
 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

1

 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА  

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 
 

 

 

 

Април 2014 г. 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

2

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  ……………………………………….……………   3 

І. УВОД……………………………………………………………………………………………………………..        4 

ІІ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В КОНТЕКСТА НА ПРОЕКТА ………………………………..  4 

ІІІ. . ПОДХОДИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВОТО В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ И 

ПРОГРАМИРАНЕ ……                   4 

IV. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА ………………………………………………..      5 

V.  ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА  

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР…………………………………………………………….     11 

VІ. МЕТОДИКА - ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКАТА ПОДХОД И ИЗВЪРШЕНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ………………………………………………………………………………………………   12 

VІІ. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНАТА ……………………………………………………………………………………………   13 

VІІІ. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА И ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В 

ПЛАНА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г. …….…...............................  46 

ІХ. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ  НА ЦЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА ОПР ............ 47 

Х. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ  

ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИТЕ......................................................................................  50 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

3

ХІ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА НА МЕРКИТЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА 
ОБЩИНАТА………………………………………………………………………………………………….   69 

ХІІ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ И ОБОБЩЕНА 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ……………........................................................  69 

ХІІІ. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР И УЧАСТИЕТО  

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ...............................................................   72 

XІV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР …………………………………………………………………..……..….   73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

4

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

ОПР – Общински план за развитие 

ОСР – Областна стратегия за развитие 

РПР – Регионален план за развитие 

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 

ЕС – Европейски съюз 

ЕК – Европейската комисия 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

ППЗРР – Правилник за приложение на Закона за регионалното развитие 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МРР - Министерство на регионалното развитие 

МСП – малки и средни предприятия 

ОП – Оперативна програма 

ЮИР – Югоизточен район 

ДВ – Държавен вестник 

СФ – Структурни фондове 

КФ – Кохезионен фонд 

СКФ – Структурни и Кохезионен фондове 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

РМС – Решение на Министерски съвет 
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І. УВОД. 

Настоящата  Оценка на изпълнението на Общинския план за периода 2007-2013 г. и на 
мерките, заложени  в Плана за действие към него е изготвена от „Булекопректи” ООД, 
град София в изпълнение на сключен Договор за услуга с рег. № Д - 107/ 27. 02. 2014 г.с 
предмет: „Изпълнение на дейности по проект „По-добро изпълнение на политики в 
интерес на местната общност в Община Поморие” в рамките на Приоритетна ос І 
„Добро управление” Под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-
07, на Оперативна програма „Административен капацитет” съгласно подписан 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 
13.11.2013 г. между Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна 
програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма 
„Административен Капацитет“ и Община Поморие 
 
ІІ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В КОНТЕКСТА НА ПРОЕКТА 
 
При изготвяне на настоящия Анализ и съгласно потребността на проекта 
определението на термина „Заинтересована страна” е:  

индивид, група хора, организация или система, които могат да влияят или да 

бъдат повлияни от дейностите на съответна институция; интегрална 

част от цялостното функциониране като крайни потребители, които 

могат да изискват, да предоставят възможности, да ползват резултатите 

от прилагането на общински политики.  

 
Изготвянето на Анализ на заинтересованите страни /АЗС/ по проекта има за цел да 
идентифицира ключовите заинтересовани страни и отрази техните конкретни интереси 
при изпълнението на общинските политики. Тази техника се прилага, за да се 
консолидират целите и да се определят някои рискове. При анализа на 
заинтересованите страни се търсят отговори на няколко въпроса – кой, защо, колко, 

кога, как.  

Консултативната група, която ще бъде официализирана със заповед на Кмета на 
община Поморие ще представлява групите идентифицирани заинтересовани страни, 
като състава ще бъде определен на база настоящия анализ.   
 
ІІІ. ПОДХОДИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВОТО В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ И 
ПРОГРАМИРАНЕ. 
• Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;  
• Предоставяне на актуална и разбираема предварителна информация по темите 
за дискусия; 
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• Осигуряване на равен достъп и представителство на всички заинтересовани 
обществени групи; 
• Включване на резултатите от процеса  на участие във формулирането на самите 
решения и политики; 
• Сътрудничество с всички на принципа на равнопоставеност и зачитане на 
гражданските и човешки права. 
 
ОСНОВНИ ЕТАПИ: 
Включването на гражданите и заинтересованите страни в планирането и 
програмирането преминава през няколко важни етапа: информиране, консултиране, 
вземане на съвместни решения, изпълнение на решенията (съвместни действия), 
наблюдение и оценка. 

� ИНФОРМИРАНЕ – основополагащ етап от процеса на планиране, който цели да 
информира хората за това, което предстои, и да ги насърчи да участват. Ще се 
изготвят покани с информация, която да провокира желанието за участие в 
организираните форум-сесии и участие на заседанието на Общински съвет - 
Поморие при обсъждане и приемане на плановия документ. 

� КОНСУЛТИРАНЕ – важен етап от планирането, в който гражданите и 
заинтересованите страни са поканени да коментират намерението на 
управляващите да осъществят процес на планиране / програмиране и да 
споделят мнения по предложения подход на работа. Ще се осъществи, чрез 
иницииране за участие в организираните форум-сесии и участие на заседанието 
на Общински съвет - Поморие при обсъждане и приемане на плановия 
документ. 

� ВЗЕМАНЕ НА СЪВМЕСТНИ РЕШЕНИЯ – един от най-важните етапи в планирането, 
при който гражданите / заинтересованите страни работят съвместно с 
управляващите за формулиране на общи решения. На този етап се изисква 
включване на всички заинтересовани страни. Ще се осъществи, чрез 
иницииране за участие в организираните форум-сесии и участие на заседанието 
на Общински съвет - Поморие при обсъждане и приемане на плановия 
документ. 

� СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ – това е етапът на взетите решения и включването им в 
разработката на плановия документ. Управляващите и гражданското общество 
ще са инициират предприемането на съвместни действия за реализирането на 
конкретни дейности или инициативи: обществено значими проекти. 
Предложенията ще се обсъдят и „БУЛЕКОПРОЕКТИ”  ООД - гр. София ще ги 
включи/конкретизират при подготовката на плановия документ. 

� НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – заключителен етап от участието, 
в който освен управляващите органи, външни наблюдатели и оценители, трябва 
да бъдат включени и представители на гражданите и заинтересованите страни, 
участвали в етапите на планиране и изпълнение. 
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ІV.  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ - УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА. 
В процеса на идентифициране на заинтересованите страни, проектантският екип на  
„Булекопроекти” ООД - град София, изпълни:  
 
ІV.1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСТЪПИТЕЛНА СРЕЩА  И ОБОСНОВКА НА РАЗРАБОТКАТА. 
Проведена е първоначална среща, на която бяха поканени  представители на: община 
Поморие - администрация, кметове и кметски наместници, бизнес, култура, 
образование, здравеопазване, социални партньори, млади хора, представители на 
всички населени места на територията на община Поморие и др., във връзка със 
стартиране на основните дейности по проекта и стартиране на дейността по  
идентифициране на заинтересованите страни, които да вземат пряко участие в процеса 
на реализиране на проекта на община Поморие.  
На срещата беше разяснено, че Анализът на заинтересованите страни има за цел както 
да ги идентифицира, така и да установи техните конкретни интереси. Това се прави, за 
да се консолидират целите и да се определят някои рискове в подготовката и 
изпълнението на конкретните общински политики. Той поставя основата и структурира 
планирането, мониторинга и оценката на общинските политики, чрез участие в тези 
процеси на всички, които са заинтересовани и имат отношение към тях.  
Този анализ е основен елемент от управлението и планирането на общинските 
политики и е предпоставка за включване на заинтересованите страни в процеса на 
разработване и прилагане на принципа на партньорство и прозрачност.  
На срещата бяха посочени целите на Анализа на заинтересованите страни, а именно да  
идентифицира хора, групи или институции, които: 

� могат да бъдат засегнати (положително или отрицателно) от определените 
политики в общинския план за развитие;  

� могат да окажат влияние върху резултатите и последствията от прилагане на 
съответните политики. 

В тази връзка с Анализа на заинтересованите страни ще се: 
� идентифицират интересите на всички заинтересованите страни; 
� отчете значението на тези интереси и влиянието им в проекта/ политиката; 
� изберат институциите и процесите, на чиято основа да се стъпи при изготвянето 

на социалната оценка; 
� инициира  участие на тези страни. 

Приложение № 1 към настоящия анализ - снимков материал, анкетни карти и 
обобщение, регистрационен списък.  
 
ІV.2. ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТРАНИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ПРЯКО ИЛИ 

КОСВЕНО, ПОЛОЖИТЕЛНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО ОТ ОБЩИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ. 
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Екипът на „Булекопроекти” ООД - град София в процеса на изготвяне на Анализа на 

заинтересованите страни, обходи всички населени места във връзка с проучването и 

идентифицирането на местните заинтересовани страни, относно участието им, мнения 

и предложения при провеждане, изпълнение и отчитане на общинските политики. 

Населените места на територията на община, обособени в кметства и кметски 

наместничества, бяха групирани и обходени, както следва:  

НАСЕЛЕНИ МЕСТА  В ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

                         

1. град Каблешково 
2. град Ахелой 
3. село Каменар 
4. село Лъка 
5. село Александрово 
6. село Дъбник 
7. село Габерово 
8. село Медово 
9. село Белодол 
10. село Бата 
11. село Косовец 
12. село Порой 
13. село Гълъбец 
14. село Страцин 
15. село Горица 
16. село Козичино 

 

 

 

 

Екипът на „Булекопроекти” ООД - град София изготви списък, като сме се ръководили 

от разбирането, че отношение към въздействие върху или влияние от подготовката и 

изпълнението на основните общински политики имат следните групи/видове Местни 

заинтересовани страни /МЗС/, в сферата на:  
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Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 
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1. МЗС „Информация и публичност на общински политики”: 
Всички МЗС на територията на общината. 
2. МЗС „Проекти,  устойчиво развитие и общински планови документи”. 
Общинска администрация „Специализирана дирекция”;  
Кметове и кметски наместници; 
Всички МЗС на територията на общината. 
3. МЗС „Финансово – счетоводни прогнози и анализи” 
Общинска администрация „Специализирана дирекция”;  
Кметове и кметски наместници; 
Всички МЗС на територията на общината. 
4. МЗС „Инфраструктура, околна среда и устройство на територията” 
Общинска администрация „Специализирана дирекция”;  
Кметове и кметски наместници; 
Всички МЗС на територията на общината. 
5.МЗС „Образование, здравеопазване и социални дейности” 
 
Училища- 12 бр.; 

Детски градини- 7 бр.; 

Здравеопазване- една МБАЛ, две Специализирани болнични заведения и една 

Медицинско-диагностична лаборатория; 

Социални дейности и услуги; 

Общинска администрация;  

Кметове и кметски наместници; 

Граждани. 

6. МЗС „Туризъм, спорт, културни дейности и работа с млади хора” 
Училища - СОУ /екоклубове/;  

Исторически Музей ; 

Музей на солта   

Градска библиотека ; 

Читалища /читалищни настоятелства- 13 бр.; 

Клубове на жените ; 

Клуб на пенсионера – Поморие; 
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Бизнес /хотелиери/ресторантьори; производствени предприятия, вкл. преработваща 

промишленост;  търговска дейност, вкл. строителство; автобусни/таксиметрови 

превози; услуги и др./;  

Спортни клубове -  6 бр.;  

"Тракийско дружество" и „Българо-Гръцко дружество” гр.Поморие; 

Фондация "25 века - Поморие";  

Фондация "Света Богородица - достойно есть" 

Представители на Общинска администрация;  

Кметове и кметски наместници; 

 

7. МЗС „Демографско развитие, заетост и безработица” 
Бюро по труда – Поморие;  

Дирекция „Социално подпомагане – град Поморие; 

„Дружество по заетост и структурно развитие – Поморие” ООД;  

Обучаващи организации; 

Представители на Общинска администрация;  

Кметове и кметски наместници; 

Бизнес /хотелиери/ресторантьори; производствени предприятия, вкл. преработваща 

промишленост;  търговска дейност, вкл. строителство; автобусни/таксиметрови 

превози; услуги и др./;  

Граждани. 
 
8. МЗС „Местна икономика,  развитие и конкурентоспособност” 
Общинска администрация „Специализирана дирекция”;  

Кметове и кметски наместници; 

Бизнес /хотелиери/ресторантьори; производствени предприятия, вкл. преработваща 

промишленост;  търговска дейност, вкл. строителство; автобусни/таксиметрови 

превози; услуги и др./; Граждани. 
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ІV.4. ОТЧИТАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

ОБЩИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ. 

„Булекопроекти” ООД - град София, организира и в последствие проведе 

социологическо проучване сред заинтересованите страни. Идентифицираните МЗС, 

представители на община Поморие и широката общественост на територията и  

попълниха общо 25 анкети, на които се извърши обобщение за статуса на МЗС и    

събиране на мнението и предложенията им, относно заявяване на пряко участие при 

анализиране, оценка, разработване, и изпълнение на общинските политики.  

Проучването събра количествена и статистически значима информация на базата на 

Която е изготвен настоящия анализ и по-специално проучването постигна следните 

цели: 

- Събра информация за мнението на заинтересованите страни;  

- Проучи мнението на заинтересованите страни;  

- Измери мнението на заинтересованите страни;  

Анализа се базира на пълния списък със заинтересованите страни, изготвен през 

първия етап на реализация на процеса. Той включи всички типове местни 

заинтересовани страни (МЗС), които се обединиха в следните основни групи: 

ІV.5. РЕЗУЛТАТИ. 

„Булекопроекти” ООД - град София и в двете анкети, включи преамбюл, в който 

призовава анкетираните да попълнят всички въпроси от анкетата. Дадена е 

възможността в случай, че анкетираните желаят да останат анонимни, могат да не 

попълват името си или друга информация, която смятат, че ще ги идентифицира. 

Анкетираните бяха уведомени също че, събраната информация ще бъде обобщена и 

предадена на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в 

Министерство на финансите във връзка с отчитането пред Европейската комисия на 

участниците по проекти, съ-финансирани със средства от Европейския социален фонд и 

че, настоящото проучване се извършва в рамките на дейност: „Анализ на 

заинтересованите страни” по проект „Подобряване на процеса на разработване и 
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прилагане на политики в община Поморие в партньорство и координация с всички 

заинтересовани страни”, който се реализира по Оперативна програма 

„Административен капацитет” за периода 2007-2013 г., с финансовата помощ на 

Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Държавния бюджет на Република 

България, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 

№ 13-13-187/29.10.2013 г.  

Анкетираните бяха уведомени и за целта на проучването, което е насочено да се 
събере обективна информация за идентифициране на местните заинтересовани страни 
и готовността им за участие при извършването на оценка на изпълнението на 
Общинския план за развитие на Община Поморие за периода 2007-2013г., както и при 
разработване на План за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г. в 
партньорство и координация със всички заинтересовани страни. 
1.1. Работещи в администрацията на община Поморие: 

средно образование

33%

професионално обучение 

след средно образование, 

но не висше

15%

висше образование – 

бакалавър, магистър, 

доктор и др. 

52%

основно оразование - 

0%
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1. Обща картина на образователния статус на анкетираните: 

средно образование

48%

професионално обучение 

след средно образование, 

но не висше

11%

висше образование – 

бакалавър, магистър, 

доктор и др. 

36%

основно оразование - 

5%

 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

14
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важност  - оценка слаба

важност  - оценка средна

важност  - оценка силна
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V. ВЪВЕДЕНИЕ - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОПР 
 

Последващата оценка (ПО) на изпълнението на Общински план за развитие 

(ОПР) се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за 

постигнатите резултати от прилагането на плана. Предмет на анализ и оценка е 

изпълнението на стратегическата рамка, целите и приоритетите, заложени в Общински 

план за развитие (ОПР) на съответната община. 

ОПР представя визия и стратегия за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината за периода 2007-2013г. В ОПР е заложено, че за 

периода му на действие ще бъдат извършени 2 оценки: междинна и последваща, в 

изпълнение на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие. 

Последващата оценка на ОПР на Община Поморие се извършва в период, когато 

се застъпват два програмни периода – приключване изпълнението на проектите и 

програмите от програмен период 2007-2013г. и началото на новия програмен период 

2014-2020г. настъпил с реформирането на Кохезионната политика на Европейския 

съюз.  

На 17 юли 2010г. Европейският съвет прие Стратегия „Европа 2020”, която е 

продължение на Лисабонската стратегия. Стратегия Европа 2020“ има три приоритета – 

интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации), устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж 

(насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за 

социално и териториално сближаване). 

Последващата оценка, която е регламентирана с чл. 34 ал.1 и 2 от ЗРР, 

включва четири основни компонента:  

• оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 
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• оценка на общото въздействие; 

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

• изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

 Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, 

заложени в ОПР на община Поморие. Оценката е адресирана към три основни аспекта: 

съгласуваност/адекватност, постигане на цели и резултати, въздействие, ефективност и 

ефикасност на ресурсите и партньорство и координация при прилагането. 

 Основният методически подход в изготвянето на ПО е съчетание от външна 

експертна оценка и консултиране с администрацията. Основните източници на 

информация за МО на ОПР включват: 

• Общински план за развитие на Община Поморие (2007-2013г.) 

• Областна стратегия за развитие на Област Бургас (2005-2015г.) 

• Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на Област Бургас 

• Социално-икономически анализ на Общински план за развитие на Община 

Поморие (2014-2020г.) 

• Годишни справки и доклади за изпълнение на ОПР на община Поморие 

• Годишни отчети за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на 

Община Поморие за 2012г. и 2013г. 

• Секторни стратегии и програми 

• Официалните страници на УО на оперативните програми 

• Текуща статистика на НСИ и в частност Дирекция „ТСБ”-Бургас 

• Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 

фондове (ИСУН) 

В обхвата на Последващата оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, 

релевантност и постигане на стратегията и капацитет за координация. Фокусирана е 

върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от 
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прилагането на ОПР на Община Поморие, с оглед отразяване на настъпилите 

социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво, както и 

на реформата на кохезионната/регионалната политика на ЕС и въздействието от 

прилагането на оперативните програми с европейско съфинансиране за периода след 

2007г. 

 

VI. МЕТОДИКА - ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКАТА ПОДХОД И 

ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

При избора на методи за осъществяването на оценката бяха използвани 

Насоките на Европейската комисия, описани в Инструмент за оценка на социално-

икономическото развитие EVALSED. 

Наблюдението и оценката на Общинския план за развитие като неделима част от 

документите за регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и 

ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Наблюдението и оценката отчитат 

резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното 

развитие (чл. 30 ЗРР във връзка с чл. 76, ППЗРР). 

