонтирана също с европейски средства по линия на оперативните програми.
Предложеното решение за финансиране трябва да бъде официално одобрено
от Координационния комитет по Механизма за свързване на Европа, който е
заседавал на 8 юли 2016 година. Очаква се Комисията да приеме решението до
края на 2016 година. След това отделните споразумения за отпускане на
безвъзмездни средства ще бъдат подготвени от Изпълнителната агенция за
иновации и мрежи /INEA/ и ще бъдат сключени с получателите на средствата
през втората половина на 2016 година.
В. ІІ. 01. 02 АНАЛИЗ НА АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ - ПЪТНА МРЕЖА
Републиканскят път І-8 е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на
България с направление от запад на изток, преминаващ на територията на 5
области: Софийска, Пазарджишка, Пловдивска и Хасковска с обща дължина
386,1 км. По цялото си протежение пътят съвпада с Европейския Е80. След
Костенец пътят навлиза в Пазарджишка област като следва долината на река
Марица, постепенно завива на изток, преминава през село Момина клисура
покрай спирка Сестримо и навлиза в землището на град Белово, след което
продължава през Община Септември. Републикански път ІІІ-842 преминава
изцяло на територията на област Пазарджик и е с дължина 26.0 км. Пътят се
отклонява от км 53+100 на път ІІ-84 в центъра на с. Юндола и на североизток, по
долината на река Яденица /десен приток на река Марица/, която е орографска
граница между планините Рила и Родопи и достига границата на Община
Белово при км 5+800 след което преминава през село Голямо Белово при км
22+300 и в центъра на град Белово се свързва с републикански път І-8 при
неговия км 164+600.
Републиканска пътна мрежа
Териториалното разпределение на пътищата от висок клас е от решаващо
значение за мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги
от високо качество. Територията на Община Белово е с добра степен на
транспортна съоръженост и удовлетворява като количество настоящите
потребности. Агенция Пътна инфраструктура /в частност ОПУ Пазарджик/
стопанисва на територията на общината общо 40,743 км републикански пътища
както следва:

I-ви клас: път I-8 София - Пловдив от км 147+750 до км 168+356 - 20,606 км;

III-ти клас: път ІІІ-842 Юндола - Белово от км 5+909 до км 26+050 - 20,137
км.
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Пътищата от високите класове не са изчерпили пропускателната си способност:
автомобилен път І-8 не е претоварен за движение на МПС, но пътят от трети
клас, не е с голям резерв от пропускателна способност и АПИ в бъдеще трябва
да го реконструира по отношение ограниченията на скороста в някои участъци.
По-голямата част от пътната мрежа в общината е изградена с асфалтова
настилка, но не малка част от нея е в недобро техническо състояние.
ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА
Общинската пътна мрежа се състои от:
PAZ 1020 /І-8, Костенец - Белово/ - Габровица.
PAZ 1021 /І-8, Костенец - Белово/ - Сестримо.
PAZ 1022 /І-8, Костенец - Белово/ - Дъбравите.
PAZ 1023 /І-8/, Белово - Мененкьово - Аканджиево - Граница на /Община Белово
- Община Септември/ - път /ІІІ-3704/.
Състоянието на транспортната мрежа на общината, установените проблеми и
предстоящото развитие на пътните връзки на регионално и национално ниво,
обуславят следните изисквания според плановото задание и според одобрения
ОПР 2014 - 2020 година:

да се съобразят и адаптират при предвижданията за усъвършенстване и
доизграждане на пътната мрежа концепции и проекти, заложени в предходни
планове и проекти.

да се предложат допълнителни връзки на локалната с републиканската
пътна мрежа и да се предвидят общински пътища, дублиращи пътищата от
републиканската пътна мрежа с цел обслужване на предвидения с ОУПО
производствени зони, спортно туристически комплекс Белово, културно
историческите обекти.

да се предложи рационализиране на съществуващата пътна мрежа в
общината, както и на връзките със съседни общини чрез изграждане на нови
трасета.

да се предвидят обходи на всички населени места, през които преминават
пътища от републиканската пътна мрежа ако това е възможно.
Анализът на пътната мрежа показва, че поради планинския терен,
преобладаващ в Община Белово, както за националната, така и за ІV-ти клас общинска пътна мрежа няма много алтернативи. В такъв случай за
националната пътна мрежа /автомобилен път І–8 и ІІІ–842/, отговорността за
реконструкция и рехабилитация през 10 годишен период е на Агенция пътна
инфраструктура. За общинската пътна мрежа отговаря Община Белово. В
началото на 2016 година, общината направи необходимото като взе решение за
обявяване на търгове за проектиране на реконструкция и рехабилитация на
голяма част от ІV-то класната пътна мрежа. За всички проекти се очаква
финансиране от фонд Земеделие, тъй като експлоатационното моментно
състояние на пътищата не е добро.
С Решение № 167 от 16. 08. 2016 година Общински съвет - Белово гласува
кандидатстване за реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях с проект:
Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Белово.
Подобект 1: Общински път PAZ1020 за село Габровица;
Подобект 2: Общински път PAZ1021 от път I-8, Костенец - Белово до село
Сестримо;
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Подобект 3: Общински път PAZ1022 от край населено място град Белово до
село Дъбравите;
Подобект 4: Общински път PAZ1023, включващ:
участък 1 - от края на град Белово до начало село Мененкьово;
участък 2 - от края на село Мененкьово до начало село Аканджиево;
участък 3 - от края на село Аканджиево до общинска граница с Община
Септември.
Проектантският колектив изследва възможността за околовръстен път на
автомобилен път І-8, който да премине чрез мостови съоръжения над река
Марица и жп линията, /на 400 м източно от ВЕЦ “Момина клисура“/ след което на
север до околовръстния полигон на село Момина клисура, на север от завод
”Белана“, по улици: ”Дъбравско шосе“, ”Свети Марко“ и ”Марица“, и се свърже с
бул. Освобождение и връзка с четвъртокласния автомобилен път за село
Мененкьово и през съществуващото мостово съоръжение връзка с автомобилен
път І-8. Околовръстният път с дължина около 8 км, поради стръмния терен, е
възможно някъде да премине в тунели, и като прибавим и мостовите
съоръжения, би се повишила цената му за изпълнение. Като сравним дължината
на преминаващия в момента автомобилен път І-8 през населените места, около
6 км и бъдещия околовръстен за около 2 км през по-рядко застроена територия,
за този път общината трябва да положи необходимите усилия за изграждането
му в следващ програмен период - след 2037 година.
Като реална алтернатива за околовръстен път на автомобилен път 1-8 и ІІІ-842
от отклонение за село Сестримо - село Момина клиисура, град Белово и село
Голямо Белово се налага възстановяванета на историческия път - древният път,
т.нар. “Старият път“ между село Сестримо и село Голямо Белово по много
причини:

Възстановеният като автомобилен път с габарит Г8 ще изнесе транзитния
поток от автомобилен път І-8 в посока Якоруда след село Голямо Белово към
автомобилен път ІІІ-842. Ще съкрати разстоянието от 12.5 км. от които 9.5 км. в
регулацията на горните населени места на 10.0 км, от които 1.3 км. в
регулационните очертания на село Сестримо;

Проектният път 1 /”Старият път“/ при км. около 3+000 ще премине на около
400 м на север от останките на средновековната българска крепост ”Раковица“,
разрушена от турските нашественици през 1398 година и все още недостатъчно
проучена;

Проектния път 1 /”Старият път“/ ще свърже и елементите от предложената с
ОУПО ”устройствена зона за лесопарк, спорт, курортно дело и допълващи
обслужващи дейности - Ок*“, на границата на землища Момина клисура и
Голямо Белово“. Дължината на „проектен път 1 /от село Сестримо - юг до
Голямо Белово - юг/ възлиза на 6.5 км и ориентировъчни СМР 5 000 000 лв.
Същият ще бъдат квалифицирани като път ІV-ти клас от общинската пътна
мрежа с габарит Г8. При постъпки от Община Белово пред АПИ ”Старият път“ би
могъл да бъде квалифициран и като ІІІ-ти клас от републиканската пътна мрежа,
като обходен на Беловската агломерация и изграден със средства от МРРБ,
АПИ;

Проектен път 2 е съществуващ такъв, от местната общинска пътна мрежа, в
момента изграден с трайна асфалтобетонова настилка, в не добро
експлоатационно състояние. Необходимо е в бъдеще, във връзка със
изграждането и експлоатацията на зона Ок* и ”древния път“ реконструкцията му
за габарит Г8 с отбивки и квалифицирането му като автомобилен път ІV-ти клас
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от общинската пътна мрежа. Дължината на проектнтия автомобилен път 2 е 3.4
км и ориентировъчна цена около 2 000 000 лв;

Околовръстен път на село Мененкьово. Тази връзка е осъществима от
западната страна на селото.
Във връзка дейностите, предвидени за устройствена зона Ок*, за горско стопанските дейности, за обслужване на държавни, общински и частни имоти, за
противопожарни и други дейности е необходимо в програмния период на ОУПО
да се реконструират главно с габарит Г-6 и някои с Г-8 и следните автомобилни
пътища по номера, означени в схема ”Транспорт“:

№3 - Голямо Белово /път 1 - ”Старият път“/ до местност Чемеришка чука;

№4 - местност “Петровата църква“ до местност Чемеришка чука;

№5 - местност Яденица - местност Султанка - местност Чемеришка чука;

№6 - Голямо Белово - базилика ”Свети Спас“;

№7 - местност Яденица - местност Якимова ливада - връх Черкезина;

№8 - местност Яденица - Ливада бачия, местност Яденица - Куртово;

№9 - местност Чаира - местност Чемеришка чук;

№10 - село Сестримо - ПАВЕЦ Чаира;

№11 - ПАВЕЦ Чаира - язовир Белмекен.
За автомобилен път ІІІ-842 - Белово - Юндола, Община Белово трябва да
настоява пред АПИ за реконструкцията му, с цел увеличаване на
експлоатационната скорост на 90 км\час.
С оглед намаляване и защита от шум е необходимо Община Белово да има в
предвид някои възможности:

Зелена екранизация на сгради, озеленяване на тротоарните пространства двустранно, уплътняване на съществуващата дървесна растителност със
сенкоиздръжливи видове;

Поддържане на уличната и пътна мрежа само с гладки настилки;

Ревизия на организацията на движението в урбанизиланите територии по
отношение на стръмните улици. Изкачването по уличната мрежа да се
организира по по-полегатите, достъпът към стръмните да е отгоре, еднопосочно
и като се забрани изкачването по стръмните улици.
Като графика е представена схема Транспорт в мащаб 1: 50 000.
В. ІІ. 02. ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМИ - АНАЛИЗ
В. ІІ. 02. 01. ВОДОПРОВОДНА СИСТЕМА
Анализът на водопроводната система се базира на обобщената информация от
“Предварителен регионален план за водоснабдяване и канализация на
територията на ВиК ЕООД Белово, възложен за изработване от МРРБ през
месец юли 2013 година.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЪНШНИТЕ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ
СА:

Неблагоприятното разположение на основните водоизточници на
град Белово, село Дъбравите и село Мененкьово - каптажи ”Владикин извор” и
”Студена вода”. Не е възможно да бъдат устроени надеждни и сигурни
санитарно-охранителни зони. Съгласно Доклад за качеството на подземните
води в обхвата на Източнобеломорски район за басейново направление на
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водите - 2005, във водите на двата извора са установени концентрации над
допустимите стойности на желязо, манган, хром, амоний и други.

Санитарно - охранителните зони около водоизточниците са в лошо
състояние /разградени/ и не са изградени
съгласно
изискванията на
Наредба №3 от 16. 10. 2000 година.

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. Повечето са строени в периода 1960-1985 г.

Външните водопроводи на територията на на Община Белово са общо
55.327 км. От тях 51% са етернитови, 17% стоманени и 27% манесманови, 4 %
чугунени и 1% полиетиленови тръби. Етернитовите и част от стоманените
водопроводи са стари и амортизирани (изграждани са в периода 1953-1980 г.)

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/.
ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ
МРЕЖИ СА:

Разпределителните мрежи са изградени предимно от етернитови тръби с
отдавна изтекъл амортизационен срок. Това е 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 %. Те са в лошо състояние. По
тях също има значителен брой аварии.

Водата, подадена към разпределителните мрежи не се измерва.

Мрежата на град Белово не е зонирана - високи напори в ниските части на
града.
КРАТКОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 ГОДИНА
В краткосрочната програма са включени инвестиционни мерки, целящи преди
всичко, премахване на основните дефицити, свързани с качеството и
количеството на водата, подавана към потребителите. Приблизителните
разходи за краткосрочната програма, част Водоснабдяване, възлизат на 7 594
100 евра и включват следните инвестиционни компоненти:
За зони Белово - Дъбравите, Момина Клисура, Мененкьово и Аканджиево
изграждане на нова главна водоснабдителна система с нов водоизточник изравнителя на ВЕЦ ”Момина Клисура” с обем 200 000 кубм. Дейностите по
системата включват:

Изграждане на 19,589 км преносни гравитачни водопроводи;
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Изграждане на ПСПВ при изравнителя - със самопромиващи се бързи
пясъчни филтри, обеззаразяване, включително електро захранване на
площадката и направа на експлоатационен път;

Изграждане на облекчителна шахта V=25 кубм след ПСПВ;

Изграждане на шахта с редуцир-вентил след отклонението за село
Дъбравите;

Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми, които се явяват елементи на
водоснабдителната система /НВ V=500 кубм при квартал Малко Белово и НВ
V=200 кубм за село Мененкьово/;

Изграждане на шахта с редуцир-вентил пред НВ V=500 кубм за село
Момина Клисура /на вливната тръба/;

Изграждане на водомерни шахти и монтаж на водомерни устройства на
отклоненията към напорните водоеми, захранвани от системата;

Монтаж на устройство против преливане на всички водоеми, захранвани от
системата.
С изграждането на новата главна водоснабдителна система, с водоизточник
изравнителя на ВЕЦ ”Момина Клисура” /V= 200 000 кубм/ ще бъдат постигнати
следните резултати:

Премахване на риска от заболявания, дължащи се на вода с недопустимо
високо съдържание на химически елементи и съединения /която не отговаря на
Наредба №9 от 16. 03. 2001 година/.

Премахване на риска от възможни замърсявания - химически и
микробиологични, дължащи се на невъзможността да се устроят санитарноохранителни зони, отговарящи на изискванията на Наредба №16.10.2000 година
около каптажи ”Владикин извор” и ”Студена вода”;

Прекратяване на помпажното водоподаване към град Белово, село
Дъбравите и село Аканджиево /понастоящем ел. енергията за помпажното
водоподаване към трите селища възлиза на около 125 000 лв./годишно/;

Изграждане на новата главна водоснабдителна система ще се отрази на
здравната сигурност на 5 345 души, жители на град Белово, село Дъбравите и
село Мененкьово;

Изграждането на новата водоснабдителна система и дейностите,
предвидени за отделните селища, ще се отразят върху сигурността на
водоподаването и върху качеството на водата общо на 6 685 души.
ЗА ГРАД БЕЛОВО

Ремонт на 2 броя каптажи и устройване на санитарно-охранителни зони
около тях /каптажи ”Соколова скала” и ”Реката”/.

Монтаж на водомерни устройства след каптажите /пред напорните
водоеми/.

Обеззаразяване, съгласно изискванията на стандарта при НВ V=160 кубм за град Белово;

Водата, на базата на остатъчния хлор да се дохлорира при НВ V=500 кубм.
Предвидено е и електро захранване на площадката на рeзервоара;

Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми /НВ V=1000 кубм и НВ V=160
кубм/;

Рехабилитация на 4,927 км разпределителна водопроводна мрежа. Това е
приблизително 17% от общата дължина;

Монтаж на водомерни устройства след водоемите - на тръбите, захранващи
мрежата;
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Монтаж на редуцир-вентили и зониране на мрежата.
Предвидените за рехабилитация водопроводни участъци в гроя Белово са
определени, така че, да са успоредни на предвидените за изграждане, в рамките
на краткосрочния програмен период, канализационни клонове.
ЗА СЕЛО МОМИНА КЛИСУРА

Рехабилитация на 2 броя речни водохващания и устройване на СОЗ около
тях /водохващания ”Баш дере 1” и ”Баш дере 2”/. Рехабилитация на 1 брой
утаител.

Рехабилитация на 3 броя каптажи и устройване на СОЗ около тях /каптажи
”Черна река”, ”Яловарника” и ”Бялата вода”/;

Монтаж на водомерни устройства след водоизточниците;

Рехабилитация бавен филтър, реконструиранe на утаител;

Рехабилитация на самопромиващ се бърз пясъчен филтър и изграждане на
лека постройка от трислойни панели за защита от обледяване;

Рехабилитация на помещението за хлориране и на инсталацията за
обеззаразяване;

Монтаж на водомерно устройство след НВ V=500 кубм /на хранителната
тръба, захранваща мрежата/.
ЗА СЕЛО ДЪБРАВИТЕ

Монтаж на водомерно устройство след НВ V=200 кубм /на хранителната
тръба, захранваща мрежата/.
ЗА СЕЛО АКАНДЖИЕВО

Монтаж на водомерно устройство след НВ V=180 кубм /на хранителната
тръба, захранваща мрежата/.
ЗА СЕЛО ГАБРОВИЦА

Рехабилитация на 3 броя каптажи /”Голям чучур”, ”Малък чучур”, ”Нов
каптаж”/ и устройване на СОЗ около тях;

Монтаж на водомерни устройства след каптажите;

Устройване на ПСПВ - бърз филтър за водата отклонена от техническия
водопровод за кибритена фабрика Костенец. Водата след филтъра не се
обеззаразява;

Водата от филтъра, заедно с водата от каптажите се хлорират при НВ
V=80 кубм и НВ V=40 кубм. Инсталацията за обеззаразяване е в съответствие с
изискванията на нормативите;

Монтаж на водомерно устройство след напорните водоеми на селото /на
хранителната тръба/.
ЗА СЕЛО СЕСТРИМО

Рехабилитация на 1 брой речно водохващане /”Хаджидейца”/ и 1 брой
каптажа /”Папратливец”/ и устройване на СОЗ около тях;

Монтаж на водомерни устройства след водоизточниците;

Рехабилитация на съществуващ НВ V=200 кубм - за ниска зона на село
Сестримо;

Монтаж на водомерни устройства след напорните водоеми /за
хранителните тръби/;

Рехабилитация и възстановяване работата на съществуващата ПСПВ
„Сестримо” /за водата от речно водохващане ”Хаджидейца”/;

Изграждане на самостоятелно съоръжение за третиране на промивните
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води от ПСПВ ”Сестримо”;

Рехабилитация на хлораторните станции при ПСПВ ”Сестримо” и при НВ
V=200 кубм /за водата от каптажите/.
ЗА СЕЛО ГОЛЯМО БЕЛОВО

Рехабилитация на 2 броя каптажа /”Мердевене" и ”Липово равнище”/ и
устройване на СОЗ около тях.

Монтаж на водомерно устройство след водоизточниците.

Изграждане на нов НВ V=150 кубм - за село Голямо Белово.

Изграждане на водопроводни връзки между преносните водопроводи от
каптажите и водоема и между водоема и водопроводната мрежа на селото.

Монтаж на водомерно устройство след новия НВ V=150 кубм /на
хранителната тръба/.