Методологията на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и 

може да бъде обобщена по следния начин: 

1. Избор на логика на интервенцията; 

2. Разработване на оценителна методика; 

3. Събиране и оценка на първоначални данни; 

4. Събиране на подробна информация посредством анкетиране и фокус – 

групи; 

5. Оценка на основните количествени и качествени данни. 

Последващата оценка обхваща изпълнението на ОПР във времевия период 2007 

- 2013г., като анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до 
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тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до 

детайли по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и 

екологичните сектори. 

При подготовка на последващата оценка беше събрана информация, която 

характеризира качеството на изпълнение на целите и приоритетите на ОПР. По време 

на последващата оценка не бяха срещнати трудности в процеса на работа, като 

Община Поморие оказа пълна подкрепа за осигуряване на необходимата информация 

и документи, касаещи предмета на оценката.  

До известна степен трудност за самата оценка представлява липсата на система 

от реално измерими индикатори, проследими от НСИ, за изпълнение на ОПР. 

 

VII. АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 

 

VІІ.1.  Географско разположение, административно-териториална структура 

Община Поморие е разположена в Югоизточната част на Република България. В 

съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в 

област Бургас. Общата  територия  на   общината е  413,3  кв.м., което е 5.3% от 

територията на областта. Граничи  с общините Бургас, Несебър, Руен и Айтос. В 

административните граници на общината са разположени 17 населени места, от които 

3 града - град Поморие, административен център и градовете Каблешково и Ахелой, 

които изпълняват функциите на вторични обслужващи центрове.  

Най-силното конкурентно предимство на oбщина Поморие е излазът й на Черно 

море, както и благоприятното географско   разположение    спрямо   международните  

инфраструктурни коридори.  Община Поморие се намира  в близост и под 

въздействието на общоевропейския транспортен коридор ОЕТК 8, свързващ Адриатика 

с региона на Черно море, както и на ОЕТК 4. На 8 км. от град Поморие се намира 

летище Бургас. 
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Природните условия и курортно - 

туристическият потенциал на общината 

/общо 268 хил. кв.м плажове/ са 

формирали структурата на общинската 

икономика, в която доминират отраслите, 

свързани с обслужването на туризма, 

преработващата промишленост и селско 

стопанство.  

Благоприятните природни условия 

на общината и прилежащата акватория 

на Черно море са най - привлекателната 

част на изследваната територия. Мекият 

морски климат, плавните теренни форми, 

плодородната почва, отличните условия за 

лозарство и градинарство привличат 

посетители и туристи. Добивът на сол и 

Поморийското езеро с неговите 

калолечебни свойства са също от 

съществено значение за развитието на района. Тук са установени някои редки и 

застрашени видове, включени в Червената книга на България и приложение ІІ на 

Закона за биологичното разнообразие.  От 2002 г. Поморийското езеро с устието на р. 

Ахелой е обявено за територия по Рамсарската конвенция за влажните зони с 

международно значение. 

При с. Каменар има рудник за каменни въглища. Добиват се строителни 

материали от кариери на територията на общината. Съществуват и извори с минерални 

води, проучват се възможностите им за използване. В шелфа около Поморие има 

голямо находище на черна мида. 

Град Поморие е разположен на прелетния път «Виа Понтика» - основен 
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орнитоложки коридор и трасе на древен римски път. На територията на Поморийското 

езерото са установени около 269 вида птици. Там живеят още 87 вида висши растения, 

7 вида риби, 17 вида земноводни, 31 вида бозайници и 200 таксона безгръбначни 

животни. 

На територията на общината се намира по-голямата част от запасите на кафяви 

въглища с повишено съдържание на сяра от Бургаския въглищен басейн. Добивът на 

въглища има съществено стопанско значение. На територията на общината са открити 

две находища на термоминерални води при с. Медово, известни под единното 

наименование хидротермално находище, и едно при с. Каменар.  

Поморийското езеро е естествено находище на лечебна кал и рапа, на базата на 

което е организирано производство на лечебни луги с екстракти. Находището е с 

висока минерализация. Морска сол се добива чрез изпарението на морската вода. 

В шелфа около гр. Поморие има голямо находище на черна мида. 

В община Поморие се срещат 258 вида лечебни растения от 68 семейства, два от 

които са защитени от Закона за биологичното разнообразие. 

Тук се намират природните забележителности „Добровански гъби” до с. Бата, 

„Корията”  - вековна брястова гора до с. Гълъбец, „Поморийско езеро” – гр. Поморие, 

„Чаирите – блатно кокиче” до с. Горица. Съобразно природните условия на селищата в 

общината би могло да се направи условно разделяне на такива с преобладаващи 

рекреационни функции, други с водещо селско стопанство и трети - свързани с 

планинските условия. В последните години, като се изключи град Поморие, обликът на 

някои селища се променя под влияние на наложената промишленост. 

Град Поморие е административен, общински и културен център. Градът 

притежава уникална природа, което го прави привлекателно място за целогодишен 

отдих и лечение на различни заболявания. Разположен е на тесен скалист полуостров 

(издаден на 3,5 км в Черно море) на разстояние 20 км от Бургас и на 18 км от куроорта 

Слънчев бряг.  
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Съгласно постановките на Националната концепция за пространствено развитие 

(2013 – 2025г.) град Поморие попада в категорията „четвърто ниво – малки градове с 

микрорегионално значение»  в територията на групи общини. В тази категория са 

именно центровете на общини с подходящо местоположение в територията на 

областите, демографска големина, налични функции с надобщинско значение в 

сферата на икономиката, социалната сфера, образованието, културата. Градът играе 

важна роля на балансьор в развитието на област Бургас в допълнение на областния 

център за намаляване на ефекта на моноцентричното развитие в рамките на 

Югоизточен район.  

Въз основа на праговите критерии на Birkenhauer (над 100 хил.нощувки) 

Поморие е сред 20-те общини в България, които могат да бъдат определени като 

«туристически». 

Община Поморие получава обобщаваща оценка на социално-икономическото 

си развитие 50.8%1 и заема трето място сред общините в ареала на Бургас (след 

Несебър – 78.4%, Бургас – 60.3% и Созопол – 55.4%). Оценката включва промяна в броя 

на населението 2011/1995г.- 0.59%, демографско състояние – 68%, икономическо 

състояние 46%, доходен статус 57%, инфраструктура – 32%, социални услуги – 40%, 

промяна население – 69%. Град Поморие играе ролята на вторичен опорен център за 

територията на област Бургас с организиращи функции за околната територия2. 

В съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за 

периода 2013-2025г. Поморие попада в Групата на силни градове от 4-то  ниво, а 

именно на център, играещ роля на силен балансьор в областта и изпълняващ 

обслужващи функции за повече от една община. В тази връзка град Поморие е 

                                                 
1 Социално-икономически анализ за нуждите на оперативна програма за регионално развитие за програмен период 

2014-2020г. – етап 1 и етап 2 http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx  

 
2 Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г. 

http://bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-2020/NKPR%20proekt.pdf 
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включен в Групата градове за подкрепа по регионалната оперативна програма за 

2014-2020г. «Региони в растеж». 

 

VІІ.2. Население и демографски процеси  

Към 1 февруари 2011г. населението на община Поморие е 27 658 души, което е 

6.7% от населението на област Бургас 415 817 души, т.е. Поморие заема 4-то място по 

брой население сред общините на област Бургас след общините Бургас (212 902), Руен 

(29 101) и Айтос (28 687). Мъжете са 13 535, а жените – 13 995. Гъстотата на 

населението е 66.6 души/кв.км., което малко над средната за страната (66.0 

души/кв.км.). В периода между двете преброявания (2001 - 2011г.) населението на 

общината се увеличава незначително с 288 души, което е под 1%. 

Запазва се тенденцията на увеличаване на относителния дял на градското 

население и намаление на населението в селата. В градовете на общината живеят 18 

974 души, или 68.6%, а в селата живеят 8 684 души, или 31.4% от населението на 

общината, следователно общината притежава градски профил. Спрямо градското 

население на област Бургас делът на градското население в община Поморие е 6.7% 

(311 260 души за областта) , а на селското – 8.3% (104 557 души за областта). 

 

Структура на населението по местоживеене и години на преброяванията през 

периода 1934 - 2011 година 
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Населението в общината живее в 3 града и 14 села. В общинския център - град 

Поморие, живеят 13579 души, или 50.2% от населението на общината. Населението на 

градовете Каблешково и Ахелой е съответно 2926 и 2469 души. От селата Александрово 

е с най-малко жители – 102 души, а селата с най-много жители са Страцин – 1257 души, 

Гълъбец – 1253 души и Бата – 1117 души. 

Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в 

намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и 

увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.  През 2011 г. под 15-

годишна възраст са 15.5% (4 285) от населението в общината. Делът на населението във 

възрастовата група 15 - 64 години година е 69.1% (19117 души). 

 
 

 

Население под, във и над трудоспособна възраст 
 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна 

възрастова структура - разпределението на населението под, във и над трудоспособна 

възраст. Към 1.02.2011 г. 63.7% от населението в община Поморие, или 17 614 души, са 

в трудоспособна възраст. От тях 52.6% са мъже, а останалите 47.4% - жени. В 

трудоспособна възраст са 65.0% от населението в градовете на общината, а в селата - 

60.8%. Населението под трудоспособна възрастта е 4 538 души (16.4%), а над 

трудоспособна възраст – 5 506 души (19.9%). По относителен дял на населението в 
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трудоспосона възраст община Поморие заема четвърто място след общините  Бургас и 

Несебър (по 65.4%) и община Руен - 65.0%.  

Етнодемографски характеристики на населението 

Самоопределение по етнос 

Най-многобройната етническа общност в община Поморие е българската. Към 

нея са се самоопределили 17 992, или 73.4% от лицата, отговорили на доброволния 

въпрос (88.7% от населението на общината). За област Бургас делът е 80.5% (298 128 

души). 

Турската етническа група е втората по численост. Към 1.02.2011 г. 4 947, или 

20.2% от всички лица, доброволно декларирали етническата си принадлежност, са се 

самоопределили като част от нея. Поморие е сред общините, в които делът на турската 

етническа група е по-висок от този за страната (8.8%). За сравнение в област Бургас 

делът на турската етническа група 13.3% (49 354 души) от всички лица, доброволно 

декларирали етническата си принадлежност в областта. 

Ромският етнос е третият по численост в общината. Към 1.02.2011 г. той 

наброява 1307 души с относителен дял 5.3%. За област Бургас относителният дял е 5.0% 

(18 424 души).  

Към други етнически групи са се самоопределили 176 души, или 0.7%. Лицата, 

които не се самоопределят, са 101, или 0.4% от отговорилите. 

На доброволния въпрос за етническа 

принадлежност не са отговорили 3 135 

лица, или 11.3% от населението в общината. 
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Жилища 

Към 1.02.2011 г. жилищата в община Поморие са 15 834 или 5.9% от жилищата 

в област Бургас. По брой преброени жилища община Поморие заемо трето място сред 

13-те общини на областта след община Бургас - 103 715 и община Несебър – 60 894. 

Основната част – 9 638 или 60.9% от жилищата в община Поморие са двустайни и 

тристайни. Жилищата с една стая са 1 990 или 12.6 %. Четиристайните жилища са 2 505, 

а тези с пет и повече стаи – 1 701 броя. Обитавани са 60.5% от сградите, а останалите 

39.5% са необитавани. За областта този дял е съответно 56.3% обитавани и 43.7% 

необитавани.  

 

Таблица 1 

 
Област/община 

 

Жилища - 
бр. 

Жилищни помещения-
бр. Полезна площ - бр. 

общо в т.ч. стаи общо 
в т.ч. 

жилищна 

област Бургас 269 353 905 105 723 310 18 786 
736 

14 238 317 

община 
Поморие 

15 834 57 883 47 164 1 266 839 951 042 

 

Данните за наличие на компютър в жилището и достъп до интернет в община 

Поморие показват, че 43.1% от обитаваните жилища в общината имат компютър, за 

областта този процент е 48.3%. С достъп до интернет са 39.7% при 45.2% за областта. 

Сред общините в област Бургас по най-висок дял на жилищата с наличие на компютър 

и достъп до интернет Поморие се нарежда на трето място след община Бургас – 

съответно 60.1 и 56.9% и община Несебър – 52.3 и 53.0%. 

VІІ.3.  Заетост и безработица 

Към 1.02.2011 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите 

лица (9 429 души) към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години 

(19 117 души), е 49.3%. За сравнение коефициентът за област Бургас е 54.7%.  
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Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на 

безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 - 

64 навършени години, за община Поморие е 22.1% при 17.6% за областта. 

Към края на август 2011 г. общият брой на безработните лица в община 

Поморие е 352 души, от които 148 са жени. От възрастова гледна точка най-голям дял в 

безработицата имат хората над 55-годишна възраст (17.0%), а след тях – хората на 

възраст 35-39 години (14.5%), тези от 25 до 29 години (13.6%), от 40 до 44 години 

(13.1%) и т.н. 

По признака образование най-малката група представляват хората с висше 

образование – 11.1%, а най-голямата са хората със средно образование – 49.7%. 

Разгледани по професионален признак, безработните са най-многобройни в графата 

„без квалификация” – 153, а най-малобройна е групата на специалистите – 57. 

Сред групите в неравностойно положение на пазара на труда в община 

Поморие тази на хората без квалификация съставлява 43.5% от общия брой 

регистрирани безработни, групата на хората с основно и по-ниско образование – 39.2%, 

младежите до 29 години – 21.9%, продължително безработните (с престой на ДБТ над 1 

година) – 4.0%, и лицата с намалена работоспособност – 4.5%. 

От януари до август 2011 г. на първичния пазар на труда най-много свободни 

места са били обявени в сферата на услугите - най-вече в хотелиерството и 

ресторантьорството, търговията, операциите с недвижимо имущество и др., както и от 

областта на селското, горското и рибното стопанство. Най-много са търсени хората без 

квалификация (448 от общо 565). 

Равнище на безработица 

За периода 2006-2010г. Община Поморие поддържа средногодишно равнище 

на безработица с около 1 пункт по-високо от средното за област Бургас. Забелязва се 

намаление на показателя в периода 2006-2008г. и нарастването му през 2009 и 2010г. с  

над 2 пункта в сравнение с 2006г. поради тежката икономическа и финансова криза. 

Същевременно равнището на безработица в община Поморие е по-ниско от 
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средногодишното равнище на безработица в страната с 0.8 пункта – 9,5% за 2010г., като 

през 2009г. то е било малко по-високо с 0.4 пункта при 7.6% за страната. 

В сравнение с 2006г., през 2010г. значително е намалял броят на безработните 

лица с продължителност на регистрация повече от 1 година – от 6.0% през 2006г. на 

1.5% през 2010г., но е нарастнала младежката безработица, т.е. броя на 

регистрираните безработни на възраст до 29 години, които са 17.3% от всички 

регистрирани безработни лица за 2010г., докато през 2006г. техният относителен дял е 

14.0% (нарастване с над 3 пункта). 

Таблица 2 

Област/Общи
на 

Регистрирани безработни лица - брой 

Равнище на 
безработица 

- % 
общо 

от тях: 

на възраст до 
29 години 

включително 

с продължителност 
на регистрация 

повече от 1 година 

2006 година 

Област Бургас 10,694 2,220 3,971 5.3 

Община 
Поморие 780 109 47 6.0 

2007 година 

Област Бургас 7,998 1,316 2,548 4.0 

Община 
Поморие 666 89 52 5.2 

2008 година 

Област Бургас 7,466 1,127 1,244 3.7 

Община 
Поморие 630 88 20 4.9 

2009 година 

Област Бургас 13,547 2,430 1,175 6.7 

Община 
Поморие 1,034 169 3 8.0 

2010 година 

Област Бургас 15,204 2,733 2,178 7.6 

Община 
Поморие 1,121 194 17 8.7 
1
Източник: Агенция по заетостта към Министерството на труда и социалната политика. 
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Общият профил на общинския трудов пазар се характеризира с: 

• Намалено търсене на работна сила поради ограниченото разкриване на нови 

работни места и недостатъчни инвестиции в заетостта и 

предприемачеството;  

• Сезонен характер на заетостта предвид сезонния характер на развиващата 

се туристическа дейност в общината; 

• Водеща роля по отношение на генерирането на заетост е на отрасъла 

“Преработваща промишленост”;  

• Несъответствие на квалификацията и уменията на работната сила на 

потребностите на местната икономика; 

 

VІІ.4. Образование 

В изпълнение на общинския план за развитие на община Поморие за 2007 – 

2013г. са постигнати редица от заложените приоритети за модернизация на 

образованието:  

- Успешно е въведена системата на делегираните бюджети във всички училища и 

детски градини, която подобрява управлението и дава възможност за 

повишаване на възнагражденията на учителския състав; 

- Оптимизацията на училищната мрежа доведе до утвърждаване на 4 средищни 

училища в Поморие, Каблешково, Бата и Страцин, както и въвеждане на 

целодневна организация на учебния ден; 

- Променен е статутът на ПГТ „Алеко Константинов” от държавно в общинско 

училище. 

Процесите на преструктуриране и оптимизация на училищната мрежа следва да 

продължат, но при отчитане на местните социални и икономически специфики и с 

грижа за децата и педагогическия персонал, както и при широка информационна 

обезпеченост на мерките. 
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Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години, 

значително се подобрява през 2011г. в сравнение с предходните години, следвайки 

ясно изразената тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и 

средно образование, при същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-

ниско образование.  

Към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в oбщина Поморие е 2 

917 души, или всеки девети (11.4%) е висшист, a завършилите средно образование са 9 

943 (38.9%). Делът на лицата с начално и по-ниско образование е 17.4% (4 4 38 души). 

Никога непосещавали училище са 362 души (1.4%). Значителни са различията в 

образователната структура по местоживеене – 50.3% от жителите на градовете са със 

завършено най-малко средно образование, докато за жителите на селата този 

относителен дял е 24.2%. Сред общините в областта по степен на образование 

Поморие заема трето място след община Бургас (25.1%) и община Несебър (15.4%). За 

областта делът на лицата завършили висше образование е 17.6% (67 759 дуи), средно – 

42.1% (162 079 души), а с начално и по-ниско образование е 15.4%. 

 
Таблица 3                                                                                                                                         (Брой) 

Местоживеене Общо 

Степен на завършено образование 
Никога 

непосещав
али 

училище 

Дете висше средно основно начално и 
незавършен

о начално 

област Бургас 385224 67759 162079 96004 52077 6310 995 

В градовете 289030 64175 136721 54045 30385 2997 707 

В селата 96194 3584 25358 41959 21692 3313 288 

община 
Поморие 

25549 2917 9943 7805 4438 362 84 

В градовете 17616 2700 8239 4000 2466 150 61 

В селата 7933 217 1704 3805 1972 212 23 
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Усилията на общината следва да се насочат към намаляване на броя на хората с 

основно, начално и по-ниско и увеличаване на броя на хората със средно и висше 

образование.  