Хлораторна инсталация, съгласно изискванията на стандарта при нов НВ
V=150 кубм и ектрозахранване на площадката.
С изпълнение на предвидените дейности за селата Габровица, Сестримо и
Голямо Белово ще бъдат постигнати следните резултати:

Подаване на качествена вода към потребителите;

Премахване на риска от разпространение на заболявания, дължащи се на
вода, която не е пречистена и обеззаразена и с недопустимо високо съдържание
на остатъчен хлор;

Предотвратяване на замърсяването на околното пространство и на
повърхностните и подпочвените води;

За селата Сестримо и Голямо Белово пускането в експлоатация на
напорните водоеми ще подобри сигурността на водоподаване;

Предвидените дейности ще се отразят върху сигурността на
водоподаването и върху качеството на водата, подавана към 2 206 души,
жители на трите села.
Краткосрочната инвестиционна програма, с оглед приключване на европейските
средства през 2020 година, е разумно, с общите усилия на Община Белово и
Област Пазарджик да се натовари с още инвестиционни проекти, защото след
този период, след 2020 година е очевидно, че ще е много трудно само със
средства от Националния бюджет.
СРЕДНОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2021 - 2028 ГОДИНА
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.
Приблизителните разходи за средносрочната програма - част Водоснабдяване
възлизат на 6 430 700 евра и включват следните инвестиционни проекти:
За град Белово:

Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми /НВ V = 1000 кубм и НВ V = 160
кубм/ и СОЗ около тях.

Рехабилитация на 9,557 км разпределителни водопроводни клонове /32%
от дължината на разпределителната мрежа на град Белово/.
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За село Момина Клисура:

Рехабилитация на 0,826 км разпределителна водопроводна мрежа.
За село Дъбравите

Рехабилитация на 1 брой НВ V= 200 куб.м и СОЗ около него.

Рехабилитация на 0,917 км разпределителни водопроводни клонове.
За село Мененкьово

Рехабилитация на 1,116 км разпределителни водопроводни клонове.
За село Аканджиево

Рехабилитация на 1 брой НВ V=180 кубм и СОЗ около него.

Рехабилитация на 0,927 км разпределителни водопроводни клонове.
За село Габровица

Рехабилитация на 3,005 км преносни водопроводи - от каптажите до
напорните водоеми на селото;

Рехабилитация на 2 броя напорни водоеми /НВ V= 80 кубм и НВ V= 40
кубм/ и СОЗ около тях;

Рехабилитация на 0,731 км разпределителни водопроводни клонове.
За село 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 село 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, ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ
СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

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 подобряване
състоянието на напорните водоеми.
ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2029 – 2038 ГОДИНА
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В дългосрочната програма са включени инвестиционни намерения с цел:

Осигуряване
на
устойчивост,
непрекъснатост
и
сигурност
на
водоподаването - рехабилитация на преносни водопроводи, рехабилитация на
разпределителни мрежи и напорни водоеми.

Увеличаване на ефективността на разпределителните мрежи - намаляване
на неприходната вода.

Подобряване контрола и управлението на водоснабдителните системи.
Приблизителните разходи за дългосрочната програма - част Водоснабдяване,
възлизат на 5 595 700 евро и включват следните инвестиционни компоненти:
За град Белово

Рехабилитация на 10.181 км разпределителни водопроводи.
За село Момина Клисура
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Рехабилитация на 1.298 км разпределителна водопроводна мрежа.
За село Дъбравите

Рехабилитация на 1.440 км разпределителни водопроводни клонове.
За село Мененкьово

Рехабилитация на 1.753 км разпределителни водопроводни клонове.
За село Аканджиево

Рехабилитация на 1.457 км разпределителни водопроводни клонове.
За село Габровица

Рехабилитация на 1.149 км разпределителни водопроводи.
За село Сестримо

Рехабилитация на 5.790 км преносен водопровод от каптажи до НВ
V=200 куб.м.

Рехабилитация на 1 брой напорен водоем - НВ V=500 куб.м;

Рехабилитация на 2.069 км разпределителни водопроводи.
За село Голямо Белово:

Рехабилитация на 0.799 км разпределителни водопроводи.
Общо за всички селища:

Устройване на СКАДА - система за управление и контрол. С изпълнение на
предвидените дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
– Повишаване сигурността на водоподаването към консуматорите.
– Намаляване на загубите на вода и на авариите в разпределителните мрежи на
осемте селища.
– Подобряване на състоянието на НВ V=500 м3 – за с. Сестримо.
– Нова система за управление и контрол, която ще позволи да се следи
състоянието на водоснабдителните системи и ще позволи бързи действия при
възникване на проблеми във водоподаването към консуматорите.
АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ
Предложение на алтернативи за развитие на външните водоснабдителни
системи на територията на Община Белово.
Необходимо е изработване на техникоикономическа обосновка, заключенията на
която да са основа за проектни и алтернативни решения. От екологична гледна
точка всички предложени алтернативи са екологосъобразни и реализацията им
не създава конфликтна ситуация с околната среда по отношение на всички
компоненти и фактори, които й въздействат.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
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, който лесно и бързо може да влезе в
експлоатация е идентифициран е 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 град Белово и селата Момина клисура, Дъбравите, Мененкьово
и Аканджиево, а също така и от недостига на питейна вода за село Сестримо да
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се реши чрез захранване от новия водоизточник - изравнителя на ВЕЦ ”Момина
клисура” /V=200 000 кубм/. Водоподаването ще се осъществява гравитачно,
посредством един главен водопровод от изравнителя и отклонения към
напорните водоеми на града и селата. Като вода, подавана от повърхностен
водоизточник, за нея е задължително устройване на 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.
Останалите две села Голямо Белово и Габровица имат изградени външни
водоснабдителни системи, които функционират и не са необходими алтернативи
на сега съществуващото водоснабдяване. Осигуряването на СТК Белово с
питейна вода няма да е проблем, тъй като в предвидената зона Ок - рекреация
и курортно дело има достатъчни на брой водохващания, деривационни канали и
други. които след изработването на ПУП-овете ще установят схемите за
водоползване, но при изработването им общинската администрация трябва да
изисква проектирането и изпълнението на две водопроводни системи - първата
за битово водопотребление и втората за условно чиста вода за напояване през
летния сезон на зелените площи в урбанизираните ядра и през зимния сезон за
изкуствен сняг.
В. ІІ. 02. 02. КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ
“ВиК” ЕООД Белово предоставя канализационни услуги на територията на
община Белово. Населените места нямат изградени пречиствателни станции за
отпадъчни води. За описаните съществуващи канализационни системи се
взимат предвид и текущите проекти. Обособени са агломерации на територията
на “ВиК” ЕООД Белово, съгласно доклад за прилагане на изискванията на
директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населените
места:
Агломерация Белово с 3 885 жители. Съоръженията на ниво ВиК оператор могат
да бъдат обобщени както следва: общо канализационна мрежа 50,255 км. За
град Белово канализационната мрежа е 16,895 км - смесена. Процент на
свързаност 87% с водоприемник река Марица /II-ра категория, в участъкът при
град Белово - нечуствителна зона/.
Промишлените отпадъчни води, които имат същите характеристики като
битовите, се заустват директно в канализационната мрежа. Това се отнася и за
всички предприятия на територията на Община Белово, с изключение на
производствено предприятие - Завод за производство на хартия Белана, което
зауства отпадните си води директно в река Марица. Изградени са
пречиствателни станции за производствените води - механо-химично стъпало и
за битовите отпадъчни води - механично и биологично стъпало. Пречистените
води отговарят на изискванията на норматива за приемник II-ра категория и се
заустват в река Марица.
ОСНОВНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА СА:

Канализационната мрежа е амортизирана /наноси в каналите, разместени и
нарушени връзки между тръбите, недостатъчен капацитет/диаметър/,
инфилтрация и ексфилтрация. В голямата си част канализационната мрежа
работи като смесена. Недостатъчен е броят на дъждоприемните решетки /тъй
като е изграждана като битона такава/ и по този начин, дъждовните водни
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количества на могат да постъпят в мрежата. Основният проблем са миризмите в
следствие на заустваните отпадъчни води в рамките на населеното място.

Липсва ПСОВ на територията на град Белово и отпадъчните води се
изливат директно в река Марица, р.Яденица и деретата, което е недопустимо.
В тази връзка Община Белово е възложила и изработила следните проекти:

Мерки за подобряване на канализационната инфраструктура на
територията на „“ВиК” “ ЕООД Белово.
Направените на базата на извършените проучвания на инфраструктурата за
събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води анализи водят до
заключения за настоящото състояние на структурите и съоръженията:
ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ БЕЛОВО /ГРАД БЕЛОВО/

Канализационната
мрежа, функционира като смесена - отвежда
отпадъчните битови, промишлени и дъждовни води.

Състоянието на част от съществуващата канализационна мрежа е лошо –
на места недостатъчни диаметри, малки
наклони, деформации след
строителство на канализацията, малка скорост на движение на отпадъчните
води и почвени отложения в канализационните тръби.
Има участъци с
недостатъчна дълбочина, пропадане или инфилтрация. Налице са
компрометирани участъци, които често аварират, вследствие дългогодишна
експлоатация.
ЗА СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

Ниска степен на изграденост на канализационна мрежа.
В Предварителен регионален генерален план за водоснабдяване и канализация
на територията на В и К ЕООД Белово, възложен от МРРБ - юли 2013 година, са
представени
следните
инвестиционни
програми,
необходими
за
реконструкцията, рехалилитация и ново строителство за всички елементи на
канализационните системи в Община Белово:
КРАТКОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 - 2020 ГОДИНА

Строителство на ПСОВ и довеждащи колектори (към ПСОВ) за осигуряване
съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води;

Рехабилитация на свързаните канализационни мрежи за намаляване на
инфилтрацията и премахването на други основни недостатъци, което ще
осигури ефективната експлоатация на ПСОВ;

Предварителни проучвания на населените места без канализационна
мрежа;

Изграждане на канализационна мрежа в жилищни квартали без
канализационна система, които са свързани с водоснабдителната система;

Реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни
колектори с недостатъчен хидравличен капацитет и с малка дълбочина. Ще
предпази мрежата от претоварване и ще намали риска от наводнения;

Реконструкция и рехабилитация на канализационни колектори с голяма
инфилтрация - това са предимно колектори с малка дължина на тръбите - 1 м
/съответно - голям брой на свързванията/ и дълъг експлоатационен период;

Реконструкция и рехабилитация на съществуващите канализационни
колектори с обратен наклон, заради пропадания или с нарушена конструкция;

Изграждане на преливници при смесените канализационни колектори;

Изграждане на нови главни колектори с цел да се свържат нови квартали с
ПСОВ;
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Изграждане на довеждащи колектори и КПС Мененкьово от населениете
места, съгласно приетата стратегическа алтернатива за група Белово;

Изграждане на ПСОВ Белово.
С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ
СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Избягване замърсяването на подземните води и намаляване до минимум
риска за човешкото здраве. Намаляване риска от включването на отпадъчните
води без пречистване в реките и другите водни тела;

Увеличаване степента на свързаност на населението към канализационната
мрежа до 100% за новоизградените мрежи;

Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ,
намаляване експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените
отпадъчни води;

Предпазване на канализационните мрежи от претоварване, намаляване
риска от наводнения и замърсяване почвите и подземните води;

Пречистване на отпадъчните води от група Белово.
СРЕДНОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2021 - 2028 ГОДИНА
В СРЕДНОСРОЧНАТА ПРОГРАМА 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.
Приблизителните разходи за средносрочната програма - част Канализация
възлизат на 5 627 300 евро и включват следните инвестиционни компоненти:

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;

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.
ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - 2029 - 2038 ГОДИНА
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В ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА 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.