Предучилищно и средно образование 

През учебната 2012/2013 г. образователното дело в община Поморие се 

осъществява в 12 учебни заведения и 7 целодневни детски градини. Извънкласните 

дейности се реализират в Общински детски комплекс, читалищата, спортните клубове 

и НПО. 4 училища са средищни. 

Учебните заведения се разделят на следните видове:  

• 11 общообразователни, от които: 

o 1 начално (I – IV клас); 

o 9 основни (I – VIII клас); 

o 1 средно (I – XII клас); 

• 1 професионално училище – професионална гимназия 

 Детските градини са: 

• 5 целодневни детски градини 

• 2 обединени детски заведения 

 ЦДГ „Мир”, Дъбник има филиал в Габерово, ОДЗ „Радост”, Каблешково има 

филиал в Медово, а ОДЗ „Детелина”, Поморие има филиал „Детска ясла”. 

 Всички училища и детски градини са на системата на делегиран бюджет и са 

общински. 

Броят на учениците в общината за учебната 2012/2013 е 2270 в 103 паралелки. 

2166 се обучават в дневна форма на обучение, 4 в индивидуална форма, а 40 в 

самостоятелна форма на обучение (20 от които в ПГТ „Алеко Константинов”). 60 деца в 

задължителна предучилищна възраст са записани в предучилищни групи към 

училищата. Намалението на абсолютния брой на учениците е 9 % спрямо същия брой 

през 2006 г., което се дължи на негативните демографски и миграционни тенденции. 
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Общата средна пълняемост на паралелките е 22 ученика, което е повишение спрямо 

предишния период, в резултат на процесите на оптимизация на училищната мрежа. 

Таблица 4: Брой ученици за учебната 2012/2013 г. по форми на обучение 

Населено 
място 

Наименование на 
училището 

Брой деца 
в детски и 
предучили
щни групи 

към 
училищата 

Брой ученици от 1-ви до 13 
клас в: 

ОБЩО 
ученици 

Дневна 
форма 
на 
обучени
е 

Индиви
дуална  
форма 
на 
обучени
е 

Самостояте
лна  форма 
на 
обучение 

с.Габерово 
НУ  „Константин  
Величков” 10 35 0 0 45 

с.Дъбник ОУ „Елин  Пелин” 0 55 1 0 56 

гр.Поморие 
ОУ   „Христо  
Ботев” 29 311 0 3 343 

гр.Ахелой ОУ „Христо  Ботев”  0 130 0 2 132 

гр.Каблешков
о 

ОУ  „Св. Паисий 
Хилендарски” 0 305 1 3 309 

с.Гълъбец ОУ   „Г.С. Раковски” 0 135 0 0 135 

с.Порой 
ОУ  „Св. св. Кирил и 
Методий” 0 98 0 0 98 

с.Бата ОУ  „Христо Ботев” 21 171 0 1 193 

с.Страцин ОУ „Отец Паисий” 0 132 0 0 132 

с.Горица ОУ „Христо Ботев” 0 61 0 0 61 

гр.Поморие СОУ   „Иван Вазов” 0 513 2 11 526 

гр.Поморие 
ПГ  по туризъм „А. 
Константинов” 0 220 0 20 240 

ОБЩО   60 2166 4 40 2270 
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Таблица 5: Средищни училища в община Поморие и ученици, включени в ЦОУД 

Населено 
място 

Училище Процент ученици 
включени в 
целодневна 
организация на 
учебния ден (ЦОУД) 

с.Бата ОУ "Христо Ботев" 80% 

гр.Каблешково ОУ "Паисий 
Хилендарски" 

70,53% 

 
гр.Поморие 

СОУ "Иван Вазов" 20,7% 

с.Страцин ОУ "Отец Паисий" 89,5% 

  

Целодневната организация се утвърди като механизъм за повишаване на 

качеството на образованието и за намаляване на предпоставките за преждевременно 

напускане на училище. Необходимо е да продължи въвеждането на целодневната 

организация на учебния ден за учениците от I до VII клас. В момента в целодневна 

организация на учебния процес са включени средищните училища в общината. Както 

се вижда от таблицата по-горе, процентът на включени ученици в целодневна 

организация е висок предимно в малките населени места на общината. Осигурен е 

транспорт за пътуващите ученици от държавния бюджет и обедно хранене в 

средищните училища по проект на МОМН. Механизмът на ЦОУД  следва да се 

насърчава и в останалите населени места. 

 

Таблица 6: Брой учители в училищата, детските градини и обслужващите звена, 

разпределени по възрастови групи за учебната 2012/2013 
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 Наблюдава се трайна тенденция на застаряване на педагогическите кадри в 

детските градини, училищата и обслужващите звена. Процентът на хората под 30 

години, заети в образованието в момента е 3,5 %, а до края на действието на 

настоящия общински план за развитие 47, 4 % от учителите ще се пенсионират. 

Учителската професия страда от непривлекателност във връзка с икономически и 

социални фактори. Ето защо е необходимо да се предвидят активни мерки за 

привличане на млади хора към професията чрез промяна в нагласите, подкрепена с 

икономически мерки.  

Моделът за финансиране в образователната система е моделът на делегирания 

бюджет, който е свързан с конкретния брой деца и ученици в една институция. Във 

връзка с това мерките за подобряването на заплащането на учителите в общината 

трябва да са обвързани с мерките за привличане и задържане на децата и учениците в 

рамките на  детските градини и училищата на територията на община Поморие. От 

друга страна е необходимо постоянното усъвършенстване на педагогическите кадри и 

насърчаване на включването им в програми за повишаване на квалификацията. 

Възможностите за това могат да се търсят, както в Национални програми, така и чрез 

Структурните фондове на ЕС. Привличането на млади хора към професията е 

необходимо да отчита и настоящата информационна среда, в която те, а и децата и 

учениците се развиват. Във връзка с това е важно да се използват добрите 

педагогически практики да се насърчава интерактивността на образователния процес и 

използването на съвременни методи на преподаване.   

под 24 

год. 

между 

25 и 29 

год. 

между 

 30 и 

35 год. 

между 

 36 и 

40 год. 

между 

 41 и 

45 год. 

между 

 46 и 

50 год. 

между 

 51 и 

55 год. 

между 

 56 и 

60 год. 

между 

 61 и 

65 год. 

над 

66 

год. 

ОБЩО 

1 10 25 42 43 41 76 66 2 2 308 
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Ако направим сравнение за периода 2006-2012г., то през учебната 2011/2012 г. 

броят на детските градини е 7 – същият е бил броят на детските градини и през 

учебната  2005/2006г. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 

2011/2012 г., е 1 062, което е с 204 деца повече, или с 28% повече от броя им през 

2005/2006г. и с 18 деца повече повече в сравнение с предходната година 2010/2011г. 

Постигнатият по-висок обхват на децата в детските градини е важен индикатор, който 

показва усилията на общинската администрация за по-пълно обхващане на децата в 

предучилищното образование. 

 
Таблица 7 

Годин
а 

Брой 
учил
ища 

Брой 
детски 
гради

ни 

Брой 
обслуж
ващи 
звена 
(ОДК) 

Брой 
учениц

и в 
учили

ща 

Брой 
педагог
ически 

персона
л в 

училищ
а 

Брой 
непеда
гогичес

ки 
персон

ал в 
учили

ща 

Брой 
деца в 
детски 

градини 

Брой 
педаго
гическ

и 
персон

ал в 
детски 
градин

и 

Брой 
непедагог

ически 
персонал 
в детски 
градини 

2006 12 7 1 2704 229 165 858 80 89 

2007 12 7 1 2350 228 162 918 81 88 

2008 12 7 1 2291 186 147 944 81 87 

2009 12 7 1 2221 189 143 994 81 86 

2010 12 7 1 2199 185 142 1048 81 87 

2011 12 7 1 2191 179 140 1044 81 87 

2012 12 7 1 2200 185 140 1062 81 85 

Източник: РИО на МОМН – Бургас 

 

Средният брой деца в една детска градина за Поморие е 152 през 2011/2012г., 

като за страната показателят е 104. Педагогическият персонал, зает в детските градини, 

е 81 души, а непедагогическият – съответно 85 души. В сравнение с предходните 5 

учебни години общият брой на педагогическия персонал се запазва, което е 

положителна тенденция. 
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Броят на училищата през периода 2006-2012г. се запазва. През учебната 

2011/2012г. броят на учениците е 2 200. В сравнение с предходната учебна година 

броят на учениците бележи незначително увеличение с 9 ученика. В сравнение с 

учебната 2005/2006г. бележи намалене с 504 ученика. 

Броят на педагодическия персонал  в училищата през учебната 2011/2012г. е 

185, или с 54 повече в сравнение с предходната година, т.е. възстановен е броят на 

педагодическия персонал от учебната 2009/2010г., което е също положителна 

тенденция.  

 
Професионално образование и обучение 

Професионалното образование и обучение на територията на общината  се 

осъществява от 1 професионалнa гимназия, която е общинска: Професионална 

гимназия по туризъм „Алеко Константинов”. В рамките на успешно приключил 

проект ”Обновяване на образователната инфраструктура в община Поморие – 

„Инвестираме във вашето бъдеще” на обща стойност 5,7 млн.лв., финансиран по 

Оперативна програма «Регионално развитие» бе обновена и модернизирана 

инфраструктурата и базата за обучение на училището. Училището предплага 

обучение по 2 професии: «хотелиер» и «ресторантьор» и съответно специалностите 

към тях: «кетъринг», «производство и обслужване на засведенията за хранене и 

развлечения» и «организация на хотелиерството». 

  

VІІ.5. Здравеопазване 

Населението на община Поморие се обслужва от 62 лекари и 9 лекари по 

дентална медицина, от което следва, че реалната осигуреност на лекари 10 000 души 

от населението (22,2 бр.) е по-ниска от тази за област Бургас (33,2 бр.) и от 

осигуреността за страната (37,3 бр.). Малък е и броят на лекарите по дентална 

медицина. 
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Таблица 8 

Област/общи
на 

Лекари Лекари по дентална медицина 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Област Бургас 1,113 1,107 1,101 1,101 1,104 266 272 258 272 258 

Община 
Поморие 51 50 55 52 62 10 10 9 8 9 

Източник: ТСБ-Бургас 

 

 

Таблица 9 

Населени места 
Лекарска 

практика по 
НЗК 

Регистринани 
практики/брой 

лекари 

Среден брой 
население на 

лекарска 
практика 

Център на 
лекарска 
практика 

Община 
Поморие 

17 8/13 лекари  1627  

l. rp.Поморие 8 1/6 лекари 1709 гр.Поморие 

2.гр.Ахелой 1 2/2 лекари 2240 гр.Ахелой 

3. 
гр.Каблешково, 
с.Каменар, 
с.Медово, 
с.Александрово, 
с.Лъка 

3 

2//2 лекари 

1324 гр.Каблешково 

4.с.Бата, 
с.Белодол 

1 1/1 лекар 1655 с.Бата 

5.с.Страцин, 
с.Косовец 

1 0 1472 с.Страцин 

6.с.Гълъбец, 
с.Порой 

1 1/1 лекар 2189 с.Гълъбец 

7.с.Горица, 
с.Козичено 

1 1/1 лекар 1100 с. Горица 

8.с.Дъбник, 
с.Габерово 

1 0 1360 с.Дъбник 

Източник: Регионална здравна инспекция-Бургас 
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По данни на Регионална здравна инспекция – Бургас за медицинското 

осигуряване на населението от община Поморие, са разкрити следните лечебни 

заведения: 

� Лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ  

При предвидени 17 първични практики /лекари/ на територията на общината, 

към 

31.12.2012 г. са регистрирани 8 практики с 13 лекари, от които 7 

индивидуални практики и 

една групова практика с шест лекари. 

� Разкрит е един филиал на Център за спешна медицинска помощ - Бургас; 

� Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ 

- Националната  здравна  карта  предвижда  разпределението  на  тези лечебни 

заведения, респ. лекари специалисти, само на областно ниво. 

На територията на община Поморие са разкрити 20 индивидуални 

специализирани практики, 2 медицински центъра, от които единият не функционира и 

една медико-диагностична лаборатория по микробиология и паразитология. 

Специализираната медицинска помош е концентрирана в гр. Поморие, като в 

останалите населени места, конкретно в гр. Каблешково има само една практика по 

вътрешни болести. 

 

 

Почти всички лекари-специалисти, регистрирали индивидуални практики, са 

лекари от болничната помощ, с изключение на специалистите по физикална и 

рехабилитационна медицина, които осъществяват дейност в хотелски комплекси със 

СПА-центрове. 

Медицински център I - Поморие ЕООД осъществява дейност по 11 медицински 

специалности, по двама специалисти имат регистрирани и индивидуални практики за 

специализирана медицинска помощ. 
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� Лечебни заведения за болнична помощ. На територията на общината 

функционират: 

Една Многопрофилна болница за активно лечение - МБАЛ - Поморие ЕООД, 

акредитирана със Заповед на МЗ № РД 01-682/18.12.2007 г., с 12 медицински 

специалности и пет стационарни отделения с общ брой болнични легла 62.  

Акредитационната оценка за цялостната дейност на лечебното заведение по 

Наредба № 18/2005 е отлична за срок от 5 години. 

Структурата на заведението включва вътрешно отделение, детско отделение,  

неврологично отделение, хирургично  отделение, акушерно-гинекологично отделение 

отделение по образна диагностика, клинична лаборатория. От общинските болници на 

територията на област Бургас, само в МБАЛ -Поморие се осъществява дейност по 

хиругия и акушерство и гинекология. 

Предварителните данни за дейността на МЬАЛ-Поморие ЕООД за 2012 г. 

показват почти константна величина в приема на пациенти, леко намаление на 

проведените леглодни с 3%, без промяна в използваемостта на болничните легла, лек 

спад в средния престой на пациентите. 

По тези причини икономическите параметри на лечебното заведение са 

относително константни величини през сравнявания период, с изключение на 

стойността на един преминал болен, която е намаляла с 14,7 %, поради сериозно 

намаление на разходната част на лечебното заведение. 

Две специализирани болници за рехабилитация - и двете държавна 

собственост и с национално значение, предвид специфичните географски и природни 

характеристики на община Поморие. 

Специализирани болници за рехабилитация -Национален комплекс – филиал 

Поморие, акредитиран със Заповед на МЗ № РД 01-255/24.03.2008 г., е най-големият 

калолечебен център на Балканския полуостров. Филиалът в  Поморие включва: 
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   1. Отделение   за   физикална   терапия   и рехабилитация   на   

заболяванията   на ЦНС и ПНС, получило „отлична” акредитационна оценка за срок 

от пет години по Наредба № 18/2005;  

  2. Отделение за физикална терапия и рехабилитация на заболяванията на 

опорно-двигателния апарат, получило акредитационна „отлична” за срок от пет 

години 

Уникалното съчетание на благоприятен морски климат и естествени лечебни 

фактори – лиманна кал, рапа, луга, морска вода създават отлични условия за 

профилактика, лечение и рехабилитация. Медицинският център разполага с модерни 

технологии и оборудване и високоспециализирани специалисти. Филиалът разполага 

със 150 легла, закрит басейн, балнеология, фитнес център, сауна, лекарски кабинети, 

център за красота. Болницата е пригодена за хора с двигателни проблеми.  

Морско-климатичните фактори широко се използват за обща профилактика на 

дихателни заболявания, хипертонична болест, закаляване и укрепване на организма. 

На базата на клинични, лабораторни, рентгенови и ултразвукови изследвания на 

всеки пациент се изготвя индивидуална лечебна програма. Методите на лечение 

включват: калолечение – кални апликации, кални и рапни вани, кавитарни (вагинални 

и ректални тампони), египетски метод (калолечение на открито); физиотерапия; 

компреси и инхалации с луга; кинезитерапия; масажи (сух и подводен); акупунктура; 

лазертерапия; диетично хранене. 

2). Болнична база за лечение, рехабилитация и профилактика “Св. Георги 

Победоносец” – гр.Поморие към Министерство на Отбраната – Военно медицинска 

академия – София, Заповед № РД 01-840/18.12.2006 г. 

Акредитационната оценка за цялостната дейност на лечебното заведение по 

Наредба № 18/2005 е много добра за срок от 4 години. 

В санаториума се извършва калолечение на Заболявания на опорно-

двигателния апарат, Заболявания на периферната и централна нервна система, 

Заболявания на пикочо-половата система, заболявания на кожата, обменни 
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заболявания и др. В болничната база – гр.Поморие се провежда комплексно лечение с 

поморийска лечебна кал, луголечение, богата гама от физиотерапевтични процедури, 

кинезитерапия, бодибилдинг и бодиретинг, инхалационно лечение, лазертерапия, 

подводно-струеви масаж, мануален масаж и др. 

� Лечебни заведения по дентална медицина. 

В община Поморие са регистрирани 14 дентални практики, от които 8 в гр. 

Поморие и 4 в гр. Каблешково и по една в с. Бата и една в с. Гълъбец. В останалите 

населени места няма регистрирани лекари по дентална медицина. 

Налице е недостиг от лекари в първичната медицинска помощ в град Поморие, 

в 

с. Страцин и в с. Дъбник, които населени места са центрове на практики. 

Независимо от относително оптималния брой лечебни заведения за 

специализирана медицинска помощ, общият брой на лекарите е недостатъчен и те 

осъществяват дейност в две и повече лечебни заведения. 

В хотелите на община Поморие не са регистрирани лечебни заведения за 

извънболнична помощ. Налице са договори с лечебни заведения, за осигурявяне на 

дейностите по водното спасяване и обезопасяване на водните площи. 

Поморие разполага и с акредитирана със Заповед № РД 01-199/25.03.2009 г. 

Медико-диагностична лаборатория «ЛИНА» ООД, гр.Поморие. Акредитационната 

оценка на лабораторията е отлична за срок от 5 години. 

На територията на община Поморие няма разкрито лечебно заведение тип 

«хоспис» и/или структури за долекуване и продължително лечение. Няма разкрит 

дежурен кабинет за медицинско обслужване на населението в празнични и почивни 

дни и в делнични дни за часовете от 20.00 до 08.00 ч. 

VІІ.6. Икономическо развитие 

Както към периода на разработване на ОПР 2007-2013г. на община Поморие, 

така и към настоящия момент в рамките на общината се наблюдава неблагоприятна 

тенденция към по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за 
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страната. Тази тенденция е ясно изразена през последните 3 години, в условията на 

световна икономическа и финансова криза. 

Според основните икономически показатели от второто полугодие на 2008г. до 

настоящия момент България, в това число и община Поморие, е засегната от 

световната криза, като това обхваща всички сфери на икономиката, сериозни проблеми 

възникват в реалния сектор, финансовия сектор и социалната сфера, като от второто 

тримесечие на 2009г. българската икономика навлиза в рецесия, съпроводена с 

нарастване на безработицата и замразяване на инвестиционните програми. 

Основните канали, по които навлиза международната криза в България, са 

ограничаване на възможностите за износ на български продукти и услуги; намаляване 

на притока на преки чуждестранни инвестиции; ограничаване на достъпа до кредити и 

повишаване на тяхната цена; намаляване на трансферите от български граждани в 

чужбина; намаляване на постъпленията от чуждестранни туристи; ограничаване на 

постъпленията от транспортни услуги. 

Посочените по-горе негативни фактори, водещи до икономически дисбаланс и 

рецесия на националната икономика, в пълна степен оказват влияние и върху 

икономическото развитие на община Поморие. 

 Направеният по-долу анализ на икономическото развитие на община Поморие 

периферно отразява влиянието на световната и национална икономическа и финансова 

криза, поради факта че няма актуална, официализирана статистическа информация на 

общинско и областно ниво, отразяваща негативното влияние на кризата върху 

икономическия и обществения живот на общината. 

Общият брой на активните стопански субекти, опериращи в община Поморие 

през 2010 г., е 1424, което бележи значително увеличение спрямо 2003г., когато общия 

брой на регистрираните фирми в общината е 878. (Табл. 1). 

Броят на заетите в малките и средни предприятия е много голям - 99.8%, което се 

обяснява с големия брой фирми опериращи в общината, слабо развитата 
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промишленост и липсата на големи предприятия и големия брой само-наети в сектора 

на услугите. Най-голям е делът на функциониращите микро-предприятия със заети 

лица до 10 човека (97%), следван от малкия бизнес със заети от 11 до 50 човека. 

Недостатък на дребния бизнес е, че е насочен главно в сферата ан търговията и 

обслужването, а приимуществата му са че във всяко едно отношение той е досата по-

мобилен и гъвкав и това дава възможност да бъде пренасочен в други отрасли, когато 

се появят условия за това. 

Броят на нефинансовите предприятия с повече от 50 заети лица остава твърде 

нисък - едва 1%, така че можем да заключим че средния бизнес и към настоящия 

момент няма особена роля за икономиката на общината. 

Таблица 10: Нефинансови предприятия по групи предприятия според 
броя на заетите в тях лица и по общини 

          (Брой) 

Област/Община Общо 

Групи предприятия според броя на заетите 
лица 

Микро - до 
9 заети 

Малки -  
10 - 49 

Средни 
50 - 249 

Големи 
над 250 

2006 година 

Област Бургас 18 608 16 896 1 400 270 42 

Поморие 1 071 1,005 54 .. .. 

2007 година 

Област Бургас 19 782 17 914 1 545 285 38 

Поморие 1 120 1 038 69 .. .. 

2008 година 

Област Бургас 23 996 21 974 1 688 288 46 

Поморие 1 321 1 233 76 7 5 

2009 година 

Област Бургас 25 596 23 704 1,578 282 32 

Поморие 1 399 1 316 68 .. 4 

2010 година 

Област Бургас 25 546 23 875 1 406 235 30 

Поморие 1 424 1 347 65 .. 3 

.. Конфиденциални данни 
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Разпределението на активните фирми по отрасли не претърпява съществено 

изменение през последните години. Обяснимо с оглед специализацията на общината, 

водещо е мястото на отраслите от сектора на услугите. С 42% от активните фирми, на 

първо място е под-сектор “Търговия и обслужване”, следван от “Хотели и ресторанти” с 

25% и “Транспорт” - с 16.5%. Въпреки регистрираното увеличение, дяловете на 

фирмите от преработващата промишленост и селското стопанство остават 

незначителни -съответно 2.7% и 1.2%. 

Отрасловата структура в икономиката на общината е точно отражение на 

секторната такава. Доминират подсекторите, свързани с туризма - “Хотели и 

ресторанти” с над 43% от наетите лица, “Търговия и обслужване” с 15.4% и “Транспорт” 

с 6.6% от наетите.  

Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия са с най-голям 

размер през 2008г. (351 973 хил.лв.), като бележат спад към 2010г. (200 430 хил.лв.) в 

резултат на тежката икономическа и финансова криза. Същевременно най-голяма 

загуба е реализирана през 2009г. (31 217 хил.лв.), а най-ниска тя е била в началото на 

изследвания период през 2006г. – 8 417 хил.лв. През 2010г. се отбелязва слабо 

намаление на показателя до 28 161 хил.лв., т.е. с около 10%. 

Таблица 11: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по 
общини 

Oбласт/Об
щина 

Брой 
предп
риятия 

Произвед
ена 
продукци
я 

Приходи 
от 
обичайна
та 
дейност 

Нетни 
приходи 
от 
продажб
и 

Разходи 
за 
обичайна
та 
дейността  

Печалб
а Загуба 

Дълготр
айни 
материа
лни 
активи 

хиляди левове 

2006 година 

Област 
Бургас 18,608 

10,789,46
2 

13,913,01
4 

13,656,45
4 

13,473,76
5 

520,05
9 

140,54
8 

3,672,82
5 

Община 
Поморие 1,071 203,235 53,871 193,876 197,242 7,546 8,417 124,405 

2007 година 

Област 19,782 11,862,39 15,866,77 15,521,36 14,953,81 957,47 144,89 4,742,36
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Бургас 3 6 0 9 0 2 5 

Община 
Поморие 1,120 150,445 277,514 198,302 230,224 55,963 14,505 205,101 

2008 година 

Област 
Бургас 23,996 

13,913,52
0 

19,548,45
5 

17,996,65
7 

19,487,44
6 

838,13
7 

852,73
4 

6,304,85
4 

Община 
Поморие 1,321 317,464 431,402 351,973 410,717 35,969 18,247 324,843 

2009 година 

Област 
Бургас 25,596 

10,130,79
2 

14,292,16
0 

12,981,55
7 

14,130,46
0 

680,32
4 

574,30
6 

6,748,27
0 

Община 
Поморие 1,399 184,300 300,079 208,375 297,973 32,541 31,217 330,155 

2010 година 

Област 
Бургас 25,546 

10,770,78
3 

15,226,06
8 

14,053,14
2 

15,189,95
0 

530,17
0 

540,81
2 

6,731,18
7 

Община 
Поморие 1,424 214,621 337,183 200,430 335,868 27,491 28,161 310,421 

 

Подобна е тенденцията за придобиване на дълготрайни материални активи 

(ДМА), които бележат постепенно увеличение в периода 2006-2009г. от 124 405 хил.лв. 

до 330 155 хил.лв. и през 2010г. те са 310 421 хил.лв. (4.6% от придобитите ДМА за 

област Бургас). Размерът на тези инвестиции е крайно недостатъчен за да се постигне 

цялостно обновяване на производствената база, внедряване на модерни технологии и 

иновации.  

По показател произведена продукция се отбелязва най-голям обем – 317 464 

хил.лв през 2008г., спад през 2009г. (184 300 хил.лв.) и слабо нарастване с 30 321 хил.лв 

(с около 16%) през 2010г. (214 621 хил.лв.).  
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Последващият кратък анализ на водещите отрасли в общината е на база 

показателя “Произведена продукция”. 

Таблица 12        /хил.лв/ 

Отраслов сектор A21 
КИД-2008 

2008 2009 2010 2011 

произв
едена 

продук
ция 

нетни 
приход

и от 
продаж

би 

произв
едена 

продук
ция 

нетни 
прихо
ди от 

прода
жби 

произв
едена 

продук
ция 

нетни 
приход

и от 
прода

жби 

произ
веден

а 
проду

кция 

нетни 
приход

и от 
продаж

би 

Общо 317,464 351,973 184,300 
208,37

5 
214,62

1 
200,43

0 
214,89

5 245,780 

Селско, горско и 
рибно стопанство 17,029 12,780 11,514 12,348 12,318 11,920 16,132 15,524 

Добивна 
промишленост 382 333 .. .. .. .. 2,198 1,710 

Преработваща 
промишленост 45,507 41,955 33,604 34,336 34,250 36,083 38,547 38,235 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и .. .. 157 129 91 91 .. .. 

Основни икономически показатели на нефинансовите  

предприятия в община Поморие
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топлинна енергия и  
на газообразни 
горива 

Строителство 178,222 174,869 79,539 63,976 90,997 52,167 69,874 73,712 

Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 14,502 62,962 9,958 52,094 9,552 47,522 9,857 53,287 

Транспорт, 
складиране и пощи 5,688 5,613 5,399 5,540 5,755 5,845 13,325 13,684 

Хотелиерство и 
ресторантьорство 23,288 28,710 25,486 27,851 22,884 27,470 25,647 30,665 

Създаване и 
разпространение на 
информация и 
творчески продукти; 
далекосъобщения 144 115 65 65 41 .. 39 44 

Операции с 
недвижими имоти 17,801 17,521 9,341 3,979 9,536 10,760 19,006 9,498 

Професионални 
дейности и научни 
изследвания 1,363 1,360 3,029 2,716 .. 1,224 .. 1,830 

Административни и 
спомагателни 
дейности 1,840 1,870 2,369 1,643 1,772 1,745 .. 3,631 

Образование 21 .. .. .. 57 58 .. .. 

Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 2,232 2,189 2,724 2,670 2,540 2,541 2,342 2,347 

Култура, спорт и 
развлечения .. 924 285 299 1,965 1,942 600 601 

Други дейности 727 740 681 678 672 675 848 834 

 - Няма случай         
.. Конфиденциални 
данни         
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Водещ отраслов сектор в община Поморие по произведена продукция е 

“Строителство” - в размер на 69 874 хил.лв, а приходите от дейността са 73 712  хил.лв. 

Размерът на ДМА (дълготрайни материални активи) е равен на 3 755 хил.лв. или 5.6% 

от активите на цялата 

икономика в общината. В 

сравнение с 2008г. обаче 

произведената продукция 

в този отрасъл през 2011г. 

бележи намаление над 2 

пъти (178 222 хил.лв. през 

2008г.), в резултат на 

тежката финансова и 

икономическа криза. 

Водещото място на строителството е свързано преди всичко с развитието на туризма. 

Второто място по значимост в общинската икономика се заема от отраслов 

сектор “Преработваща промишленост”, където през 2011г. е произведена продукция 

38 547 хил.лв., а нетните приходи от продажби са 38,235 хил.лв. В сравнение с 2008г. 

(45 507 хил.лв.) общата продукцията също бележи намаление с 15.3%. Необходимо 

повишаване на ефективността, като това е възможно с увеличаване размера на 

инвестициите, разнообразяване на икономическата активност.  

На трето място по нетни приходи от продажби е отраслов сектор „Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети” - 53,287 хил.лв. за 2011г.. 

Следващият по значимост отраслов сектор е продиктуван също от 

предоставянето на туристически услуги, а именно «Хотелиерство и ресторантьорство” 

с произведена продукция за 2011г. 25,647 хил.лв. и нетни приходи от продажби - 

30,665 хил.лв., като в сравнение с 2008г. показателите бележат увеличение - за 

произведена продукция (23 288 хил.лв. през 2008г.) и със 6.8% за нетни приходи от 

продажби. 
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Преобладаващата част от населението се занимава с хотелиерство, 

ресторантьорство и търговия, което е обусловено от географското разположение на 

територията, близостта до Черно море, традиционния интерес на българските и 

чуждестранните туристи към този край. Туризмът и свързаните с него услуги – 

хотелиерство, ресторантьорство, операции с недвижими имоти, търговия, транспорт, 

строителство дават 74% от приходите. На второ място – 16%, се нарежда 

преработващата промишленост и на трето място 6.3% - селско, горско и рибно 

стопанство. Трябва да се отбележи, че последното е далеч под потенциала си за 

развитие, макар че е благоприятствано от природните условия и сезонния приток на 

потребители.  

Изключително важно за бъдещото развитие на община Поморие е ускоряването 

на тези темпове на растеж, като това ще е и голямото предизвикателство пред сектор 

„Туризъм”, който ще е отговорен за тази задача. 

Средногодишно през 2010г. в община Поморие по трудово и служебно 

правоотношение са наети 5 097 души, от които 3 968 (77,8%) са наети или самонаети 

лица в частния сектор.  

По отношение на наетите лица в община Поморие се забелязва също тенденция 

на постепенното им увеличение за периода до 2008г. и намаление през 2009г. и 2010г., 

като спадът е особено рязко изразен в частния сектор. 

Рентабилност на продажбите 

За анализ на стопанските единици се използва показателя “оперираща 

ефективност”, който се изчислява като отношение на разликата между нетните 

приходи от продажби и разходите за дейността към нетните приходи от продажби. 

Колкото по голяма е стойността на показателя, толкова по-ефективна е дейността на 

стопанските единици, аналогично при отрицателни стойности се наблюдава 

неефективност или загуба от дейността. За периода 2006-2010г. опериращата 

ефективност на стопанските единици е с положителни стойности, като постепенно се 
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увеличава към края на изследвания период. Тя е по-висока за целия период от 

средната стойност на опериращата ефективност на предприятията в област Бургас. 

Таблица 13 

Оперираща ефективност 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Област 
Бургас 

1.99 1.96 2.08 2.09 2.08 

Община 
Поморие 

2.02 2.16 2.17 2.43 2.68 

 

Инвестиции 

Качествената нова техниката и технологиите са едни от важните фактори за 

повишаване на конкурентноспособността на фирмите в общината на свободния пазар. 

За съжаление малка част от фирмите разчитат на новите технологии. Основната пречка 

за модернизацията на МСП е липсата на достатъчно финансови ресурси, като данните 

показват че през последните години рязко са намалели общо придобитите 

дълготрайни материални активи, както и разходите за тяхното придобиване. (Табл. 5) 

Машините и оборудването на повечето фирми са морално остарели и амортизирани. 

Едва 10% от предприятията са инвестирали в ново оборудване. Относителният дял на 

МСП с техника на по-малко от две години е 5 % докато делът на МСП с производствени 

мощности на възраст 5 - 14 години е значително по-голям.  

Таблица 14       хил.лв. 

 Година 2006 г. 2007 г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Разходи за 
придобиване на 
ДМА 49,513 92,689 136,996 74,712 36,128 

Придобити 
ДМА 15,291 122,196 109,649 73,403 37,879 

Разходи за 
придобиване на 
ДМА към 31.12. 
(незавършено 
строителство) 53,348 24,842 50,831 30,596 27,271 
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МСП в общината разчитат главно на националните и местните пазари за 

реализиране на продукцията си, като голяма част от тях реализират целият си оборот в 

рамките на общината, в която са регистрирани. Достъп до международните пазари за 

момента имат само винопроизводителите, които са определено експортно 

ориентирани и бележат ръст в износа на готовата си продукция. 

Следвайки икономическата логика, именно водещите отрасли в общината са и 

тези, които отчитат ръст на придобитите ДМА. Новозакупени дълготрайни материални 

активи има главно в промишлеността и по специално в производствените фирми и в 

частност при винопроизводителите, а също така и във фирмите в сферата на туризма и 

услугите. Както е видно от Табл.6, най-голям е размерът на ДМА за икономическа 

дейност «Операции с недвижими имоти» - 17 026 хил.лв. (25,5% от всички ДМА), 
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следват «Селско, горско и рибно стопанство” – 8 571 хил.лв. (12,9%), „Търговия; ремонт 

на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и 

ресторантьорство” – 4 494 хил.лв. (6,7%) и „Строителство” – 3 755 хил.лв. (5,6%). 

Таблица 15: Придобити ДМА  на нефинансовите предприятия в 
община Поморие по икономически дейности към 31.12. 

/хил.лв/ 

Икономически дейности (A10) 2008 2009 2010 2011 

Общо 109,649 73,403 37,879 66,639 

Селско, горско и рибно стопанство 5,429 2,909 6,233 8,571 

Добивна, преработваща и друга 
промишленост; доставяне на води; 
канализационни услуги, управление 
на отпадъци и възстановяване 6,492 7,409 2,641 1,910 

Строителство 49,590 45,232 16,888 3,755 

Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети; транспорт, складиране 
и пощи; хотелиерство и 
ресторантьорство  17,326 10,758 4,424 4,494 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения .. .. .. .. 

Финансови и застрахователни 
дейности .. - - .. 

Операции с недвижими имоти 25,713 5,680 5,317 17,026 

Професионални дейности и научни 
изследвания; административни и 
спомагателни дейности 572 397 371 .. 

Държавно управление; 
образование; хуманно 
здравеопазване и социална дейност  4,162 941 1,622 543 

Други услуги 144 .. .. 511 

 

За периода след 2006г. общите разходи за придобиване на дълготрайни 

материални активи (ДМА) в община Поморие бележат увеличение и през 2008г. те са 
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136996 хил.лв.. Забелязва се спад на инвестициите през 2009г. и 2010г. до 36 128 

хил.лв. в резултат на кризата. Почти аналогична е тенденцията за придобитите ДМА, 

както и за разходите за придобиване на ДМА (незавършено строителство) – намаление 

към 2009-2010г. в сравнение с 2008-2007г. 

Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор към 31.12. за община 
Поморие 

    /Хил.евро/ 

  2008 2009 2010 2011 

Чуждестранни преки инвестиции  20,100.5 22,451.0 10,176.0 20,861.7 

 

В резултат на икономическата и финансова криза се наблюдава рязък спад на 

чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор от 2009 към 2010г., през 

2011г. се увеличават малко над нивата през 2008 и 2009г. Като цяло обаче размерът на 

чуждестранните преки инвестиции е незадоволителен. 

VІІ.7. Бюджет на Община Поморие 

        Приходната част на бюджета на община Поморие се формира  основно от 

собствени приходи,  субсидии от републиканския бюджет и други държавни 

трансфери. Собствените приходи включват приходите от местни данъци, такси, услуги и 

права, предоставяни от общината и разпореждане с общинска собственост / отдаване 

под наем, продажба, концесии/.  От приложената таблица и графика по години е 

видно, че след тенденцията на увеличение на приходите в общинския бюджет до 

2008г. от 2009г. се наблюдава намаление на приходите. Основна причина за 

намалението на приходите е промяната на икономическата конюнктура, в резултат от 

световната икономическа криза. През 2010г. за първи път след кризата от 1996/1997г. 

се актуализира държавния бюджет като се намалиха държавните трансфери за 

общините. Тази тенденция се запазва и през 2011г. През 2005г. след нормативна 

промяна администрирането на местните данъци и такса битови отпадъци се извършва 
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от общините, което освен благоприятната икономическа конюнктура допринесе за 

увеличаване на събераемостта на данъчните приходи в община Поморие. Ръст в 

собствените приходи се наблюдава за периода 2005г.-2009г., след което за 2010г. и 

2011г. се наблюдава спад в постъпленията от местни данъци, такси и цени на слуги. 