Доизграждане на канализационни мрежи и увеличаване на свързаността на
населението с канализацията.
Приблизителните разходи за дългосрочната програма - част Канализация
възлизат на 5 229 600 евро и включват следните инвестиционни компоненти:

Реконструкция и рехабилитация на 7,5 км съществуващи канализационни
мрежи.

Изграждане на канализационни мрежи в селищата, с население под 2000
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 90% до 100%, според местонахождението.

Подобряване нивото на В и К услугите за населението и екологичното
състояние на населените места.

Намаляване инфилтрацията, постоянен режим на работа на ПСОВ,
намаляване експлоатационните разходи за пречистване на свръхразредените
отпадъчни води.

Прекратяване или намаляване на включването на отпадъчните води без
пречистване в почвите, реките и другите водни тела. Избягване замърсяването
на подземните води и намаляване до минимум риска за човешкото здраве.
АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ
Предложение на алтернативи за развитие на външните водоснабдителни
системи на територията на Община Белово.
Необходимо е изработване на техникоикономическа обосновка, заключенията на
която да са основа за проектни и алтернативни решения. От екологична гледна
точка всички предложени алтернативи са екологосъобразни и реализацията им
не създава конфликтна ситуация с околната среда по отношение на всички
компоненти и фактори, които й въздействат. Основните дейности са свързани с
отвеждането и пречистването на отпадъчните води на територията на Община
Белово. Разгледани са две стратегически алтернативи за пречистване на
отпадъчните води: децентрализирана - ПСОВ за Белово, Дъбравите, Голямо
Белово, Момина Клисура, Ааканджиево, Мененкьово) и централизирана - 1
ПСОВ за 6 населени места и 1 помпена станция между Мененкьово и
Аканджиево и ПСОВ Белово). Като се има предвид по-малката стойност на
инвестицията, разходите за експлоатация и поддръжка, централизираната
алтернатива е за предпочитане пред децентрализираната.
Канализационната система, е изградена и функционира като смесена система,
но след оглед на място и анализа на съществуващото положение,
препоръчваме да се премине към разделна система, поради следните причини:

Изградената до мометна канализационна мрежа е по стопански начин /на
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парче/, без предварителен идеен проект, с които да се решат водните потоци за
цялата канализационна мрежа.

Липсва достатъчен брой дъждоприемни оттоци за поемане на дъждовните
водни количества.

Преобладаващият диаметър е в диапазона 300 - 400 мм, което е
достатъчно за битова канализация, която да се доизгради до ПСОВ, а отделно
се проектира и изгради дъждовна канализация.

Градът е тесен и разлят по протежението на река Марица, пресичан
перппендикулярно от множество дерета, които се явяват естественни дъждовни
колектори.
Необходимо е да се извършва ефективно пречистване на производствено
замърсените отпадъчни води в ЛПСОВ преди заустване в системата за
отвеждането им в ПСОВ на населеното място.
Стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005 - 2015 година. Един от
основните приоритети е развитие и модернизация на техническата
инфраструктура и подобряване качествата на околната среда и жизнената
среда.
Общински план за развитие на Община Белово 2014 - 2020 година и следващите
са основния документ, определящ стратегическите цели и приоритети на
общинската политика, разработен съгласно изискванията на Закона за
регионалното развитие и съобразен с Националната стратегия за регионално
развитие на Република България. За постигането на приоритетните цели са
предвидени мерки, свързани с рехабилитирането на съществуваща и
изграждането на нова В и К инфраструктура, заложени са в отделните цели и са
база за определяне на Инвестиционните програми на Регионалните планове на
В и К. Планирането на общинското развитие обхваща изключително широк кръг
от дейности, като за целите на изготвянето на Регионалния генерален план за
водоснабдяване и канализация на обособена територия на Община Белово,
обект на анализ са само мерките, свързани с изграждането на нова и
рехабилитирането на съществуваща В и К инфраструктура. Изработена е схема
Водопровод и канализация в мащаб 1 : 50 000 в който са нанесени главните
водопроводи и канализационни колектори, водохващания, резервоари, водоеми
както и проектни главни разпределителни водопроводни и канализационни
трасета и други.
В. ІІ. 03.
ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ - АНАЛИЗ

И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ

На територията на Община Белово е изграден уникалният хидроенергиен
комплекс Белмекен Сестримо - Чаира, стопанисван от Националната
електрическа компания. Територията на общината е обезпечена с
електроенергия и с въздушни електропроводи високо напрежение. Мрежата СрН
е добре развита и 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
Електроразпределителна подстанция 110/20. По населени места е изградена
мрежа от ТП с обща инсталирана мощност както следва:
населено място
град Белово
АСГРАДА ДЗЗД
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квартал Малко Белово
село Голямо Белово
село Момина клисура
село Сестримо
село Габровица
село Дъбравите
село Мененкьово
село Аканджиево
местност Белмекен
местност Чаира
местност Ливада Бачия

6
3
7
8
2
2
3
2
3
1
1

2480
900
1673
1900
560
410
750
430
125
400
100

Изградените енергийни мощности са свързани с националната енергийна мрежа
като част от тях задоволяват и потребностите на общината. На територията на
общината преминават няколко електропровода 110 и 220 KV от националната
електропреносна система в посока към област София и Пазарджик. Те са
свързани и с други електроенергийни центрове на националната преносна
мрежа посредством електропроводи 220 КV, а с подстанция Белово с
електропровод 110 КV. През територията на общината преминава 15
електропоровода. Разпределителната мрежа 20 KV е с обща дължина над 100
км. В общината функционират 3 подстанции, като една от тях е разположена в
град Белово, на изток от гарата до река. Марица, която захранва град Белово и
селата с 2 х 25 MW - 110/ 20 KV. Подстанцията е свързана с тягова подстанция
на НКЖИ чрез електропровод. Електропреносната мрежа е изградена в
необходимата оптимална конфигурация като елемент от електроенергийната
система на страната. Тя гарантира сигурно, безопасно и ефективно
функциониране на електроенергийната система и непрекъснатост на
снабдяването на потребителите с електрическа енергия в нормални условия и
при смущения.
Техническото състояние на използваните съоръжения е сравнително добро.
Проблемите в електрозахранващата мрежа на населените места в общината са
свързани с постигането на по-високи качествени параметри на електрическия
ток преди всичко само за част от малките населени места. Намалената
консумация на електрическа енергия поради закриването на някои по - големи
консуматори води до освобождаването на енергийни мощности, което е добра
предпоставка за развитието на нови производстваи дейности. Част от
съоръженията на енергийната инфраструктура са морално и физически
амортизирани. На територията на общината енергоразпределението се
осъществява от EVN България. Електроразпределителната мрежа е добре
развита и разпределена за поемане максимално допустимото натоварване.
Техническото състояние на използваните мрежи и съоръжения е сравнително
добро.
Улично осветление в град Белово и съставните села на общината има от 50 - 60
години. То се развива и изгражда
едновременно със сградния фонд и
благоустрояването на уличната мрежа. Уличното осветление е монтирано върху
стоманени и стоманобетонови стълбове с осветителни тела с нискоенергийни
лампи - 70W, 50W и 2 х 12W. Изпълнено е и специфично фасадно /прожекторно/
осветление на някои сгради. Монтирането му ще продължи и на други
атрактивни обекти.
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В. ІІ. 03. 01.СЕРВИТУТНИ ЗОНИ
В Наредба № 16 от 09. 06. 2004 година за сервитутите на енергийните обекти се
определя размера, разположението и начина на упражняване на сервитутното
право. Минималните размери на сервитутната зона на енергийните обекти за
пренос и разпределение на електрическа енергия са както следва:
– Въздушни електропроводни линии за 110 кV и 400 кV в земеделски земи хоризонталното разстояние между крайните проводници при максимално
отклонение плюс 6м, по 3м от двете страни;
– Въздушни електропроводи за средно напрежение в земеделски земи - общо
7,5 м, в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м от обслужващата страна и 2,5
м от другата страна. С инвестиционен проект за изграждане или разширени, или
в проект за ремонт и рехабилитация на енергиен обект, могат да се установяват
и по-малки от определените в наредбата минимални размери на сервитутна
зона по преценка на титуляря на сервитутните права или при наличие на
техническа невъзможност, доказана с проект.
В. ІІ. 03. 02. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Цялостното развитие на захранването 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/.
B. ІІ. 04. ЕЛЕКТРОННА, СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА; ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
На територията на Община Белово съобщенията и комуникациите се
осъществяват от Виваком - най-голямата телекомуникационна компания в
България, която обединява услугите на БТК и Вивател и двата мобилни
оператора - М-тел и Теленор. Териториалното покритие на мобилните
оператори е в северната и западната част на общината.
Телекомуникационната мрежа предоставя различна степен на обслужване на
територията на отделните населени места. През последните години е осигурен
достъпът до интернет главно в град Белово. Основно проблеми съществуват в
селата, където все още степента на оборудване на населението с компютри е
твърде ниско и е необходимо изграждането на публични места за достъп до
мрежата /телецентрове/. В този контекст разпределението на обществените
средства в подкрепа на развитието в областта на ИКТ добива изключителна
важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до електронни
услуги и за развитието на информационното общество. Осигуряването на
условия за разширяване на проникването на ИКТ ще създаде възможности за
по-широк достъп до услуги и информация за населението от периферните
територии. Изграждането на обществени информационни системи и
гарантираното предлагане на интернет услуги за целия обществен сектор,
включително и на улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна
стъпка към информационното общество.
В. І. КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
Частта ще се представи след съгласуване със съответните институции
В. ІI. ЛАНДШАФТ
АСГРАДА ДЗЗД
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Частта ще се представи след съгласуване със съответните институции
B. ІІІ. СПОРТ, ОТДИХ, ТУРИЗЪМ И КУРОРТНО ДЕЛО - АНАЛИЗ
Съгласно извадка от планово задание към ОУПО: „......Потенциалът на
туристическите ресурси на общината предявява към общия й устройствен план
следните основни изисквания:

да се определят рекреационните ресурси на общината;

да се определят рекреационните капацитети и урбанистичните
натоварвания

с устройствените си предвиждания, правила и нормативи планът да осигури
в максимална степен едновременно социализацията и опазването на всички
ценни природни и антропогенни дадености - природозащитени обекти, културноисторическо наследство;

да създаде условия за развитие на териториите, подходящи и
привлекателни за разполагане на инфраструктура, обслужваща отдиха ваканционни селища, хотели, почивни станции, както и вили, организирани в
селищни образувания;

да определи териториите, подходящи за развитие на нови селищни
образувания „с предназначение за вилен отдих", и да въведе /чрез Правилата за
прилагане на плана/ правила и нормативи за устройството и застрояването им,
които да гарантират недопускане на експлоатационно пренатоварване,
безконтролно ползване на ресурса, необратими промени в естествената среда,
всякакъв вид замърсяване от човешки дейности, включително с наднормен шум;

развитието на инфраструктурата на търговията, услугите и спорта в
локализационен аспект да отчита териториалното разположение на
туристическа и курортна активност в и извън общинските граници, а така също и
преминаващите магистрали и други републикански пътища, с оглед увеличаване
на обслужвания контингент, в т.ч. и транзитните потоци;

да предвиди развитие на транспортната и друга техническа
инфраструктура, осигуряващо качествено обслужване на туристическите обекти
и на населените места и селищните образувания за настаняване и друго
обслужване на туризма и отдиха, както и с курортните дестинации в и извън
границите на общината;

при определянето приоритетите и последователността на реализацията на
предвидените в плана мероприятия с публичен характер, основно - за
доизграждане и модернизация на техническата инфраструктура, сред
критериите да се включи и потенциалът на отделните населени места, селищни
образувания или обекти като база и стимулатори за развитие на рекреацията и
туризма.
Развитието на демографските процеси в Община Белово през последните
години навлезе в неблагоприятна фаза, характеризираща се с чувствително
влошаване на режима на демографско възпроизводство и постепенно
намаляване броя на населението. Този процес продължава да се задълбочава с
всяка изминала година, в резултат от влошаването на икономическите фактори
на национално, регионално и общинско ниво.
Община Белово се състои от 8 населени места, респективно 1 град и 7 села. В
структурата й главно място заема общинският център - град Белово който се
явява административен, културен, икономически и транспортен център. Ролята
му на общински център е формирала територия, в която неговото влияние и
връзки с населените места е традиционно. Тези връзки са най-силни в границите
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на общината и постепенно намаляват в границите на областта. Заслуга за това
има и транспортно-комуникационната система, която улеснява достъпа до
съставните населени места. Община Белово, в същото време отстои от
двумилионната столица София и от летище София на 80 км, от Пловдив и
летище Пловдив на 45 км, от КПП Кулата, Маказа и Капитан Андреево на около
200 км. Също така от северна, североизточна и югоизточна България, град
Белово отстои на около 200 - 300 км. И като се има в предвид, че през
Беловската община преминава главна жп линия и автомобилните пътища І - 8 и
ІІІ - 842, а магистрала Тракия на 30 км на север е очевидно, че ако в бъдеще се
създадът условия в Рила за спорт, отдих, туризъм и курортна дейност, Община
Белово би станал притегателен център.
Град Белово е общински център, което определя редица предимства за
развитието му по отношение на местната администрация и ведомства и други
учреждения. Те естествено предоставят добри условия за обслужване на
населението и заетите в икономиката.
Регионалните връзки на общината се определят и зависят от няколко групи
фактори, които трябва да се отчетат при разработването на Общия устройствен
план, а именно потенциалите за развитие на селищата от общината лесостопанските работи, селското стопанство, хартиената промишелност и
свързаните с нея дейности, рекреацията и туризма. Горските площи съставляват
70% от територията на общината и по този показател тя е на едно от първите
места в областта.
Членството на Република България в ЕС дава възможност да се използват
средства от Европейските фондове за развитието на селищата от общината.
Концепцията на новия устройствен план на общината трябва да се базира на
варианти на социално - икономическото развитие, които отчитат
предизвикателствата на членството на България в ЕС и възможността за
ползване на средства по различните оперативни програми, включително
Националната оперативна програма за регионално развитие 2014 - 2020 година.
Възможностите за ползване на Европейските фондове и тяхното обвързване с
конкретни проекти, имащи отношение към развитието на града и селищата от
общината, ще бъдат важен елемент на градоустройствените и селищно
устройствени решения. Но, посочените по горе европейски средства са до 2020
година, след което спират. От 2007 година, когато България стана член на
Европейският съюз до този момент, ефекта от европейските фондове е
незначителен, но за сметка на това не е направено нищо за
реиндустриализацията на национално, регионално и общинско ниво.
Най-важни условия за развитието на общината и общинският център - град
Белово и съставните села са спортния туризъм и курортното дело и свързаните
с това производства и услуги, както и културно - историческото наследство.
Имала ли е възможност до сега общината да се възползва от териториалното си
разположение и прекрасните природни дадености? Поради статуквото през
последните 26 години, не са могли да се развият като курортни центрове
Белово, Голямо Белово със съществуващите курортни ядра Ливада бачия и
Якимова ливада, Сестримо с летовище Чаира, Куртово и други.
Проектантският колектив направи необходимото за опознаване на
съществуващотото цялостно състояние на Община Белово и след сериозни
анализи достигна до констатацията за недобрите й възможности за демографско
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и икономическо развитие в бъдеще. В търсене на алтернативи за развитие на
общината се наложи една основна теза, свързана единствено с развиване на
зимни и летни спортове, които да привлекат туристи от България и съседни
държави, основание за развинане на курортно дело в т.ч. хотелиерство,
ресторантьорство, производство на екологически чисти високопланински храни и
търговията с тях, транспортни, туристически и други услуги в което общината и
населението да бъдат ангажирани и очакванията, че това ще промени в
положителна посока бъдещето й.
В. VІ. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ, ПРОЕКТИ
Списък с проекти за реализация за периода 2014 - 2020 година с индикативен
бюджет - /източник общински план за развитие/ финансирани от:
1. ДФ “Земеделие“ - ПРСР;
– “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Община Белово“;
– “Реконструкция на водопроводна мрежа - село Дъбравите“;
– “Реконструкция на водопроводна мрежа - село Голямо Белово“;
– “Реконструкция на водопроводна мрежа - село Габровица“;
– “Реконструкция на водопроводна мрежа - село Момина клисура“;
– “Реконструкция на водопроводна мрежа - село Мененкьово“.
2. МРРБ - ДБ - Световна банка, ЕИБ;
“Реконструкция на външна водопроводна мрежа в Община Белово“
3. МОСВ;
- “Корекция на река Яденица“.
4. ДФ,,Земеделие - ПРСР
“Изграждане обновяване на туристическа инфраструктура и съоръжения в имот
с идентификатор 03592.502.1629 в град Белово чрез изграждане и обновяване
на туристическа инфраструктура и съоръжения - атракции на открито за спортни
и културни развлечения“ за 389 687,91 лв.
Обособяване на зони с различно функционално - тематично предназначение за
различни възрастови групи – както от местните жители, така и от техните гости;
Запазване и обновяване на съществували връзки на територията на парка с
прилежащите квартали и благоустрояване на достъпа до парка – пеша, с
автомобил, с количка;
Провеждане на „транзитно“ пешеходно движение от града през парка към алеята
покрай пътя и река Марица /по старото трасе на ЖП линията/;
Създаване на възможности за поддържане на постояннен интерес към
краткотраен ежедневен отдих, детски игри и свободно организиран спорт на
открито.
5. ДФ,,Земеделие“ - ПРСР
“Изграждане и обновяване на атракции за посетителите и места за отдих, спорт
и развлечение“, находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII,
от квартал 56 по плана на град Белово - реализира се с общински средства;
реконструкция и моделиране на терена с освобождаване и обединяване на
площ и благоустрояването за поемане на разнообразни функции:
– Обособяване на зони с различно функционално предназначение за различни
спортуващи групи - както от местните жители, така и от техните гости;
– Запазване и обновяване на съществували връзки на спортния атракцион с
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прилежащите квартали и благоустрояване на достъпа до него - пеша, с
велосипед или с количка;
– Създаване на удобства и съвременен комфорт за спортуващи и зрители
/съблекални, санитарни възли/;
– Създаване на възможности за поддържане на постояннен интерес към
краткотраен ежедневен отдих, младежки игри и свободно организиран спорт на
открито, както и на организирани междуселищни спортни срещи и надпревари.
6. ДФ “Земеделие“ - ПРСР:
– “Преустройство и реконструкция на чиатлищен киносалон в Клуб - Младежки
спортен център “Спорт и здраве“ село Голямо Белово“. Обектът представлява
самостоятелна част от комплексна обществена сграда, строена преди повече от
70 години като читалищен киносалон. Помещенията предмет на
преустройството са; читалищен киносалон, сцена, помощни помещения,
вестибюл,
кинокабина.
Помещенията
променят
функционалното
си
предназначение както следва: игрална площадка за свободни игри с топка
/стрийт бол/; комбнирани фитнес уреди и шведска стена; складови помещения и
стая за фитнес инструктор; съблекални и санитарен възел; галерия, тенис маса.
7. ДФ “Земеделие“ - ПРСР:
– “Изграждане и обновяване на туристическа инфраструктура и съоръжения пешеходна експозиционна алея, находяща се в имот 03592.502.9674 - град
Белово,
Запазване
и
обновяване
на
съществуващата
пешеходна
комуникационна роля на алеята между центъра на града Белово и квартала
Малко Белово; Обособяване на алеята като експозиционна зона за предствяне и
популяризиране на местното културно наследство, свързано с първата в
България жп линия и гара Белово; с освободителното ни движение - чрез
историческата личност Тодор Каблешков /телеграфист на гара Белово/ и оттам с препратка към село Голямо Белово и Беловската базилика; както и
популяризиране на съвременната история, свързана с уникалното
хидротехническо съоръжениена каскадата Белмекен - Сестримо; Създаване на
градска среда с характеристики за безопасност и достъпност за лица със
затруднения в двигателния апарат и придвижващи се с колички.
8. ДФ “Земеделие“ - ПРСР:
“Създаване на културен център“, “Център за изкуства и занаяти“ - село Голямо
Белово - Основната причина за избора на целевите групи - местното население
на Община Белово, нарастващият брой туристи и гости, посещаващи общината,
потенциални инвеститори за малкия и среден бизнес, е нуждата от създаване на
единствена по рода си културна институция с такъв замисъл за региона.
Сектор “Инфраструктура“:
– Общински пътища. Рехабилитация на ОПМ - 15 км;
– Нова общинска пътна мрежа - път между Белово и село Мененкьово и мост;
– Рехабилитация на улици.
9. ДФ “Земеделие“ - ПРСР:
– “Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа в община Белово“;
– “Реконструкция на канализационна мрежа - село Дъбравите“;
– “Реконструкция на канализационна мрежа - село Голямо Белово“;
– “Реконструкция на канализационна мрежа - село Габровица“;
– “Реконструкция на канализационна мрежа - село Момина клисура“;
– “Реконструкция на канализационна мрежа - село Мененкьово“.
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10. МОСВ:
Изграждане на ПСОВ и колектори Община Белово, депо за отпадъци и
сепарираща инсталация.
В. V. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО, ПРАВИЛА И
НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА
БЕЛОВО
Община Белово се състои от общинския център - град Белово и 7 села.
Структурно определящо е значението, най - вече на общинския център и в
известен смисъл селата Сестримо и Момина клисура.
Значението от изработването на ОУП на Община Белово ще е много голямо, ако
след приемането му, общинската администрация и населението успеят да
защитят достойнствата му и неотклонно преследват реализацията му в
програмния период, до постигане на хармонична и стабилна жизнена среда и в
резултат по-висок стандарт.
Общият устройствен план на Община Белово предлага създаването на една
реална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и
комплексно устройство на територията в хармонично единство на
урбанизираните структури със съществуващите най-вече природни ресурси и
социално-икономически условия.
ОУП на Община Белово, въз основа на заданието за проектиране, дава отговор
на следните въпроси:
Развитие на урбанизираните територии - съществуващи и нови територии,
необходими за задоволяване наложилите се във последните 27 години нужди и
изисквания на населението и развитието на туризма, като предпоставка за подоброто икономическо развитие на района.
Основно предназначение на териториите.
Режими на устройство на територията и параметри за натоварването им.
Устройствени зони.
Инженерна инфраструктура.
Защитата на архитектурни, археологически и културни паметници,
запазване и разширяване на зоните за спорт, отдих и курортно дело.
Запазване, разширяване и създаване на нови индустриални и курортни
зони, осигуряване реализацията на местни и външни инвестиционни намерения,
както и по отношение на здравеопазването, образованието, културата и т.н.
екологически изисквания към околната среда, с цел запазването и
обогатяването й в полза на населението на Община Белово.
ОУП на Община Белово е с перспективен срок за реализация 20 години, или до
2036 година.
Според изискването на плановото задание
за правила и нормативи за
прилагане на ОУП, проектантският колектив предлага:
1. Разумно и най-вече ефективно използване на териториалните ресурси.
2. Повишаване интереса на бизнеса чрез предоставяне на възможности за
оптимистично развитие, чрез задължителни връзки на обособените за тази цел
територии с инженерната инфраструктура.
3. Взаимодействие и допълване между урбанизираните и извън урбанизираните
територии.
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4. По отношение на новите урбанизирани територии и изработването на
подробни устройствени планове, общинската администрация да възложи и
приеме нова /актуализирана/ улична регулация за всички населени места,
изисквайки спазването на Наредба № 2 от 29. 6. 2004 година за планиране и
проектиране на комуникационно - транспортни системи на урбанизираните
територии.
5. При изработване на инфраструктурни инвестиционни проекти в
регулационните граници на населените места да не се дапуска по никакъв
повод одобряването им от общинската администрация ако не са спазени
изискванията на Наредба №8 за Правила и норми за разполагане на технически
проводи и съоръжения в населени места.
6. Да се държи сметка за допустимите натоварвания на териториите според
нормативната уредба.
В. V. 01. УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА
Съгласно член 16 от Наредба 8 за Обема и съдържанието на устройствените
планове, с общия устройствен план на община /ОУПО/ се опраделят границите
на урбанизираните територии, които са: “строителна граница на населеното
място“ и “строителна граница на селищно образувание“ /включва и отделни
имоти в извънселищната територия/.
Съществуващите строителни граници на населените места са определени на
базата на ККР, КВС и действащите регулационни планове. С проекта за ОУП на
общината се променят границите на урбанизираните територии, както следва:
- Разширение на строителната граница на населените маста - чрез
присъединяване на непосредствено прилежащите им урбанизирани територии съществуващи и проектни, които е удачно да се прибавят.
- Обособяване на отделни селищни образувания извън строителните граници на
места, при които урбанизирането е вече на лице, но не е отразено в КВС и ККР,
както и на нови /проектни/ територии за урбанизиране.
На базата на изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,
Наредба 7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/ и Наредба 8 за Обем и съдържание
на устройствените схеми и планове /ОСУСП/, ОУП на общината определя
териториите с общо предназначение, устройствените зони и терените със
самостоятелен устройствен режим.
Териториите с най-общо предназначение биват: урбанизирани, горски,
земеделски, защитени, със самостоятелен устройствен режим, в т.ч. за културно
историческо наследство, спорт, курортно дело, за транспорт и комуникации и
територии за техническа инфраструктура. Всяко от тези предназначения
съдържа и съответните подвидове със задължителни и
допустими
натоварвания на територията.
Според предвижданията на ОУП на Община Белово и съгласно изискванията и
нормативите на Наредба №7 от 22. 12. 2003 година за ПНУОВТУЗ, основното
зониране на територията на общината се състои в:

Смесена централна зона - Ц
Териториите, обхванати от устройствена зона Ц са с многофункционално
предназначение и попадат предимно в централната градска част на град
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Белово. Предназначението им се определя предимно за обществено
обслужващи дейности, обитаване и други допълвщи функции. Това е
исторически формиралия се обществено обслужващ и делови център на града.
В устройствена зона Ц, не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и
влияния. Задължително се изпълняват всички изисквания за изграждане на
средата с оглед ползването и от хора с увреждания. Към всеки урегулиран
поземлен имот /УПИ/, задължително да се осигурят необходимия брой места за
паркиране/ гариране в зависимост от функционалното предназначение на
сградите. Минимална озеленена площ с висока дървесна растителност - 25%.
Терените за социална инфраструктура, попадащи в устройствена зона Ц се
устройват със самостоятелен устройствен режим, като показателите за тях са
указани в описанието на устройствена зона Оо.
Допустимите устройствени показатели в устройствена зона Ц са определени на
базата на законовите нормативи за малки и много малки градове и са следните:
вид
плътност на
устройствена застрояване,
зона
П застр. в %
Ц - смесена
централна
зона

от 20 до 60

интензивност на необходима
макс. кота
застрояване,
озеленена
корниз в м.
К инт.
площ, П озел. в %
от 0,5 до 2

от 40 до 60

26


Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка
височина, плътност и интензивност - Жм
Устройствената зона Жм обхваща цели квартали и част от такива с предимно
жилищни имоти в регулационните граници на град Белово и всички жилищни
квартали на селата в общината. По-голямата част от терените, попадащи в тази
зона са съществуващи и функциониращи като такива. Извън регулационните
граници на населените места навсякъде се предвиждат територии с такива
устройствени функции, целящи разширяване регулационните граници на
населените места.
Допустимите показатели за зона Жм са следните:
макс.
вид
плътност на интензивност
необходима
кота
устройствена застрояване, на застрояване, озеленена
корниз
зона
П застр. в % К инт.
площ, П озел. в %
в м.
Жм жилищна
малкоетажна

от 20 до 60

от 0,5 до 1,2

от 40 до 60

10


Жилищна
устройствена
зона
с
преобладаващо
комплексно
застрояване - Жк - в съществуващите жилищни комплекси - съгласно
Приложение №1 към член 21 на на Наредба №7 за ПНУОВТУЗ;
Зоната обхваща съществуващите жилищни комплекси на град Белово, които са
малкък процент от общата територия. Не се предвиждат нови терени за
комплексно застрояване. При изработване на ПУП да се спазват разпоредбите
на член 22 от ЗУТ.
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Пределно допустимите устройствени показатели на зона Жк са следните:
необходима
вид
плътност на
интензивност на
озеленена
макс. кота
устройствена застрояване,
застрояване, К инт. площ, П озел.
корниз в м.
зона
П застр. в %
в%
Жк жилищна за
макс.50
макс. 2
мин. 40
26
комплексно
застрояване