През 2012г. се наблюдава  увеличение на собствените приходи спрямо 2010г., като 

очакванията са стабилизацията да продължи и през следващите бюджетни години. 

         Друга важна характиристика за приходната част на бюджета на община Поморие е 

относителния дял на собствените приходи в общия обем на приходите на общината. 

Този показател измерва зависимостта на общинския бюджет от държавните трансфери.  

Общо план на приходите
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Изпълнението на приходите по бюджета към 31.12.2012г. възлиза на 22 860 

059 лв., което представлява 85.84 на сто спрямо годишния разчет и 129.68 на сто 

спрямо изпълнението за същия период на 2011 г.  

Приходите с държавен характер са отчетени в размер на 10 394 700 лв., 

тяхното изпълнение спрямо планираните приходи  е 89.88 на сто и 103.53 на сто 

спрямо  2011г. 
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Общата сума на приходите с общински характер към 31.12.2012 г.е в размер на 

12 465 359 лв., или 82.74 на сто спрямо планираните по Бюджета  за 2012 г. и 164.28 на 

сто спрямо изпълнението за 2011 г. 

Приходите формиращи капиталовия бюджет за 2012 г. са в размер на  

3 118 016 лв., в това число от: 

 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 230 199 лв.  

 От преходен остатък от 2011г.                                        33 227  лв.  

 От банков заем                                                             2 721 629 лв. 

 Други собствени приходи                                              132 954 лв. 

         Изхождайки от принципите за финансова децентрализация, разходите по 

бюджетите на община Поморие за 2013г. са групирани в две основни групи – разходи за 

делегирани от държавата дейности и разходи за местни  дейности. Разделението на 

дейностите, финансирани от общинските бюджети на местни и делегирани от 

държавата и определянето на единни разходни стандарти за финансиране на 

делегираните от държавата дейности за функциите образование, здравеопазване, 

социално осигуряване, подпомагане и грижи и почивно дело, култура, религиозни 

дейности  се определя с  Решение  на МС за всяка бюджетна година.  

Изпълнението на разходите към 31.12.2012 г. възлиза на 22 860 059 лв. – или 

85.84 на сто от предвидените в бюджет 2012 . Съпоставени със същия период на 2011г. 

те бележат ръст от 29.68 на сто.  

Изпълнението на разходите по текущия бюджет възлиза на 19 742 042  лв., или 

93.32 на сто от предвидените в Бюджета за 2012 г. Относителното  тегло  на тези 

разходи в общия бюджет е 86.36 на сто: 

� За делегирани от държавата дейности  8 266 295 лв. 

С относителен дял спрямо общата сума на текущите разходи  41.87 сто. 

� За делегирани от държавата дейности, финансирани с общински приходи 

     1 117 418 лв. 

Относителният им дял в общата сума е 5.66 на сто. 
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� За местни дейности  10 358 330 лв. 

Съответно с  относителен дял  52.47 на сто. 

За отчетния период Община Поморие е разходвала  3 118 016 лв. по 

капиталовата програма за 2012 г., чието изпълнение спрямо плана е 56.95 на сто, в т.ч. 

� За делегирани от държавата дейности        160 056 лв. 

� За делегирани от държавата дейности, финансирани с общински 

приходи        850 931  лв. 

� За местни дейности     2 107 029 лв. 

               Инвестиционните разходи формират средно 13.64 на сто от разходите по 

бюджета на Общината за отчетния период и те са направени за : 

Основен ремонт на ДМА    549 021 лв. 

Придобиване на ДМА      2 537 222 лв. 

Придобиване на НДМА        31 773 лв. 

Просрочените задължения на общината към 31.12.2012 г. са в размер на  1 814 333 лв.           

Бюджетът на Община Поморие за 2013 година е разработен в съответствие с прогнозната 

макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2013 година. За 2013 година прогнозата е средногодишната стойност на 

инфлацията и тази в края на годината да са около 2.4%. От началото на 2013 година 

минималната работна заплата се повиши от 290лв. на 310 лв., а от 01.04.2013 ще се 

увеличи размера на пенсиите средно с 9.3%. Предвижда се да се даде възможност на 

ръководителите на административни структури да извършат вътрешно 

преразпределение на средствата за заплати, с цел да поощят тези, които имат по-висок 

принос за изпълнение на целите на организацията. 

Приоритети при съставяне на общинския бюджет за 2013 година са 

образованието, социалните дейности, чистота и поддържането на социалната и 

техническа инфраструктура.Общината е изправена пред предизвикателството да 

осъществи предвивени цели и виждания в отделните дейности в условията на 

икономически спад, разполагайки с недостатъчни бюджетни средства. За реализиране 
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на приоритетите, при очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и 

средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще продължат да се 

полагат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от европейски 

оперативни програми. 

Общата рамка на бюджет 2013 г. е  23 598 161 лв.  в.т.ч. 

- текущ бюджет –19 416 965 лв.: за държавни дейности –8 193 244 лв.;  

за дофинансирани държавни дейности – 960 956 лв.; за местни дейности – 10 262 765 лв.  

- капиталов бюджет – 4 181 196 лв. 

Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по 

чл.10,ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 година. По-

голяма част от трансферите за държавно делегирани дейности са завишени спрямо 

2012 година в резултат на увеличените единни разходни стандарти за издръжка в 

образованието, здравеопазването, културата и социалните дейности 

Таблица 16 

 

Бюджетн
и  

взаимоот
ношения 

  

Обща  
субсидия 

Трансфери за местни 
дейности 

Целева субсидия за капиталови 
р-ди 

Обща 
изравни- 

телна 
субсидия 

за зимно 
поддърж

ане 
и 

снегопоч
ист- 
ване Общо 

в т.ч. 

 

Целева 
субсиди

я за 
капит. 

разходи 

за 
изграждане 
и основен 

рем. 
на местни 

общ. 
пътища 

 
1=2+3+4+

5 2 3 4 5=6+7 6 7 

2011 7,520,863 6,943,063 299,600 50,000 228,200 100,300 127,900 

2012 7,821,526 7,252,926 288,400 50,000 230,200 102,300 127,900 

2013 8,301,769 7,626,069 265,800 67,600 342,300 191,800 150,500 

2013-
2012 480,243 373,143 -22,600 17,600 112,100 89,500 22,600 

ръст % 6,14 5,14 -7,84 35,20 48,70 87,48 17,67 
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Таблица 17: Състав, структура и динамика на местните приходи в бюджет 2013  

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОТЧЕТ 
2012 

ПРОЕКТ 
2013 

МЕСТНИ ПРИХОДИ 11,615,021 13,901,929 

Имуществени данъци 5,962,977 6,356,000 

Други данъци 218,865 236,000 

Неданъчни приходи 5,433,179 7,309,929 

Приходи и доходи от собственост 1,237,045 1,870,000 

Общински такси 3,610,559 3,807,080 

Помощи и дарения 8,317 0 

Глоби и администр.наказания 452,204 150,000 

Други неданъчни приходи 89,888 193,000 

Приходи от продажба на общинско 
имущество 295,681 1,711,200 

Приходи от концесии 77,470 106,900 

Събр.и вн.ДДС и др.д-ци в/у прод.(нето)  -337,985 -528,151 

 

 

 Прогнозираните собствените приходи в бюджета на Община Поморие за 2013 г. 

са  13 901 929 лв. и са 119.69 на сто спрямо отчета за 2012г.  

 в т.ч.  данъчни приходи     -  6 592 000 лв. 

            неданъчни приходи  - 7 309 929 лв.. 

Собствените приходи  представляват  58,71% от всички приходи по бюджет 2013 г.              

 и са  формирани от местни данъци, постъпления от общински такси и цени на услуги, 

приходи от управление и разпореждане с общинско имущество.   

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и 

останалите за събиране недобори от минали години.  

Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана в съответствие с 

Наредбата за определяне размерите на местните данъци / приета от Общински съвет./  

и очакваната събираемост на просрочените вземания.  

Планирането на приходите от общински такси е извършено след  анализ на 

експертните разработки и предложенията от всички структурни звена и  разпоредители 
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с кредити. Във връзка с планирането на приходите и доходите от собственост е 

извършен анализ на договорите за наем и са обвързани с изпълнението на годишната 

програма за управление на общинската собственост.  

Планирането на местните приходи е съобразено с конкретните икономически 

условия.При прогнозирането на общинските приходи са взети под внимание и  

потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и 

финансова политика на ръководството.  

 „Други приходи” са  761 535 лв., а средствата от преходния остатък са в размер 

на 632 928 лв. 

Всичко приходи по проекта за бюджет 2013 г. са  23 598 161 лв. при отчет за 2012 г.  

 22 860 059 лв.  

 Обемът на разходите за местни дейности и за дофинансиране на делегираните 

от държавата дейности за 2013 г. е в размер на 11 223 721 лв. 

Разпределението на кредитите за разходи по основни функции и дейности е както следва : 

 Функция “Общи държавни служби”    2 385 187 лв.                            

                    В т.ч.   държавно финансиране           863 219 лв.  

                                общинско финансиране        1 521 968 лв. 

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други 

възнаграждения на персонала  и осигурителни вноски от работодателя на персонал в 

дейност    

 „ Общинска администрация”. Общинското финансиране осигурява средства за: 

възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници; издръжка на 

администрацията в гр.Поморие, кметствата и Общински съвет; помощи по решение на 

общинския съвет и средства за подпомагане на. даровити деца. 

  Функция “Отбрана и сигурност”          353 043 лв.               

                     В т.ч.  държавно финансиране          202 869 лв.  

                                общинско финансиране          150 174 лв. 
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Държавното финансиране осигурява средства за отбранително – 

мобилизационна подготовка, подържане на запаси и мощности, други дейности по 

вътрешната сигурност,работни заплати и осигурителни вноски. Тук е посочен и остатъка 

от средствата предоставени от републиканския бюджет. за ликвидиране на 

последиците от бедствия и аварии от 2012 г. С общински средства са осигурени 

кредити за разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от 

кризи, бедствия и аварии  

  Функция “Образование”                       6 401 452 лв. 

                     В т.ч.. държавно финансиране        5 583 834 лв.. 

                                общинско финансиране           817 618 лв.. 

Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет.   

   Функция “Здравеопазване”                  429 525 лв. 

                      В т.ч. държавно финансиране          258 240 лв.  

                                 общинско финансиране         171 815 лв. 

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения 

на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в  детските ясли, 

детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училищата. 

    Функция “Социално осигуряване,  

              подпомагане и грижи”                             1 596 387 лв. 

                       В т.ч. държавно финансиране           1 006 167 лв.  

                                   общинско финансиране            590 220 лв. 

За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, финансирането на 

делегираните  от държавата дейности се извършва по единни разходни стандарти, 

определени с РМС от 2012 г. Общинското финансиране обхваща възнагражденията, 

осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж, средства за подпомагане 

издръжката на пенсионерските клубове  и клуб на инвалида. 

    Функция “Жилищно строителство,  

               БКС и опазване на околната среда”         4 519 987 лв. 
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                                  общинско финансиране              4 519 987 лв. 

Дейностите, включени във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на 

околната среда” се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от 

дейности в комуналната сфера,  благоустрояването, почистването и опазването  на 

околната среда.  

             Функция “Почивно дело, култура, 

религиозна дейност”                                             1 155 050 лв 

         В т.ч.  държавно финансиране                            278 794 лв.  

                    общинско финансиране                            876 256 лв. 

      Държавното финансиране в тази функция осигурява  субсидии за  издръжка на 

36,5 субсидирани бройки в читалищата. С общински приходи се финансират 

дейностите по почивното дело,  спортните клубове, оркестри и ансамбли, историческия 

музей и музея на солта, обредни домове и зали, дейностите по културата в общината.  

Функция “Икономически дейности  

 и услуги”                                                                     2 317 466 лв. 

                          В т.ч.  общинско финансиране                     2 317 466 лв. 

            В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване, 

средства за ремонт на пътища, средства  за осигуряване на безплатно пътуване на 

населениетодо гробищен парк, ОП „Стопанисване и управление на общински имоти”.  

Бюджетът на капиталовите разходи за 2013 г. е планиран съгласно разпоредбите  

на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.  

Капиталовият бюджет на Община Поморие за 2013 г. възлиза на  4 181 196  лв.,  

По източници на финансиране   капиталовите  разходи имат следната структура:  

Таблица 18: Структура на капиталовите разходи в бюджет 2013г. 

Целева субсидия за капиталови разходи 191 800 

За общински пътища 150 500 

Собствени средства от продажба на земя и ДМА 1 527 100 

Преходен остатък 19 800 

Банков заем 2 278 371 
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От ИБСФ 13 625 

 

 

Разглежданият период се характеризира с намаляване на държавните 

трансфери и на собствените  приходи след 2009г. в резултат от световната финансова и 

икономическа криза. 

Прилагайки принципите на финансовата децентрализация, на общината се предоставя  

правото  сама да администрира предоставяните услуги и да определя размера на 

местните данъци.  

Въпреки влошената икономическа конюнктура през разглеждания период се 

наблюдава финансова стабилност на община Поморие, предоставяне на публични 

услуги в номенклатура, обем и качество съответстващи на потребностите при 

оптимално вложен финансов ресурс. 

През последните 5 години проектите с финансиране от фондовете на ЕС са 

основна алтернатива за реализиране на социалната и инвестиционна политика на 

община Поморие, на фона на увеличаващия се финансов недостиг в общинските 

бюджети като цяло за страната  и ограничения размер на целевата субсидия за 

капиталови разходи. 

VІІІ. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА И ВИЗИЯТА, СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, 

ЗАЛОЖЕНИ В ПЛАНА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г.. 

Общинският план за развитие е най-важният стратегически планов документ за 

устойчиво интегрирано местно развитие, служещ от една страна като инструмент за 

решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи и същевременно 

осигуряващ «вход» към националните и европейски финансови ресурси. С него се 

определят средносрочните цели и приоритети за развитие на общината в съответствие 

с целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат 

специфичните характеристики и потенциалът на общината. 
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В тази част на Последващата оценка се съпоставят уместността, съгласуваността 

и изпълнението на целите, приоритетите и специфичните цели на ОПР за програмен 

период 2007-2013г. 

Като цяло определените стратегически цели са като цяло актуални и  след 2013г. 

и като продължават да бъдат актуални и уместни. 

 „Европа 2020” е стратегията за растеж на ЕС за следващото десетилетие. В един 

променящ се свят ние искаме ЕС да се превърне в една интелигентна, устойчива и 

приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритети трябва да 

подпомогнат ЕС и страните членки да постигнат високо ниво на заетост, продуктивност 

и социално сближаване.  По-конкретно, ЕС е поставил пет амбициозни цели – за 

заетост, иновации, образование, социално сближаване и климат/енергия – да бъдат 

постигнати до 2020. Всяка страна членка ще приложи свои собствени национални цели 

във всяка от тези области. Конкретни действия на национално ниво и ниво ЕС са в 

основата на стратегията. 

Петте цели на ЕС през 2020 

• Заетост - 75% от 20-64 годишните да бъдат заети 

• Научно-изследователска дейност / иновации  - 3% от БВП на ЕС (комбинирано 

публичен и частен) да бъде инвестиран в научно-изследователска дейност 

/иновации 

• Климатични промени / парникови емисии - 20% (или дори 30%, ако бъде 

постигнато задоволително международно споразумение след Киото) по-ниски от 

1990; 20% от енергията да е от възобновяеми енергийни източници;  20% 

нарастване на енергийната ефективност 

• Образование – Намаляване на нивото на отпадане от училище под 10%; най-

малко 40% of 30-34 годишните да са завършили трета степен на образование (или 

неин еквивалент) 

• Бедност/социална изолация – най-малко 20 милиона човека по-малко живеещи в 

бедност и социална изолация или в риск от това.  
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Целите дават обща визия за основните параметри на  ЕС през 2020. Те са 

превърнати в национални цели, така че страните членки да могат да проверят своя 

напредък по тези цели. Това са общи цели, които да бъдат постигнати чрез комбинация 

от национални и европейски действия. Те са взаимосвързани и взаимно подкрепящи 

се: 

• Подобряването на образованието подпомага намаляване на бедността и 

повишаване нивото на заетост 

• Повече научно-изследователска дейност/иновации в икономиката, комбинирани 

с по-ефективни ресурси, ни правят по-конкурентоспособни и създават нови 

работни места 

• Инвестициите в по-чисти технологии се борят с промените в климата, докато в 

същото време създават нови работни места и нов бизнес. 

Тези цели следва да бъдат взети под внимание при планиране на следващия 

програмен период, т.е. Общинския план за развитие за периода 2014-2020г. 

Консултантът препоръчва да се обърне внимание по отношение на икономията на 

енергия и намаляване на замърсяването на въздуха и околната среда за постигане на 

целите 20/20/20. 

Целите и приоритетите на ОПР - Поморие са в съответствие с европейските, 

националните и регионалните планови и стратегически документи, но са твърде 

амбициозни. Липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по 

отношение на конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение.  

Тук е мястото да изтъкнем обстоятелството, че общината не е имала друг избор. 

Предвид изискванията на нормативната уредба и последвалата я практика - при 

кандидатстване за европейско финансиране общината да покрива изискването всяка 

нужда да се доказва чрез предвидени мерки, действия в ОПР - очевидно 

максималистичният подход на етапа на изготвяне на ОПР през 2005г. е бил единствено 

правилният. 
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ІХ. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ  НА ЦЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ НА ОПР 

Съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, ОПР следва да включва разработена система от индикатори за 

целите на текущия мониторинг и оценки. Измерването на напредъкa в изпълнението 

на Плана за развитие се базира на постигане на предварително поставени цели 

посредством система от показатели.  През периода 2007-2013г. недостатъчният опит в 

разработването и прилагането на индикатори в България допринесе съществено за 

настоящите трудности, свързани с наблюдението на изпълнението на общинските 

планове за развитие.  

ОПР на Поморие за периода 2007-2013г. не съдържа основни индикатори за 

мониторинг на Общинския план за развитие (2007-2013г.). Поради тази причина 

измерването въздействието от изпълнение на ОПР е затруднено. В тази връзка в 

следващия раздел Консултантът по своя преценка реферира към базови за съответните 

приоритети в ОПР индикатори за целите на настоящата оценка. 

 
ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ (2007-2013г.) 
 

Стратегическа цел 1: Насърчаване на икономическото развитие на Община Поморие 
за подобряване благосъстоянието и повишаване на жизнения стандарт на нейните 
граждани. 
 

Индикатор Отчетена стойност 

Нарастване на нетните 

приходи от продажби на 

човек от населението, 

хил.лв.  

2006г. - 193,876 хил.лв. 

2007г. – 198,302 хил.лв. 

2008г. - 351,973 хил.лв. 

2009г. - 208,375 хил.лв. 