Производствена зона - Пч - преобладаващо чисто производствена зона
Територии от разновидност “чисто производствена зона” - Пч, се застрояват
само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения. На
територията на град Белово тези територии са заети предимно от целулознохартиената промишленост и подобни производства. Възможно е застрояване на
обслужващи сгради и съоръжения са здравни пунктове, магазини и заведения за
обществено хранене за ежедневните нужди на работещите, административни
сгради и експериментални бази към предприятията, гаражи и паркинги, както и
жилища за охраната.
При застрояване на урегулираните имоти на предприятията в територии от
разновидност “Пч” се спазват следните пределно допустими нормативи:
вид
устройствена зона
Пч - чисто
производ ствена зона

плътност на интензивност на необходима
макс. кота
застрояване, застрояване,
озеленена площ,
корниз в м.
П застр. в % К инт.
П озел. в %
макс.80

макс. 2,5

мин. 20

15


Производствена зона - Пп - преобладаваща предимно производствена
зона
В град Белово, както и на цялата територия на общината, тази зона ще се
отъждестява предимно с екологично чисто селско-стопанско производство и
животновъдство, в най-често малки и екологично чисти ферми за устойчиво био
земеделие и производство на екологично чисти храни. Ще се допуска
изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в стопанствата,
обслужващи и транспортно комуникационни сгради и складове, магазини за
собствено произведените продукти и заведения за обществено хранене, къщи за
гости, здравни пунктове. Не се допускат производства с вредни отделяния. Като
даденост по начин на трайно ползване на териториите Пп заема
съществуващите стопански дворове и терени предвидени за такава дейност и с
променена промяна на предназначението на база на влезли в сила ПУП за
отделни имоти.
В тази зона се прилагат следните пределно допустими нормативи:
вид
устройствена
зона
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Пп предимно
производствена
зона


макс. 80

макс. 2,5

мин. 20

15

Оо - Зони за обществено обслужване

Тези зони се намират предимно в околностите на градския център и около
главните пътни артерии. Включват също и териториите с функция на
обслужване на населението - детски градини, здравни центрове, пожарна и
други обществено значими обекти. Параметрите на застрояване се подчиняват
на глава ХІ от Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Допустимите устройствени пказатели са следните:
плътност на интензивност на
Вид
застрояване, застрояване,
устройствена зона
П застр. в % К инт.
Оо - Зона за
обществено
обслужване

от 20 до 60

от 0,5 до 2

необходима
озеленена
площ,
П озел. в %
от 40 до 60

макс. кота
корниз в м.

26


Са - терени за спорт
Териториите за спортни дейности и развлечения са със самостоятелен
устройствен режим и се съобразяват с изискванията на глава VІІІ от Наредба
№7/2003 година за ПНУОВТУЗ, като се устройват на базата на ПУП. Това са
имотите на стадионите и такива със специфично застрояване - спортни зали и
съоръжения. В ОУПна община Белово тези терени се намират в регулационните
граници на града и са визуализирани със съответното означение.

Оз - Зони за парк и озеленяване
Това са територии с широк обществен достъп и обхващат обществените
озеленени площи, градските паркове и градини, горски паркове, гробищни
паркове /съществуващи и разширенията им/, извънселищните паркове. На
територията на общината, освен парковете в града, в тази устройствена зона е
включена територия около обектите с културно историческо наследство - около
базиликата „Св. Спас“, около църквата в град Белово, около параклиса “Св.
Никола“ и други.
В обществените озеленени площи /паркове и градини/ без промяна на
предназначението им може да се разполагат:мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура, обслужващи озеленените площи, и застрояване,
необходимо за поддържане на зелената система; преместваеми търговски
обекти по член 56 ЗУТ, които общо може да заемат площ не повече от 1 на сто
от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха;открити обекти за спортни и
културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри,
атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да
заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината); детски
площадки; мемориални обекти; монументално-декоративни, информационни и
рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ. Спомагателни и обслужващи постройки към
обектите по споменати по-горе може да се разрешават, ако се изискват с
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нормативен акт и без тях е невъзможно функционирането на обектите.
В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се
урегулират поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди
разполагане на обектите изброени по-горе. В тези случаи площта за
озеленяване в урегулираните имоти не може да бъде по-малко от 40 на сто.
Параметрите на устройство на тези зони се подчиняват на гл. VІІ от Наредба
№7/2003 г. за ПНУОВТУЗ

Ок - рекреационна зона за курортна дейност
Териториите за рекреационни и курортни дейности /Ок/ се определят и планират
с устройствени схеми и подробни устройствени планове, като се съобразява
капацитета на основния рекреационен ресурс, за което се спазват показатели за
конкретната територия. Тази зона, с означението Ок, се отнася за терени извън
регулационните граници на града, структурирани на няколко места: южно от пътя
Белово - Пазарджик, при местност “Сухата чешма“; около язовир “Белмекен“, в
околностите на трасето на т.нар. “Стар път“ между селата Сестримо и Голямо
Белово; южно от Голямо Белово и други. Допуска се изграждането на курортни
обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно обитаване,
сгради за обществено - обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и
съоръжения, обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за
стопанско и инфраструктурно обслужване, курортни паркове и други озеленени
площи за широко обществено ползване. Спазват се разпоредбите на член 28 от
Наредба 7 ПНУОВТУЗ.
Зоните за рекреация и курортна дейност се застрояват съобразно следните
нормативи, отнесени към нето територията:
вид устройствена зона

плътност на интензивност на необходима
макс. кота
застрояване, застрояване,
озеленена площ, корниз
П застр. в % К инт.
П озел. в %
в м.

Ок рекреационна
макс. 30
макс. 0,7
мин. 50
7
зона за курортна дейност
Минимум 50% от озеленената площ следва да е с висока дървесна
растителност.

Ок* - устройствена зона за лесопарк, спорт, туризъм, куруртно дело и
допълващи обслужващи функции
В ОУП Община Белово, териториите с режим на устройствена зона Ок* са
предвидени със специфични задължителни и ограничителни устройствени
правила и параметри на застрояване. Предназначени са за рекреация, отдих и
спорт в съхранена природна среда. Допуска се изграждането на курортни обекти
за настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно и сезонно обитаване,
сгради за обществено обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и
съоръжения, курортни паркове и съхранението на озеленените площи за широко
обществено ползване, обекти на транспорта и движението, обекти за
стопанското и инфраструктурно обслужване. Тази устройствена зона обхваща
развитите вече почивни бази като “Ливада бачия“, около язовир “Белмекен“ и
други, които за съжаление са пропуснати и не фигурират в ККР и КВС. В
представеният проект те са обозначени със съответния цвят, щрих и буквено
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означение, обяснени подробно в легендата към чертежа. Устройствените
показатели и натоварването на тези територии се доближават до зона Ок, но с
много по-големи ограничения, както е видно от долната таблица с цел
максимално запазване на природните дадености. Зоната обхваща горски
територии, предимно държавна частна собственост, които имат изключително
благоприятно разположение, както като надморска височина, така и по
отношение на релефа, с прекрасни възможности за развитие на туризма, зимни
и летни спортове. При разработването на ПУП за тези територии следва
задължително да се спазват посочените по-долу параметри:
наименование
плътност на интензивност
на устройствена застрояване на
зона
/%/
застрояване
/Кинт/
Ок* устройствена
зона за лесопарк,
спорт, туризъм,
Макс. 10
Макс. 0,1
куруртно дело и
допълващи
обслужващи
функции

необходима
озеленена
площ
Позел. /%/

максимална
височина на
застрояване
/етажност/

Мин. 80

10 м /3 ет/


Ов - територии за вилни зони
Такава зона е развита в местността “Куртово“. Устройва се в съответствие с
член 29 от Наредба 7 от ПНУОВТУЗ.
Пределно допустимите устройствени показатели за Ов са следните:
вид
устройствена
зона
Ов - устройствена зона за вилен
отдих

макс.
плътност
интензивност
необходима
кота
на астрояване, на застрояване, озеленена
корниз
П застр. в %
К инт.
площ, П озел. в %
в м.
макс. 40

макс. 0,8

мин. 50

7


Тт - територии за транспортна инфраструктура
Зоните за Тт са формирани върху терените, заети от териториите за
автомобилен и ж.п. транспорт, включително и имотите, с такъв начин на трайно
ползване, пътищата от републиканската пътна мрежа, общинските,
земеделските и горските пътища. За тези територии се запазва функцията им и
не се допуска промяна на предназначението им. Конкретните устройствени
параметри се определят с ПУП.

Ти - територии за инженерно-техническа инфраструктура
Това са терени със самостоятелен устройствен режим за различни видове
инженерно-техническа инфраструктура - със специфични особености, условия и
изисквания. Тук попадат съществуващи и проектни терени за ПСОВ, на
водостопански и хидромелиоративни съоръжения, на енергосъоръжения,
електропроизводство. Конкретните устройствени параметри се определят с
ПУП.
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Ткин - Терени с обекти на културно-историческото наследство.
Това са терени и територии с обекти на КИН. За тях са изготвени специфични
правила и нормативи към ОУП на общината.

Ссж - устройствена зона за животновъни комплекси и ферми
Териториите от устройствена зона Ссж са обособени около съществуващи
животновъдни комплекси и ферми, но са предвидени и нови терени,
предназначени за развитите на пасищно животновъдство. Тези образувания се
разполагат разпръснато с оглед използване на пасищните ресурси. При
наличната чиста природна среда - без промишлени замърсявания екологичното
био животновъдство би имало големи възможности за развитие. Не се засягат
защитените територии и зони.
Пределно допустимите устройствени показатели за зона Ссж са следните:
вид
устройствена
зона
Ссж устр. зона за
животновъдни
комплекси
и ферми

макс. кота
плътност на интензивност на необходима
корниз
застрояване, застрояване,
озеленена
П застр. в % К инт.
площ, П озел. в % в м.

макс. 25

макс. 0.35

мин. 20

7

Нормативите за всеки отделен имот или групи имоти се идентифицират с
буквено обозначение на зоната в зависимост от местоположението в границите
на устройствения план (приложено в мащаб 1:25 000).
Урегулирането на поземлените имоти и промяната на предназначението в
устройствените зони се извършва с подробни устройствени планове само там,
където няма забрана за промяна на предназначението.
Терени с обекти на културно-историческото наследство се устройват съобразно
изискванията и определените от НИНКН режими за опазване на паметниците на
културата.
Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се
подчиняват на наредбите на МРРБ, МОСВ, МЗ.
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БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ:

наименование на
териториалния елемент
жилищни територии
територии с обществено
обслужващи функции
производствени дейности
спорт и атракции
вилни зони
нови територии за рекреационна устройствена зона
озеленяване, паркове и
градини
обработваеми земи - ниви
обработваеми земи - трайни
насаждения
стопански дворове
нови територии за животновъдни комплекси и ферми
ливади, пасища, мери
други територии, заети от
селско стопанство
територии за лесопарк, спорт,
курортно дело и допълващи
обслужващи функции
необработваеми земи
гори
гори със стопанско
предназначение
недървопроизводителни
горски площи
гори в земеделски земи
води и водни площи
територии на водостопански и
хидромелиоративни
съоръжения
нови територии за техническа
инфраструктура
нарушени и ерозирали
територии, земни образувания
дерета
територии за добив на
полезни изкопаеми
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площ на
съществуващи обекти
/дка/

площ на
проектни
елементи
/дка/

%

%

5575

1.61

7635

2.20

52

0.02

97

0.03

708
34
28

0.20
0.01
0.01

1844
57
644

0.53
0.02
0.19

-

-

2621

0.76

147

0.04

265

0.08

36281

10.47

31636

9.13

2121

0.61

1843

0.53

676

0.20

676

0.20

-

-

858

0.25

34534

9.97

30958

8.94

4229

1.22

3660

1.06

-

-

52931

15.28

5118
57444

1.48
16.58

3850
37327

1.11
10.78

160639

46.38

136007

39.27

21491

6.20

15833

4.57

5722
7019

1.65
2.03

5319
7019

1.54
2.03

1000

0.29

1000

0.29

-

-

452

0.13

182

0.05

182

0.05

920

0.27

920

0.27

176

0.05

170

0.05
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територии на автомобилен и
жп транспорт
територии за културноисторически обекти
гробищни паркове
общо:

2097

0.61

2116

0.61

112

0.03

316

0.09

69
346376

0.02
100.00

140
346376.00

0.04
100.00

В. V. 02. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА
БЕЛОВО
След одобряването и влизането в сила на общия устройствен план на общината
заедно с правилата и изискванията към него, зоните за застрояване и нормите
към съответните зони стават задължителни при прилагането му.
Чл. 1. /1/. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на
община Белово /наричана накратко Правила и нормативи/ са разработени в
съответствие с член 104, алинея 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
и член 23, алинея 2, точка 15, буква „з“ от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените планове.
/2/. Правилата и нормативите са неразделна част от общия устройствен план на
община Белово и уреждат устройството на територията в административните
граници на общината.
/3/. Съгласно разпоредбите на член 10, алинея 2 и член 13, алинея 2 и 6 от ЗУТ
се създават специфичните правила и нормативи за устройство на териториите с
КИН, които са неразделна част от настоящите Правила и нормативи.
Чл. 2. Правилата и нормативите към ОУП дефинират специфични изисквания за
устройственото планиране, с цел балансирано развитие на територията на
общината и опазване и управление на културното наследство и природните
ресурси.
Чл. 3. С настоящите правила и нормативи се:
1. допълват номенклатурата на типовете и разновидностите на устройствените
зони, определени с Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/, включително със
специфични типове и разновидности и адаптират съдържанието им към
конкретните условия;
2. определят режими на превантивна устройствена защита по член 10, алинея 3
от ЗУТ за определени части от територията, за които се изисква запазване на
фактическото ползване, без да се влошават техните качества.
3. обособяват части от териториите, регламентирани като самостоятелни терени
с устройствен режим по член 6, алинея 2 от Наредба № 7, чието устройство и
застрояване се подчинява на правила, различни от тези на зоната/територията,
в която попадат.
4. конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и
застрояване на устройствените зони по Наредба № 7.
5. регламентират задължителни изисквания към последващото подробно
устройствено планиране.
6. установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането
и изменение на общия устройствен план на общината.
Чл. 4 /1/ В обхвата на ОУП на общината са определени:
1. Съществуващите и новите граници на урбанизираните територии на
населените места;
2. Комуникационно - транспортните елементи и предвиждания;
3. Територии с общо предназначение;
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4. Защитени територии;
5. Устройстени зони и териториите с устройствени режими.
/2/ С общия устройствен план на Община Белово се обособяват следните
устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със
самостоятелни устройствени режими:

Смесена централна зона - Ц;

Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка
височина, плътност и интензивност - Жм;

Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване Жк;

Преобладаващо чисто производствена зона - Пч;

Преобладаваща предимно производствена зона - Пп;

Зона за обществено обслужване - Оо;

Терени за спорт - Са;

Зони за парк и озеленяване - Оз;

Рекреационна зона за курортна дейност - Ок;

Устройствена зона за лесопарк, спорт, туризъм, куруртно дело и допълващи
обслужващи функции - Ок*;

Територии за вилни зони - Ов;

Територии за транспортна инфраструктура - Тт;

Територии на инженерно-техническата инфраструктура - Ти;

Територии на културно-историческото наследство - Ткин;

Устройствена зона за животновъни комплекси и ферми - Ссж;
Чл. 5. Границите на устройствените зони и самостоятелните терени са
определени по имотни граници, по естествени ограничители - съществуващи
пътища, на база на съществуващи, но ненанесени в КВК и ККР урбанизирани
територии.
Чл. 6. За определяне конкретното устройство и застрояване на поземлени имоти
в новообразуваните територии се изработват подробни устройствени планове
съобразени с предвижданията на ОУП на общината за зоната в която попадат.
Чл. 7. До изработване на подробен устройствен план поземлените имоти
запазват начина си на фактическо ползване.
Чл. 8. /1/ Общината може да придобива имоти - собственост на физически и
юридически лица за устройствени нужди, породени с ОУП но Община Белово
при наличие на подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУП
на Община Белово.
/2/. Придобиването на имоти става в съответствие с член 16 и член 205 от ЗУТ.
Чл. 9. Предвижданията на ОУП на Община Белово са задължителни при
изготвянето на подробните устройствени планове, съгл. чл. 104, ал. /1/ от ЗУТ.
Чл. 10. Общият устройствен план може да бъде изменен:
/1/. В случаите, предвидени в член 134. /1/ от ЗУТ.
/2/. Във връзка с осигуряване на устройствени мерки за защита на НКЦ и на
експозиционната им среда от рискови фактори - преки и косвени, свързани с
ново строителство за предотвратяване на разрушения в границите им или в
охранителните им зони.
/3/. Във връзка с осигураване на комуникация или съоръжение за достъп до НКЦ;
/4/. Във връзка с провеждане на магистрални и локални инфраструктурни
проводи и мрежи.
/5/. Вследствие на изработване, одобряване и влизане в сила на планове за
обектите на недвижимото културна наследство и промяна на техните граници и
обхват.
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Чл. 11. Влезлите в сила или одобрените до датата на обнародването на
заповедта за одобряване на ОУП на Община Белово запазват действието си.
Чл. 12. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община
Белово не отменят действащите общи нормативни актове в областта на
селищното устройство.
Съдържание на графичната част на предварителен проект на ОУП на Община
Белово:
01. Опорен план М 1: 25 000;
02. Схема вид собственост М 1: 25 000;
03. Схема вид територии М 1: 25 000;
04. Схема транспорт М 1: 50 000;
05. Схема водоснабдяване и канализация М 1: 50 000;
06. Схема електроснабдяване и газоснабдяване М 1: 50 000;
07. ОУП на Община Белово - предварителен проект М 1: 25 000
08. План за устройствено зониране на общински център - град Белово М 1:5 000.
В. VІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
• Община Белово;
• МРРБ;
• МЗХ;
• МОСВ;
• РИОСВ - Пазарджик;
• ИАОС;
• ОПУ - Пазарджик;
• АПИ;
• НКЖИ;
• НИНКН;
• НАИМ - БАН;
• ВИК - Белово;
• Напоителни системи ЕАД;
• ЕВН - България АД;
• „Булгартрансгаз" ЕАД;
• „Овергаз" ЕАД;
• Виваком;
• Мтел;
• ОД “Земеделие" - Пазарджик;
• РЗИ - Пазарджик;
• ДГС - Пазарджик;
• НСИ;
• Планово задание и опорен план за изработване на ОУП на Община Белово;
• Общински план за развитие на Община Белово;
• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Белово;
• Стратегия за опазване на културното наследство на територията на Община
Белово за периода 2015 - 2020 година;
• Програма за развитие на туризма в Община Белово;
• Областна стратегия за развитие на Област Пазарджик;
• Закон за устройство на територията /ЗУТ/;
• Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
• Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони;
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• Закон за регионалното развитие;
• Закон за опазване на околната среда;
• Закон за защитените територии;
• Закон за културното наследство;
• Закон за биологичното разнообразие;
• Закон за водите;
• Закон за горите;
• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд;
• Закон за опазване на земеделските земи;
• Закон за туризма;
• Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
• Закон за пътищата;
• други нормативни /законови и подзаконови/ документи;
• Европейска конвенция за ландшафта;
• Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство.

за АСГРАДА ДЗЗД,
арх. Любомир Горчев
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