2010г. – 200,430 хил.лв. 
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Нарастване на опериращата 

ефективност на 

предприятията 

2006г. – 2.02 

2007г. – 2.16 

2008г. – 2.17 

2009г. – 2.43 

2010г. – 2.68 

Увеличаване размера на 

преките чуждестранни 

инвестиции, хил.евро 

2008г. – 20,100.5 

2009г. – 22,451.0 

2010г. – 10,176.0 

2011г. - 20,861.7 

 
Нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия са с най-голям 

размер през 2008г. (351 973 хил.лв.), като бележат спад към 2010г. (200 430 хил.лв.) в 

резултат на тежката икономическа и финансова криза.  

За периода 2006-2010г. опериращата ефективност на стопанските единици е с 

положителни стойности, като постепенно се увеличава към края на изследвания 

период. 

 
 

В резултат на кризата се наблюдава също така рязък спад на чуждестранните 

преки инвестиции от нефинансовия сектор от 2009 към 2010г., през 2011г. се 

увеличават малко над нивата през 2008 и 2009г.  

Стратегическа цел 2: Осигуряване на балансирано и устойчиво развитие чрез 
интегриране на всички обществени и социално-уязвими групи хора. 
 
 

Индикатор Отчетена стойност 

Намаляване на равнището 

на безработица  

Равнище на безработица в %: 

2006г. – 6.0 

2007г. – 5.2 

2008г. – 4.9 
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2009г. – 8.0 

2010г. – 6.7 

Брой изпълнени 

инициативи за подобряване 

качеството на  

образованието 

1. Преструктуриране системата на предучилищно 

образование; 

2. Включване на задължително обучение за  5-

годишните деца; 

3. Квалификация и преквалификация на учители; 

4. Кандидатстване за програмно финансиране: 

5. Изпълнение на проекти по: 

- ОПРЧР  

6. Въвеждане на целодневна организация на обучение; 

7. Подобряване на материалната база и оборудването в 

училища и детски градини.  

 
В общината е стартирал процесът по утвърждаване на приемната грижа, който 

съвместно с възможностите за настаняване при близки и роднини представлява   

сериозен ресурс за превенция от настаняване в специализирани институции. 

 
Стратегическа цел 3: Създаване на благоприятна жизнена среда за всички жители на  
Община Поморие. 
 
 

Индикатор Изпълнение 2007-2013г. 

Брой изпълнени мерки за 

подобряване състоянието на 

благоустройството в 

населените места от 

общината 

Изградени 7 спортни съоръжения на територията на 

община Поморие; 

Реализирани 4 проекта финансирани от СКФ на ЕС 

В процес на изпълнение към края на 2013г. на 3 проекта 

финансирани от СКФ на ЕС 

Осъществени ремонтни дейности в централна градска 

част, кв.Св.Георги, кв.Север за подобряване на градската 
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среда; 

Осъществени ремонтни дейности за подобряване на 

градската среда в гр.Ахелой и Каблешково 

Осъществени ремонтни дейности за подобряване на 

селищната среда в селата на община Поморие 

Брой изпълнени проекти и 

инициативи за устойчиво 

развитие на туризъм 

- Град Поморие стана член в Световната Федерация на 

Туристическите градове (WTCF) 

- Община Поморие получи специална награда за 

Посланик на СПА и Уелнес културата за 2013 г. от 

Международен воден мост. 

- Община Поморие получи Специална награда за 

„Атрактивно и професионално представяне на български 

туристически продукт на Ваканция & Спа Експо 2013”. 

- Участие в 5 международни борси и 3 национални борси 

за популяризиране на туристически продукти 

- Приключени 3 проекта по ОПРР: 

- „Развитие на регионален туристически продукт и 

маркетинг на туристически район Поморийски залив и 

Източна Стара планина” 

-  „Поморие - туристическа атракция - град на солта, 

древна история и традиции”   

-  „Фестивал  „Палитра от Изкуства“ 

 
 
Заключение: 
 

От посочените по-горе индикатори може да са направи извод, че са положени 

немалко усилия за реализиране на дейностите от ОПР, преди всичко от страна на 

общинската администрация. Направени са значителни инвестиции в базова 
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инфраструктура – пътна и екологичната инфраструктура, както и в образователната и 

социалната инфраструктура, туризъм.  

В резултат на изпълнение на Общинския план за развитие и реализиране на 

предвидените мерки в него към 31.12.2012г. се установяват положителни демографски 

тенденции – броят на населението в града е нараснал с 1% в периода 2004-2012г.  

Равнището на безработица е по-ниско от средното за страната. 

Х. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРИОРИТЕТИ И 

МЕРКИТЕ  

Визията на Общинския план за развитие е дефинирана, както следва: 

 Община Поморие  - място с висок жизнен стандарт и социално благополучие, 

балансирано икономическо развитие и благоприятни условия за живот, работа и 

развиване на бизнес. 

 Като цяло визията на ОПР за периода 2007 – 2013 година е насочена към 

осигуряване и поддържане на устойчиво интегрирано местно развитие, икономически 

растеж, по-добри възможности за работа и по-висок жизнен стандарт чрез 

мобилизиране и укрепване на вътрешния потенциал, ефективно оползотворяване на 

местните ресурси и укрепване на местната идентичност, развитие на 

конкурентноспособна икономика “основана на знанието” и привличане на инвестиции. 

Като цяло трите стратегически цели на ОПР съответстват на средата, която е 

обект на развитие. Настъпили са обаче промени в периода 2009-2011г. свързани с 

влошаване на икономическата среда и задълбочаване на социалните проблеми.  

Като цяло стратегията е в пълно съответствие с плановете и политиките от по-

високо ниво, а именно Областната стратегия за развитие на Област Бургас, Регионалния 

план за развитие на Югоизточен район и пр. 

Върху изпълнението на стратегията оказва влияние в най-голяма степен 

икономическата и финансова криза, вследствие на което държавният и общинският 

бюджети са силно лимитирани, частните инвестиции оскъдни и общината разчита 
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предимно на привличане на инвестиции от Европейските фондове посредством 

оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.  

На цялостното изпълнение на ОПР, както и прогнози в средносрочен план може 

да се оцени, че планираните цели и приоритети са значими и към настоящия момент. 

На такова мнение са и анкетираните лица от общината. Оценката на значимостта на 

приоритетите за развитието на общината съвпада с действията на администрацията, 

бизнеса и структурите на гражданското общество за решаването на основните 

проблеми на територията. 

 
За изпълнение на стратегическа цел 1 се осъществят следните приоритети: 
 
Приоритет 1: Развитие на техническата инфраструктура за създаване на условия за 

икономически растеж и осигуряване на висок жизнен стандарт. 

Приоритет включва 4 мерки: 

1.1.Мярка: Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни 

мрежи и нови водоеми в населените места 

1.2. Мярка: Рехабилитация на общинската четвъртокласна пътна мрежа 

1.3. Мярка: Изграждане на съпътстваща инфраструктура в новите територии, 

преотредени за застрояване. 

1.4. Мярка: Развитие на електроснабдителната система 

За постигане на приоритет 1 са изпълнени и/или в процес на изпълнение следните 

проекти в община Поморие: 

„Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”  

 Статус на проекта: В процес на изпълнение  

 Стойност на проекта: 96 686 234  лв. 

По отношение на общинската пътна мрежа бяха извършени: 

- Ремонт на път Варна – Каблешково – Бургас 

- Ремонт на път Медово – Каблешково -  Ахелой 
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- Ремонт на пътя Белодол – Бата 

- Частичен ремонт на пътя Порой – Александрово – Гълъбец  

- Основен ремонт на път Поморие - Каменар 

В рамките на ОПРР приключи проект „Реконструкция и укрепване на 

съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна 

зона, прилежаща към  ул. „Морска” в кв. „Св. Георги” гр. Поморие” на стойност 

976 689,96 лв.. 

Приоритет 2: Развитие на туризма и диверсификация на туристическите услуги 

Приоритет включва 3 мерки: 

2.1.Мярка: Подкрепа за фирмите от туристическия сектор и свързаните с него 

бизнеси за повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

2.2. Мярка: Разнообразяване на туристическите услуги чрез насърчаване на нови 

инвестиции в МТБ и провеждане на активен маркетинг на общината. 

2.3. Мярка: Обучение и повишаване на квалификацията на заетите в областта на 

туризма. 

През периода 2007 – 2013 г. е реализиран GEF проект “Поморийско езеро – 

консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Световната 

банка и изпълнен от СНЦ “Зелени Балкани”, Община Поморие и МОСВ в защитена 

местност /ЗМ/ “Поморийско езеро”. В рамките на проекта е изграден посетителски 

център в защитената територия и са извършени възстановителни и поддържащи 

дейности. Изработен е план за управление на ЗМ “Поморийско езеро”, защитени зони 

BG0000152 “Поморийско езеро” за опазване на дивите птици и BG0000620 

“Поморийско езеро”. Към днешна дата планът не е утвърден от МОСВ. 

През 2013г. приключиха следните проекти по ОПРР: 
 

Проект „Фестивал  „Палитра от Изкуства“  

 Стойност на проекта: 439 894,73 лв. 

 Стойност на европейското и национално съфинансиране:   
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 95% - Размер на безвъзмездната финансова помощ 

 5% - Собствен принос на бенефициента 

Проект  „Поморие - туристическа атракция - град на солта, древна история и 

традиции”, с който Музеят на солта се утвърди като устойчива дестинация и 

достойно присъства в пространството на културния и познавателния туризъм. 

 Статус на проекта: приключен през 2013 г. 

 Стойност на проекта:    1 609 074,47 лв. 

 Стойност на европейското и национално съфинансиране:  

 97.79% - Размер на безвъзмездната финансова помощ:   

 2.21%-  Собствен принос на бенефициента 

 Срок на изпълнение: от 23.11.2011 г. до 22.11.2013 г. 

В процес на изпълнение е проект в рамките на ОПРР  „Развитие на регионален 

туристически продукт и маркетинг на туристически район Поморийски залив и 

Източна Стара планина” 

 Стойност на проекта: 487 296 лв.  

 Стойност на европейското и национално съфинансиране:    

  95 % – Европейско финансиране 

 5 % -  собствен принос на бенефициента 

10 200 лв. – допълнителен собствен принос от бенефициента 

 Срок на изпълнение: от 13.08.2012 г. до 13.08.2014 г. 

Ежегодно Община Поморие взема участие в международни и национални 

туристически борси и изложения, като само през 2013г. е реализирала следните 

участия за рекламиране и маркетиране на туристически продукти: 

Борси в България 

№ Име Период на провеждане 

1 Ваканция и СПА Експо – София 14.02 - 16.02.2013 г. 

2 Борса за културен  туризъм – Велико Търново 18.04 - 20.04.2013 г. 

3 Борса Вашата Ваканция - Бургас 21.05 - 22.05.2013 г. 
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Международни борси  

№ Име Период на провеждане 

1 WTW – Лондон,Великобритания 04.11 - 07.11.2013 г. 

2 TTR – Букурещ, Румъния 13.03 - 16.03.2013 г. 

3 ПЕКИН – КИТАЙ 09.09 - 11.09.2013 г. 

4 TRAVEL/UTAZAS - Будапеща, Унгария 27.02 - 02.03.2013 г. 

5 ITB - Берлин, Германия 05.03 - 09.03.2013 г. 

 
 Град Поморие стана член в Световната Федерация на Туристическите градове 

(WTCF). Членството на Поморие в Световната федерация на туристическите градове не 

е еднократна рекламна акция, а средство за непрекъснато популяризиране на 

туристическия продукт на града в световен мащаб посредством ресурсите на една 

глобална организация. Туристически изложения и срещи с лидери на влиятелни 

туристически градове ще се организират всяка година. Изложението по време на 

конференцията през месец септември 2013 г. привлече туристи от цял свят и остави 

незабравимо впечатление от туристическата култура на участващите градове. 

 Община Поморие получи специална награда за Посланик на СПА и Уелнес 

културата за 2013 г. от Международен воден мост. Това е признание за общината, че 

оползотворява природния ресурс, който притежава и се стреми да го популяризира и 

да усъвършенства услугите, които предлага. Церемонията по връчването на наградите 

се излъчваше на живо в уебсайта на ООН. Международен воден мост 2013 г. e 

иновативно международно събитие, организирано от сдружение “Аз обичам водата” и 

Международен SPA мениджъри клуб. Инициативата обединява десетки чествания на 

Световния ден на водата в различни точки на страната и чужбина чрез онлайн мрежа. 

През 2013-та година  честванията бяха обвързани с обявената от ООН тема – 

Междуродно водно сътрудничество и преминаха под патронажа на ЮНЕСКО.  

Община Поморие получи Специална награда за „Атрактивно и професионално 

представяне на български туристически продукт на Ваканция & Спа Експо 2013”. 

Наградата бе връчена на международната туристическа борса Ваканция & Спа Експо 
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2013 в София, лично от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма 

на Република България. 

За 2013 г. са реализирани следните посещения в музейните обекти както следва: 

 Исторически музей – 2 805 души 

 Музей на солта – 10 678 души 

 Антична гробница – 8 393 души 

 

Приоритет 3: Развитие на екологосъобразно и конкурентоспособно земеделие. 

Приоритет включва 3 мерки: 

3.1. Мярка: Подкрепа за инвестиции в устойчиви земеделски стопанства. 

3.2. Мярка: Обучение и квалификация на земеделските производители за повишаване 

на предприемаческата култура.  

3.3.Мярка: Устойчиво управление на горския фонд. 

За програмен периода 2007-2013г. главните усилия  бяха  насочени към 

мероприятия  по стопанисване  и подобряване състоянието на горите, както и 

снабдяване на местното население  и училищата с дърва за огрев.  

През 2013г. е изготвен оперативен план за борба с горските пожари, съгласуван 

с ОУ  „ ПБЗН” – гр.Бургас и утвърден от РДГ – гр. Бургас. В него са упоменати къде има 

поставени противопожарни табла, които в случай на възникване на пожари да се 

ползват за потушаване на пожара. Също така се определят  и местата на  нови такива, 

където наличните на са достатъчни. Посочени са и водоизточниците които да се 

ползват при нужда.  

През 2013г. е приключил проект „Залесяване на 235 дка. опожарена площ в 

землището на с. Козичино” и „Оборудване на 3 броя противопожарни депа” в 

рамките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.: 

 Номер на договора:    02/226/00251    

 Стойност на проекта: 87 310,74 лв.  

 Стойност на европейското и национално съфинансиране:    
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 100% – Европейско финансиране 

 Срок на изпълнение: от 18.10.2011 г. до 18.10.2013 г. 

Изпълнени са множество инициативи и проекти финансирани със средства от 

общинския бюджет и държавния бюджет в населените места на общината, по-важните 

от които са: 

 През 2012г. бяха възстановени горските пътища в местност ”Сакарджа”. 
 

Приоритет 4: Повишаване конкурентоспособността на бизнеса чрез въвеждане на 

нови технологии за производство и управление и повишаване на професионалната 

квалификация на човешките ресурси.  

Приоритет включва 2 мерки: 

4.1. Мярка: Насърчаване на фирмите за инвестиции в нови технологии за развитие 

на производството и услугите, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници. 

4.2. Мярка: Повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси чрез 

постоянно повишаване на тяхната квалификация и умения в съответствие с 

изискванията на пазара на труда и нуждите на бизнеса. 

В процес на изпълнение са 2 проекта финансиран по линия на ОПРЧР на 

водещата за района компания в сферата на винопроизводството "Черноморско злато" 

АД: 

• Всеобхватна програма за подобряване условията на труд на работното място в 

"Черноморско злато" АД и стойност на проекта 233680,54 лв., от които 186 

944,43 – БФП. Проектът цели повишаване на трудовата производителност на 

служителите в Черноморско злато АД и подобряване на условията на труд на 

работното място при спазване на нормите и изискванията за безопасност и 

здраве при работа чрез изпълнение на всеобхватна програма за 

усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и изграждане на 

съвременна система от трудови стандарти. 
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• Изпълнение на иновативна социална програма за развитие на заети лица в 

"Черноморско злато" АД на стойност 54 092 лв. БФП. Проектът цели повишаване 

на производителността, адаптивността и гъвкавостта на служителите на 

Черноморско злато АД и подобряване на условията на труд на работното място 

чрез прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси и 

реализиране на мерки, гарантиращи устойчива заетост на лицата над 55 години 

и използване на техния професионален опит като инструмент за повишаване на 

капацитета на останалите служители. 

Приключили са 2 проекта на «Балнеохотел Поморие» АД съфинансирани от 

ОПРЧР: 

• "Актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на основни 

групи персонал на "Балнеохотел Поморие" АД на обща стойност 150253.62 лв., 

от които 105 177,53 лв. БФП. Проектът реализира повишавне на 

производителността на труда и на конкурентноспособността на "Балнеохотел 

Поморие" АД чрез обучение на персонала за утвърждаване на вече 

съществуващите и придобиване на нови умения за осигуряване на високо ниво 

на качеството на предлаганите услуги; инвестиране в развитието на човешките 

ресурси с оглед подобряване на кчеството на живот на заетите в България. 

• Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в Балнеохотел 

Поморие АД за рационално използване на трудовите, материалните и 

финансовите ресурси на обща стойност  109222.92 лв., от които 87 378,34 лв. 

БФП. В рамките на проектните дейности бе постигнато повишаване на 

качеството на услугата и производителността на труда в „Балнеохотел Поморие” 

АД, чрез осъществяване на комплекс от дейности, спомагащи за 

усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряването 

условията на труд. 
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За изпълнение на Стратегическа Цел 2 свързана с осигуряване на балансирано и 

устойчиво развитие чрез интегриране на всички обществени и социално-уязвими групи 

хора се осъществяват следните приоритети на ОПР: 

Приоритет 1: Създаване на хармонична общност чрез интегриране на 

социално-уязвимите групи хора. 

Приоритет включва 4 мерки: 

1.1. Мярка: Реконструкция и подобряване на социалната инфраструктура 

1.2. Мярка: Интеграция на социално-уязвимите групи . 

1.3. Мярка: Повишаване на квалификацията в сектора на обществените 

социални услуги  

1.4. Мярка: Програми за заетост на трайно безработни 

Приключен е проект «„Изграждане на център за настаняване от семеен тип в 

Община Поморие“ съфинансиран от ОПРР на обща стойност 759 304,74 лв., в рамките 

на който в град Поморие е изграден и оборудван Център за настаняване от семеен тип 

за 14 деца с увреждания. 

В процес на изпълнение е проект «„Подобряване на енергийната ефективност на 

МБАЛ-ПОМОРИЕ” по линия на Фонд «Козлудуй» на стойност 285590 лв., като 

очакваните резултати от изпълнението на проектните дейности са Спестена 

електрическа енергия – 400 636 kWh/год.; спестена топлинна енергия – 179 977 

kWh/год.; спестени емисии СО2 – 1 155 700 кг/год. През месец август 2013г., е разкрита 

и новата социална услуга, делегирана държавна дейност – Център за социална 

рехабилитация и интеграция на лица над 18 годишна възраст. 

Само за 2013г са извършвани следните дейности по предоставянето на 

съответните услуги, както следва: 

В ДВХФУ - с. Горица, 52 лица с физически увреждания са получили, адекватни 

грижи, във връзка с техните специфични потребности, и съгласно утвърдените 

нормативни критерии за предоставяните услуги.  
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В СУПЦ - с. Бата са 50 курсиста са получили комплексни услуги, насочени към 

задоволяване на техните образователни и битови потребности. Освен профилирано 

обучение по дърводелство, строително бояджийство, готварство, санитар, курсистите 

са получили ежедневно медицинско обслужване, индивидуални и групови 

психологически консултации, санитарно-хигиенно обслужване, битово обслужване, 

съдействие за медицинско обслужване в специализирани медицински заведения, 

ррганизация на свободното време, чрез провеждане на културно-масови и спортни 

мероприятия, екскурзии, походи, летен лагер и др. В резултат на грижите на персонала, 

всички курсисти завършиха успешно курса на обучение за учебната 2012/2013г., и 

преминаха в по-горен курс.  

 

В ЦНСТ - с. Бата са обгрижвани 12 деца в риск, на възраст от 5 до 17 години, на 

които персоналът предлага условия близки до домашните и полагат алтернативни 

родителски грижи. В резултат на грижите на персонала, всички деца завършиха 

успешно учебната 2012/2013г., и преминаха в по-горен клас. Едно от децата 

продължава да учи в ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие. 

В ПЖ - с. Бата са полагани грижи за 10 младежи на възраст от 18 до 25 години, 

които са  обучавани по специални програми за водене на самостоятелен начин на живот. 

Младежите са подпомагани  от трима социални работници, психолог и медицинско лице.  

В резултат на работата на екипа, потребителите са добили по-голяма увереност, и 

самочувствие в организирането на ежедневните си дейности. С помоща на персонала, 

единият от потребителите, е нает на работа, издържал е изпитателния срок, и в момента е 

на постоянен трудов договор.   

В ЗЖ - с. Бата, 10 младежи с определена степен на умствена изостаналост са 

получавали редовно грижи, както следва: 

- Индивидуална и групова социална работа 

- Индивидуални и групови психологически консултации 

- Социално- правна защита 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

78

- Обучение в усвояване на битови навици 

- Съдействие за медицинско обслужване в специализирани медицински 

заведения 

- Организация на свободното време, чрез провеждане на спортни и културно 

масови мероприятия, като игри, походи, екскурзии, и др. 

- Подпомагане на потребителите за водене на независим и пълноценен начин на 

живот, съобразно възможностите им.  

- Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез изграждане и 

поддържане на среда, близка до семейната 

- Ограмотяване 

- Музикотерапия, артерапия, и трудова терапия, според възможностите  

 Благодарение на грижите на персонала, потребителите са усъвършенствали 

хигиенните си и битови навици, както и грижите за здравето си. Освен това са формирани  

трудови умения и дисциплина у потребителите, като подготовка за встъпване в трудови 

правоотношения и повишаване съзнанието им за трудова дейност, като важна част от 

живота им. 

          В ЦОП - гр. Поморие са осъществявани  дейности  самостоятелно и в сътрудничество 

с ОЗД към ДСП, Община Поморие, МКБППМН, училища и детски градини, както и с други 

ведомства, организации и институции. В Центъра са предоставяни социални услуги по 

направление на 48 деца, като ежедневно са провеждани: 

- Педагогически занимания 

- Психологически занимания 

- Групова и индивидуална социална работа 

- Логопедична терапия 

- Рехабилитационни услуги 

- Превенция на отклоняващото се поведение 

- Културни и спортни мероприятия 

- Арт терапия 
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 Децата, посещавали редовно Центъра, са придобили нагласи за полагане на 

системен учебен труд, самодисциплина и интерес към приложните изкуства. Децата с  

увреждания са получавали квалифицирана помощ от логопед и рехабилитатор, и 

специализиран транспорт до кабинетите и обратно. Специалистите отчитат напредък в 

децата, които редовно посещават определените им часове при логопеда и 

рехабилитатора. 

 В ЦСРИ - гр. Поморие, екипът от специалисти стартира дейността си през месец 

септември 2013 г. и към края на годината потребителите са 10. Извършвани са 

следните услуги: 

- Индивидуална и групова социална работа 

- Индивидуални и групови психологически консултации  

- Социално- правна защита 

- Индивидуална рехабилитация 

- Физиотерапия 

- Изграждане на слънчева инсталация на Дом за възрастни хора с физически 

увреждания 

 

Приоритет 2: Подкрепа за училищните  и културни центрове 

Предвидено е приоритетът да се реализира чрез 2 мерки: 

2.1. Мярка: Рехабилитация и поддръжка на материалната база в училищните 

центрове 

2.2. Мярка: Обогатяване на обучителния процес в зависимост от 

изискванията на пазара на труда 

В изпълнение на приоритета са изпълнени следните действия в сферата на 

модернизация на образованието:  
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- Успешно е въведена системата на делегираните бюджети във всички училища и 

детски градини, която подобрява управлението и дава възможност за 

повишаване на възнагражденията на учителския състав; 

- Оптимизацията на училищната мрежа доведе до утвърждаване на 4 средищни 

училища в Поморие, Каблешково, Бата и Страцин, както и въвеждане на 

целодневна организация на учебния ден; 

- Променен е статутът на ПГТ „Алеко Константинов” от държавно в общинско 

училище. 

Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години, 

значително се подобрява през 2011г. в сравнение с предходните години, следвайки 

ясно изразената тенденция на увеличаване на броя и дела на населението с висше и 

средно образование, при същевременно намаляване на броя на лицата с основно и по-

ниско образование. Към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в oбщина 

Поморие е 2 917 души, или всеки девети (11.4%) е висшист, a завършилите средно 

образование са 9 943 (38.9%). 

Успешно приключи проект съфинансиран от ОПРР „Обновяване на 

образователната инфраструктура – Община Поморие” на обща стойност 5 684 532 лв., в 

рамките на който бяха подобрени на условията на труд на персонала в обектите на 

интервенция – общо 84 души, както и условията за провеждане на учебно-

възпитателния процес в 3 образователни институции обучаващи общо 509 деца 

/ученика. 

Приключи проект „Основен ремонт на покрив на сграда ЦДГ "Веселушко" на 

стойност 110 332, 00 лв., като 50% са осигурени по Програма «Красива България», а 

останалите 50% - собствен принос на общината. 

През програмният период са извършени ремонтни дейности на всички училища 

и тески градини в общината. 

През 2012г.-2013г. са извършени ремонтни дейности и на редица културни 

институции: 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 

финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен Капацитет” (ОПАК) – 

Дирекция „Оперативна програма „Административен Капацитет“ и Община Поморие 

Дейност 1. Оценка на изпълнението на Общинския план за настоящия период 2007-2013 г. и на мерките, 

заложени  в Плана за действие към него;,  по проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на 

местната общност в Община Поморие”, по Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от 

Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

81

� Читалище „Просвета-1888” – покрив и сцена, както и ремонт на танцова зала  

� Читалище „Светлина 1939”  

� Ремонт на сградата на читалището Ахелой, Каблешково 

� Основен ремонт на Читалище „Поука” – смяна на дограмата и улуците  

� Ремонт на читалище – с.Козичино 

Учредено бе ново Читалище ,,Здравец” в с. Александрово                                 

Осъществен бе ремонт на Исторически музей –Поморие. 

 

За изпълнение на Стратегическа Цел 3 свързана със създаване на благоприятна 

жизнена среда за всички жители на  Община Поморие се осъществяват следните 

приоритети на ОПР: 

Приоритет 1: Подобряване качеството на административните услуги за 

населението и бизнеса. 

Приоритетът включва 2 мерки: 

1.1. Мярка: Въвеждане на съвременни форми за административно обслужване 

 

1.2. Мярка: Повишаване капацитета на общинските служители 

 
В изпълнение на приоритета се осъществяват следните проекти по ОПАК: 

„По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община 

Поморие” на стойност 77 469,24 лв. и  

„Подобряване на работата на Общинска администрация Поморие чрез 

оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от 

дейността й” на стойност 83 873.60 лв. 

 
Приоритет 2: Подобряване на условията за живот в селищата на общината 

Приоритетът включва 4 мерки: 

2.1 Мярка: Създаване на зелени площи и места за спорт и отдих в населените 

места 
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2.2. Мярка: Осигуряване на достъп до обществените места за хората с 

увреждания 

2.3. Мярка: Подобряване на жизнената среда 

2.4. Мярка: Въвеждане на нови транспортни схеми за намаляване на 

замърсяванията и подобряване нивото на обитаване.   

О оглед цялостно подобряване на жизнената среда се изпълняват следните 

проекти по ОПОС: 

По линия на ОП “Околна среда”, проект «Изготвяне на инвестиционен проект 

за модернизация и проектиране на ПОСВ и съпътстващи съоръжения на гр. 

Поморие» в периода 2009-2011г. на стойност 421 хил.лв. безвъзмездна финансова 

помощ, е изготвен инвестиционен проект за разширение, модернизация и 

рехабилитация на Пречиствателна станция на отпадъчните води на гр. Поморие, с цел 

да се запази и възстанови естествената околна среда и екологична инфраструктура на 

територията на общината. 

Въз основа на изготвения инвестиционен проект понастоящем е в процес на 

реализация проект «Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за 

отпадни води град Поморие» финансиран също по ОП «Околна среда» на обща 

стойност 97 млн.лв., от който стойността на безвъзмездната финансова помощ е 93 

млн.лв. и се очаква да приключи през 2015г. Главната цел на този проект е изграждане 

на устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Поморие, община Поморие 

чрез повишаване на качеството на съществуващите услуги и намаляване на 

отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в унисон с практиките и 

политиките на ЕС. 

Освен модернизиране и разширяване на пречиствателната станция проектът 

включва изграждане на цялостна линейна мрежа на територията на град Поморие, 

разделена на канална, дъждовна и чиста вода, както и дълбоководно заустване в 

Черно море за отвеждане на пречистените води. 
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В рамките на ОПРР Община Поморие изпълнява проект „Изработване на 

интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Поморие” насочен към 

подготовка стартирането на проекти за следващия програмен период 2014-2020г. въз 

основа на интегриран подход на интервенциите и концентрация на ресурсите за 

максимално въздействие върху целевата група – около 14 000 жители на град 

Поморие, посетители и туристи. 

Ежегодно в населените места на община Поморие се извършват строително-

ремонтни дейности за подобряване на селищната среда, ремонт на улична мрежа, 

общинска пътна мрежа, възстановяване на обществени пространства и зелени площи и 

пр. По-важните мерки изпълнение за периода 2012-2013г. са: 

ПОМОРИЕ – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ: 

� Ремонт на пристанище Поморие 

� Благоустрояване на улици „Цар Петър”, „Иван Рилски”, „Цар Иван Александър” 

и „Панайот Хитов” 

� Изграждане на паркинг на ул. „Солна” 

� Изграждане на паркинг на ул. „Неа Анхиало” 

� Изграждане на паметник на Васил Левски 

� Поставяне на светофар на кръстовището на ул. „Солна” с ул. „проф. Стоянов” 

� Поставяне на метална рампа за инвалиди /пред църквата/ 

� Текущ ремонт на улиците „Цар Петър”, „Солна”, „Македония”, бул. „Яворов” и 

кърпежи 

� Ул. „Крайбрежна” – подпорна стена 

� Цялостен ремонт на ул. „Граф Игнатиев” – ремонт на тротоари и бордюри – 1200 

м2, ремонт на бордюри – 700 м 

� Ремонт на ул. „Огоста” и ул. „Тухон” 

� Осигурени зони с безплатен, безжичен интернет достъп – в центъра на града и в 

кв. Свети Георги 

� Ремонт на детски съоръжения. 
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� Основен ремонт и реконструкция на хандбално игрище до „Руски паметник” 

� Изграждане на водна атракция – фонтан 

� Изграждане на място за продажба на риба на Рибарски хелинг 

� Изграждане на паркинг пред „Райфайзенбанк” 

� Основен ремонт на източното, нереновирано крило на ПГТ „Ал. Константинов” 

� Основен ремонт на улици „Св. Кл. Охридски”, „П. Каравелов”, „Кн. Ал. 

Батенберг”, „Раковски”, „Царибродска”  

� Ремонт на тротоари и дъждовна канализация на ул. „Княз Борис I” 

� Ремонт на междублоковото пространство в кв. „Свобода” – бл. 17, 18, 19, 21 

� Ремонт на подпорна стена, навес, санитарни възли в Почивна база  

� Изграждане / Заскаляване на буна  

� Изграждане на временен селскостопански пазар 

� Възстановен е един от символите на Поморие – Момченцето с гроздето 

 

ПОМОРИЕ, КВ. СВЕТИ ГЕОРГИ: 

� Благоустрояване на на ул. „Н. Й. Вапцаров” - бившата ул. „Железничарска” 

� Изграждане паметник на Христо Ботев 

� Ремонт на улици и тротоари – ул. „З. Стоянов”, „Д. Чинтулов”, „Княз Борис”. 

Ремонт на тротоари – 600 м2, ремонт на бордюри – 200 м 

� Текущ ремонт на ул. „Странджа” 

� Ремонт на тротоари на ул. „Странджа” и ул. „Смирна” 

� Ремонт на детски съоръжения. 

� Изграждане на Байк парк „Поморие” 

� Водна атракция – фонтан 

� Автобусна спирка 

� Завърши брегоукрепването на ул. Морска в кв. Свети Георги 

 

ПОМОРИЕ, КВ. СЕВЕР: 
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� Благоустрояване на ул. „Искър” – 1400 м2 асфалтобетон върху трошенокаменна 

настилка, ул. „Солено езеро” – 600 м2 асфалтобетон върху трошено каменна 

настилка, тротоари – 560 м2, бордюри – 330 м 

� Ремонт на ул. „Странджа” – изкърпване на асфалтова настилка и тротоари 

� Подмяна водопровод на ул. „Искър” 

� Основен ремонт и изграждане на канализация на ул. „Републиканска” 

 
В останалите населени места са предприети следните действия: 

 
АХЕЛОЙ 

� Ремонт на улиците „Шейново”, „Шипка”, „Осогова”, „Черно море”, „Средна 

гора”, ул. „Марица” 

� Насипване на  морския бряг и възстановяване на пътя към пристанището 

� Изградиха се 2 буни, след обществено обсъждане на проекта за морски плаж и 

укрепителни съоръжения  

� Изградени са тротоари на ул. „Минзухар” и ул. „Здравец” 

� Монтиран  радар на ул.”Цар Симеон”; подновениса пешеходните пътеки, 

маркировката, маркиране на бордюри, поставени са легнали полицаи на 

ул.”Слънчев бряг”, ул.”Емона” и ул. „Искър” 

� Възстановена е укрепителната стена на брега на къмпинг Ахелой и е изградена 

буна до устието на реката. 

� Възстановяване на площад „Стара планина”; 

� Изградена нова многофункционална  спортна площадка. 

� Автобусни спирки 

 

КАБЛЕШКОВО 

� Изграждане на водопровод 

� Благоустрояване на ул. „Хан Крум”, ул. „Трепетлика” и ул. „Еделвайс”  

� Ремонт на детски съоръжения 
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� Изградена нова многофункционална  спортна площадка. 

� Благоустрояване района около Автогарата, което включва пренареждане на 

около 770 кв. м тротоарни плочи, изграждане на нови алеи, монтиране на 

фитнес уреди и изграждане на детски кът. 

� Благоустрояване на района в Малкия парк - изграждане на осветление, 

положени 300 кв.м тротоарни бетонови блокчета по алеите, облицоване на 

колоните с камък, облицоване на стълбите с цветни тротоарни плочки. 

� Градският стадион в гр. Каблешково бе приведен във вид годен за ползване от 

общинското предприятие „ОГСС”. 

 

АЛЕКСАНДРОВО 

� Създаване на водопровод за питейна вода, за поливане и за захранване 

сградата на църквата; изграждане на масивна водомерна шахта 

� Създаване на земна,защитна дига против наводненията в южната регулация на 

селото и засипване с пръст на дерето с цел възстановяване трасето на улицата. 

� Укрепване ската до ,,Аязмото,, с фракция -10 м3, във връзка с черковният 

празник 

� Премахване на 16 бр. локални сметища от битови отпадъци във 

� регулацията на селото. 

� Благоустрояване на улиците ,,Отец Паисий”, ,,Васил Априлов”, ,,Николай Хайтов” 

и ,,Цар Симеон” – общо:2750 м2;  Чакълиране втори слой на същите улици – 

общо: 480 м2 

� Монтаж на Автобусна спирка 

 
БАТА 

� Ремонт на оградата на гробищен парк - частично подменяне на 

оградната мрежа- направа на плочник пред заслона и поставане на мивка . 

� Направи се стая за обедно хранене на учениците 

� Направи се обезопасителна решетка на стълбището 
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� Основен ремонт на стаята на директора. 

� Основен ремонт на църква "Св.Троица"  

� Асфалтиране на ул. "Отец Паисий"  

� Почистени и запръстени са нерагламентираните сметища. 

 
БЕЛОДОЛ 

� Нов детски кът 

� Асфалтиране на две улици. 

 
ГАБЕРОВО 

� Изградена е нова Здравна служба 

� Изграден е нов детски кът 

� Благоустрояване на улици 

� Монтиране на пейки и изграждане на заслон и ограда пред Здравна служба 

� Основен ремонт на залата, находяща се в сградата на кметството и 

обособяването й в зала за провеждане на сватбени ритуали и събрания. 

� Основен ремонт в сградата на кметството. 

� Частичен ремонт на сградата на старата Здравна служба. 

� Заравняване и обосяване на нов земеделски общински път. 

� Удължаване канала за питейна вода на ул.“Тракия“ – 150 м. 

� Подменяне на 5 бр. ел. стълбове на ул. „Камчия” и монтаж на 5 бр. осветителни 

тела. 

� Почистване на нерегламентираните сметища в селото. 

 
ГОРИЦА 

� Основно почистване на дерето на ул „Билка” в северната част . 

Основен ремонт на чешмата на ул”Цар Самуил” – изграждане на водосборна 

яма, полагане на ПВЦ тръби, продухване на съществуващата запушена 

канализация, направа на отводнителни каптажи и отвеждане на всички отпадни 

води в новата яма . 
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� Асфалтиране на ул. "Михаил Берберов" в местност Хаяра, с площ 1200 кв.м. 

� Изравняване и валиране на ул. "Средна гора".  

� Завършен е отводнителният канал на ул. "Люлин". 

� Благоустрояване на улици 

� Монтирани са 5 бр. осветителни тела и са окабелени 150 м. междустълбия на 

улици „Китка” и „Михаил Берберов” 

 
ГЪЛЪБЕЦ 

� Почистване коритото и брега на река Хаджийска. 

� Изгради се площад с фигури от цветни плочки и амфора от камъни 

� Изгради се площадка в детския парк, намиращ се в читалищния двор-поставяне 

на бордюри и плочки и почистване на парка.  

� Благоустрояване на улици 

� Възстановяване и иззидване с камък на единствената чешма в селото. 

 
ДЪБНИК 

� Автобусна спирка 

� Детски кът 

� Благоустрояване на парк 

� Благоустрояване на улици към стадиона и новия квартал 

� Ремонт канализация на нов квартал към стадиона 

� Извършени ремонтни дейности на ЦДГ „Мир” 

� Довършено е благоустрояването на парка 

� Закупени са фитнес уреди за открито, които ще бъдат монтирани в парка. 

 
 

КАМЕНАР 
� Монтиран е нов детски кът с люлки и пързалка в парка 

� Окабеляване на 12 междустълбия и поставяне на 6 нови  улични лампи 

� Благоустрояване на улици 
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� Поставяне на защитни екрани на спортната площадка 

� Подмяна на 3 междустълбия кабел за улично осветление 

� Отводняване на ул. „Васил Левски” . 

� Покриване и валиране на околовръстния път с фрезован материал. 

� Поставяне на плочки около спортната площадка. 

� Направа на паркинг /стари плочи/ пред парка. 

� Направа на пътеки /стари плочи/ по алеите на Гробищен парк. 

 

КОЗИЧИНО 
� Отремонтира се площада и се направи нова площадка от 200 м2 

� Ремонт на улици и тротоари 

� Преасфалтиране и закърпване на пътя с. Козичино до Бяла река, поставяне на 

мантинели на опасни места. 

� Пренареждане на плочки на площада пред Читалището и Пенсионерски клуб. 

� Поставяне на ламинат, вътрешно освежаване и ремонт на стълбището на 

Галерията. 

� Ремонт на част от Здравна служба, смяна на прозорци, вътрешно освежаване и 

ремонт на част от оградата. 

� Отводняване на канавки. 

 
КОСОВЕЦ 

� Почистване на нерегламентирани сметища. 

� Приспособяване на старите автобусни спирки в заслон на Гробищен парк 

� Цялостно  ограждане на Гробищен парк, изработка и монтиране на портал и 

входна врата 

� Изкопаване на канал /около 300м./ за отводняване на частни имоти в 

местността „Дигата” и монтиране на тръба пресичаща полски път 

� Благоустрояване на улиците „Рила”, „Шипка”, „Пирин”, „Сакар”, „Странджа” 
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� Окабеляване на три междустълбия и поставяне на нови осветителни тела – 2 бр. 

на ул.”Балкан” и ул. ”Шипка” 

� Пешеходна пътека, изкуствени неравности, маркировка, светлоотразители и 

пътни знаци на входа на селото 

ЛЪКА 
� Почистване и разширение на деретата   

� Подобряване на сметоизвозването - смяна на 4 куб.контейнери. Снабдяване с 30 

бр.съдове за смет тип „бобър” 

� Окабеляване на три междустълбия за улично осветление и мотниране на лампа 

на ул. ”Рила” 

� Благоустрояване на ул. ”Шипка”, „Рила”, „Пирин”, „Сакар” и „Странджа” 

� Реконструкция на водопровод ул. „Пирин” - построяване на отводнителна шахта 

и канал за отвеждане на дъждовни води 

� Подмяна на водопровод и асфалтиране на част от ул.”Рила” 

� Изграждане  на водомерни шахти за поливане-2бр. 

� Монтирани нови автобусни спирки – 2 бр. 

 
МЕДОВО 

� Нова автобусна спирка 

� Ремонт на детски съоръжения 

� Почистване коритото на р. Ахелой от двете страни на моста 

� Ремонт на нова комбинирана спортна площадка за волейбол и футбол на малки 

вратички от 1000 кв.м. 

� Ремонт на покрива на сградата на Здравната служба /бившото кметство/. 

Възстанови се оградата, подмениха се циментовите колове и мрежа и цялостно 

почистване  на двора. 

� Редовно сметоизвозване и подмяна на контейнери. 

� Полагане на бордюри и асфалтиране на ул. ”Цар Калоян”; 

� Полагане на бордюри и чакълиране на ул. ”Захари Стоянов”; 
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ПОРОЙ 

� Основен  ремонт на Здравна служба 

� Ремонт на улици и тротоари - 550м2  

� Благоустрояване на пистата и провеждане на републикански шампионат по 

мотокрос 

� Нов детски кът 

� Довършване храм „Св. Димитър” и пускането му в експлоатация 

� Парково осветление 

� Ремонт на чешма 

 
СТРАЦИН 

� Оборудване на Детски кът. 

� Благоустрояване на улици 

 

По линия на ОП «Развитие на сектор «Рибраство» е създадена Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) и е разработена Местна стратегия за развитие на 

2011-2013 с одобрена инвестиция по ОПРСР на стойност 6258462.21 лв. 

В рамките на стратегията през декември 2013г. община Поморие кандидатства 

със следните проекти по ОПРСР, договорени в началото на 2014г.: 

- Промоционална кампания за подобряване на престижа на продуктите от 

риболов и аквакултура в Община Поморие на стойност 38 050 лв. 

- "Доставка и монтаж на ледогенератори за люспест лед за общо ползване от 

рибарите в община Поморие" на стойност 97 482 лв. 

- „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Стария пристан" гр. 

Поморие” на стойност 741 871.18 лв. 

 
Приоритет 3: Устойчиво управление на отпадъците на територията на общината. 

 

Приоритет включва 3 мерки: 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-29 от 13.11.2013 г. между Министерство на 
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3.1. Мярка: Организиране на сметосъбирането и сметоизвозването в цялата 

община 

 

3.2. Мярка: Въвеждане на разделно събиране на отпадъците 

 

3.3. Мярка: Ликвидиране на нерегламентираните сметища 

 

В община Поморие е създадена ефективна организация за събиране и 

извозване на отпадъците до депо за ТБО. 

Регулярно се осъществява ликвидиране на нерегламентирани сметища на 

територията на общината. 

В процес на изпълнение е регионален проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Бургас, Средец, Камено, Несебър, 

Айтос, Поморие, Руен, Kарнобат и Сингуларе” на обща стойност 43 231 121 лв. в 

рамките на ОП „Околна среда”. 

 

 

Оценката на изпълнението на приоритетите на ОПР показва следните 

резултати: 

 Препоръки за периода 2014-2020г.: 

� Да продължи активната работа за участие с проекти по мерките на 

оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони. 

� Да продължи последователната дългосрочно ориентирана, адекватна и 

отговаряща на обективните социално – икономически и обществени условия 

политика на ръководството на Община Поморие 
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ХI. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА НА МЕРКИТЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ И ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА 

ОБЩИНАТА 

Инвестициите в социалната инфраструктура и социалните дейности са с 

дългосрочен и устойчив позитивен ефект върху демографските процеси и цялостното 

развитие на общината, което налага провеждането на трайна политика за подобряване 

качеството на социалната сфера и предлагането на качествени социални услуги.  

 ОПР оказва въздействие върху целевите групи от населението от гледна точка на 

техните потребности главно чрез проектите, насочени към развитието на социалната и 

културната инфраструктура за подобряване качеството на живот, реализиращи се 

посредством ОП „Регионално развитие” и ОП „Човешки ресурси”. 

 В резултат на инвестициите по оперативните програми, ПРСР, ОПРСР, 

държавният и общинските бюджети е постигнато подобряване на жизнената среда на 

населението на общината, като за периода 2007-2013г. са установени положителни 

демографски тенденции – броят на населението е нараснал с 1%, а равнището на 

безработица е под средното за страната. 

ХІI. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ И 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР  

Прегледът на изпълнението показва, че общината е търсила различни 

възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ОПР. Използвани са 

средства от общинския и републиканския бюджет, предприсъединителните програми 

САПАРД и ФАР, „Красива България”, Социално-инвестиционния фонд”, ПУДООС, от 

Структурните и Кохезионния фондове чрез Оперативни програми „Регионално 

развитие”, „Околна среда”, „Човешки ресурси”, „Административен капацитет” и от 

Европейския земеделски фонд чрез Програмата за развитие на селските райони. 
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Твърде нисък делът на приходите в общинския бюджет от управлението и 

стопанисването на общинската собственост. 

Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната власт и 

на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на 

общината. И през програмен период 2014-2020г. е необходимо да се поддържа 

активността в привличането на средства чрез проекти от оперативните програми, тъй 

като те дават възможност за финансиране на широк кръг от дейности, които не могат 

да бъдат реализирани с общинския бюджет.  

Справка в Информационната система за наблюдение на Структурните и 

Кохезионния фондове на ЕС показва изключително високата активност на Община 

Поморие. Към 31.12.2013г. договорените средства от Община Поморие и 

бенефициенти на територията на общината по оперативните програми са 

108,445,570.86 лева, от които реално платени 28,222,849.25 лева или 26%. Останалите 

средства предстои да бъдат изплатени до края на 2015г. 

Най-голям размер от договорените средства са насочени към изграждане на 

инфраструктурата за опазване на околната среда, пътната мрежа и туризма. За периода 

до 2020г. е необходимо да продължи модернизацията  им, като се засилят 

изискванията за устойчиво развитие и достигане до европейски стандарти на 

предоставяните услуги, както на територията на общинския център, така и в селата в 

общината.  

Изводите, които могат да се направят от наличната информация, показват, че 

все още в общината не се търсят възможности за въвеждане на възобновяеми 

енергийни източници. Предизвикателство както пред общинската администрация, така 

и пред частния бизнес е използването на възобновяемите енергийни източници.  

В сферата на образованието, спорта, културата и здравеопазването, социалната 

сфера, са реализирани редица дейности, предвидени в ОПР, но те все още не са 

достатъчни за постигане на желаното ниво в тези направления.  
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Недостатъчно като обем са инвестициите насочени към развитието на бизнеса и 

бизнес услугите. За привличане на вниманието на потенциални инвеститори не само от 

общината, но и извън нея, е необходимо да се предвидят повече преференции за 

бизнеса и дейности като:  

• Анализ на нуждите, проблемите и възможностите, и разработване на 

специална общинска програма за насърчаване и подкрепа развитието на 

МСП;  

• Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване 

при регистриране, строителство и стартиране на дейността; 

• Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната и 

чужбина; 

• Осигуряване на достъп до информация относно програми и мерки за 

насърчаване на предприемачеството, източници на финансиране за 

малки и средни предприятия чрез поддържане на електронна страница в 

Интернет. 

• Определяне на нови терени за инвестиции на «зелено» за организиране 

и насочване на бизнес дейностите; 

Все още не се прилага системата за публично-частното партньорство като 

ефективен механизъм за стимулиране на частните инвеститорски намерения в 

общината. Развитието на партньорството между публичната власт и бизнеса за 

целенасочено и ефективно насочване на инвестиции може да се реализира чрез 

следните дейности: 

• Създаване и развитие на сдружения с бизнеса за съвместно участие в 

проекти за икономическо развитие; 

• Съвместно със социално-икономическите партньори разработване на 

конкретни целеви модели за ПЧП; 

• Създаване, периодично актуализиране и разпространение чрез интернет 

страницата на общината на база данни за бизнеса; 
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• Обмяна на опит и добри практики с други държави – членки на ЕС, 

относно прилагане на ПЧП; 

• Провеждане на информационни кампании, обществени анализи, 

публикации, анкети, проучвания, семинари за стимулиране гражданската 

подкрепа и отговорност за предложените инвестиции; 

Важна задача през оставащия период от действието на ОПР е развитието на 

градската зона като опорен център за околната територия, укрепването на връзките 

град-село, диверсифицирането на икономиката и развитие на нови алтернативни 

икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. 

Заключения 

Сравнително добра активност на Община Поморие в договарянето на средства 

по оперативните програми – ОПРР, ОПРЧР, ОПОС, ОПАК и по Програмата за развитие на 

селските райони. 

Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в общината в известна степен 

е ограничител за мобилността и достъпа до различните видове услуги. За да се 

премахнат ограниченията, трябва да се осигурят инвестиции за изпълнение на 

следните дейности и проекти за периода 2014-2020г.: 

• Продължаване на дейностите за рехабилитация на пътната мрежа, уличната 

мрежа и обновяване на градската среда; 

• Повишаване на енергийната ефективност чрез внедряване на ВЕИ 

• Стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за 

хората с увреждания; 

• Цялостна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа; 

• Доизграждане на канализационната мрежа. 

• Благоустрояване на малките населени места и укрепване на връзките град-

село. 

• Създаване на специализирано звено за обслужване на бизнеса и 

инвеститори; 
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• Необходимост от създаване информационна база данни за свободни терени 

с възможности за инвестиране; 

• Насърчаване публично-частното партньорство във всичките му форми; 

• Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на 

степента на удовлетвореност на гражданите относно предоставянето на 

услуги, чрез анкетни карти; 

ХІІІ. ОЦЕНКА НА КООРДИНАЦИЯТА НА ОПР И УЧАСТИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ.  

По отношение на системата на наблюдение, мониторинг и оценка и 

прилагане принципа на партньорство: 

Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния 

доклад за изпълнение на плана. 

При извършване на Последващата оценка беше направен преглед на 

функционирането на системата за наблюдение и контрол на ОПР. За всяка година от 

периода  2007-2013г. Община Поморие е изготвила годишни доклади за изпълнението 

на ОПР. 

Процесът по изпълнение и мониторинг е дефиниран в ЗРР. Съпоставката спрямо 

законовите изисквания показва, че ОПР на Община Поморие няма конкретни правила и 

отговорности за включването на представители на заинтересованите страни и не е 

конкретизирана степента на участие на партньорите в различните функции. 

При изготвянето на ОПР за следващия програмен период 2014-2020г. е 

препоръчително, с оглед спазване на принципа на партньорството и включване на 

заинтересованите страни, в раздела за мониторинг, наблюдение и оценка на ОПР да 

бъде включен раздел и разписани процедури за привличане на заинтересованите 

страни. 

По отношение на създадените механизми за събиране на данни по заложените 

в ОПР индикатори: 
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Към момента на изготвяне на Последващата оценка на ОПР няма действаща 

информационна система, която да осигурява данни за мониторинг и оценка. Тя трябва 

да използва индикаторите от ОПР. Независимо от разпоредбата на чл. 25 от ЗРР, все 

още не е създадена единна информационна система за управление на регионалното 

развитие в национален мащаб. 

По отношение на мерките за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на ОПР: 

Общинският план за развитие (2007-2013г.) е широко разпространен сред 

обществеността. Един от механизмите за това ще бъде неговото организират 

презентации с органите и заинтересованите лица на регионално и местно равнище.  

Не са изградени механизми за събиране на актуална информация от 

заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР. Макар и да 

съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не действа 

механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка 

на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията. 

Препоръчително е за периода 2014-2020г. да се разпише цялостна процедура, 

конкретизираща системата за координация на ОПР, съвместните действия с 

представителите на заинтересованите страни, включително за осигуряване на 

информация и публичност. 

Заключения: 

� Приоритетите на ОПР са имплементирани в Програмата за управление на 

община Поморие за периода на мандат 2011-2015г. Налице е ангажираност и 

решимост на органите на местно самоуправление в общината да реализират 

в мандата политиката на регионално развитие, определена в ОПР. Съгласно 

ЗМСМА кметът отчита изпълнението на ОПР чрез ежегодни доклади пред 

Общинския съвет. 
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� Отдел «Управление на проекти» е структуриран добре и успешно се справя с 

координирането на процесите по привличане и управление на безвъзмездни 

средства от СКФ; 

� Системата за наблюдение, мониторинг и оценка за съжаление не позволява 

регулярно количественото и качествено измерване на резултатите за целите 

на мониторинга и оценката. 

XІV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА ПОСЛЕДВАЩАТА 

ОЦЕНКА 

 ОПР на Община Поморие, разработен през 2005г., се реализира при променени 

условия - на финансова и икономическа криза, както и последвалото влошаване на 

икономическата и социална обстановка и на новото обстоятелство, че от 2007 година 

страната е действителен член на ЕС . Основните проблеми и нужди на хората от 

общината се запазват, някои от тях се задълбочават. 

 Основните несъответствия продължават да са валидни. Съществува 

необходимост от разглеждане и пренареждане на специфичните цели към съответните 

приоритети, като се изведат на преден план тези, които са най-актуални и свързани с 

преодоляване на негативните последствия от икономическата и социална криза. 

 Участието на различните партньори при реализация на стратегическите цели на 

стратегията и определените дейности е недостатъчно активно и недостатъчно 

ефективно. 

 Няма сведения за несъответствие на взети оперативни решения от 

ръководството на Община Поморие, които да не са в съответствие с постановките от 

ОПР. Вземаните оперативни решения на ръководството на Община Поморие са в 

съответствие с постановките на ОПР и се аргументират с нейните изисквания. 

 За отбелязване е, че системата за мониторинг на ОПР не работи достатъчно 

добре. Няма създадена и действаща система за събиране на информация за 

изпълнението на стратегическата част на плана. 
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 Резултатите от изпълнението на ОПР показват съществен напредък на Община 

Поморие в развитие и модернизация на инфраструктурата като фактор за засилване 

на местната конкурентноспособност и привличане на инвестиции. Проектите, по 

които се работи, са финансирани преобладаващо с безвъзмездни средства по фондове 

на ЕС, което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от 

оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативната 

програма за развитие на сектор „Рибарство”. 

 Публичните средства се насочват към решаване на съществени нужди и 

проблеми. 

 Преобладаващата част от проектите са свързани с оперативните програми, 

които са част от Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013г. Публичната 

намеса оказва влияние върху изпълнението на ОПР, като за някои проекти тя има 

решаващо значение. Спазва се времевият график при изпълнението на проектите. 

 Целите са обвързани с възможностите за финансиране и ресурсите на общината. 

 Процесът по укрепването на административния и експертния капацитет за 

планиране, наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от 

съществено значение за реализирането на политиката за регионално развитие на 

територията на Община Поморие и за привличането на безвъзмездни средства от 

източници, алтернативни на общинския бюджет. 

 Настоящата последваща оценка е изготвена със съдействието на ръководството 

на Община Поморие и експерти от общинската администрация. Използвани са данни 

от Териториално статистическо бюро Бургас, работни документи и бележки на 

общинската администрация и други институции, както и данни от публичния портал на 

Информационна система за управление и наблюдение на Структурните и Кохезионния 

фондове в България (ИСУН). 

 


