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Общинска банка АД, в качеството си на 

инвестиционен посредник при пласирането на общински 

облигации емитирани от Община Поморие, изготвя и 

предоставя информация за икономическото и финансово 

състояние на общината и на правата свързани с ценните 

книжа, включително финансов анализ и профил на 

Община Поморие в ролята на емитент, както и на 

нейната дейност във връзка с емитиране на ценни книжа. 
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Глава I 

Данни за Община Поморие 
 

Раздел I 

Общи данни за Община Поморие 
 

1. Наименование, адрес и контакти. 

 

Наименование:   Община Поморие 

Адрес:     гр. Поморие, п.к. 8200, ул. „Солна“ № 5 

Телефон:    0596/22004 

Факс:     0596/25236 

Електронен адрес (е-mail):   mayor@pomorie.bg 

Електронна страница:  www.pomorie.bg 

 

2. Кмет – Иван Алексиев 

 

 

3. Код по БУЛСТАТ и данъчен номер  

 

               ЕИК – 000057179 

 

4. Код по ЕКАТТЕ: 

 

               ЕКАТТЕ – Община Поморие – 57491 

 

5. Информация за състава на Общинския съвет в Общината и комисиите към 

него 

 

 

КОМИСИИ   В  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ 

/мандат 2015-2019г./ 

 

 

1) Комисия по законност и обществен ред 

 

2) Комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална 

политика 

mailto:mayor@pomorie.bg
http://www.pomorie.bg/
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3) Комисия по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска 

собственост 

4) Комисия по финанси и Европейска интеграция 

5) Комисия по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци 

6) Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси 

Адам Георгиев Адамов - Председател на Общински съвет - Поморие 

 

Юсеин Мехмед Мехмед – Зам. Председател на Общински съвет - Поморие 

 

Табл. № 1 

 

№ 

Списък на общинските съветници от 

Общински съвет – Поморие 

Мандат 2015-2019г. 

1. Борислав Киров Ангелов 

2. Васил Милтиядов Костадинов 

3. Георги Петров Трухчев 

4. Георги Тошков Вражев 

5. Даниела Панайотова Радева 

6. Живко Великов Куцаров 

7. Ива Димитрова Кусева 

8. Илиан Христов Щерев 

9. Катя Аргирова Христофорова 

10. Любо Пеев Липчев 

11. Милена Енева Георгиева 

12. Невзат Ахмед Топал 

13. Неделчо Стайков Стайков 

14. Никодим Стоянов Стоянов 

15. Пламен Асенов Огнянов 

16. Ради Иванов Рашков 

17. Смаил Бейтула Смаил 

18. Христо Парашкевов Парашкевов 

19. Христо Стоянов Широков 

 

 

Актуален списък към 01.11.2017г. 
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6. Икономически данни за общината 

 

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.км., 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. Официално 

население на Общината е 28 789 души. 

Град Поморие е разположен на тесен скалист полуостров, 

вдаден 3,5 км в Черно море, на 20 км от Бургас и на 18 км от 

Слънчев Бряг. 

Най-силното конкурентно предимство на община Поморие е 

излазът ѝ 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. 

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. 

https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU04q3vvzWAhXFtBoKHRyvAugQjRwIBw&url=https://stackoverflow.com/questions/40577738/cant-change-the-icon-of-a-google-maps-marker-from-a-php-file&psig=AOvVaw0OWfzV76oTStFmj3om0Z8f&ust=1508495657435687
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В курорта Поморие морският бряг е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт 

на изток и запад, защитен на север от Стара планина. Плажната ивица с площ от 18700 

кв.м., дълга около 7 км. и с богат на желязо пясък опасва Поморийския залив. Плиткото 

и равно крайбрежно морско дъно, със слаб наклон, без рифове и студени морски 

течения е безопасно за къпане. 

Климатичните условия са изключително благоприятни: продължително 

слънцегреене (до 2360 часа годишно), средната юлска температура на въздуха и водата 

е 23,6°С. Поради бавното изстиване на морската вода, есента е топла и продължителна. 

Средната есенна температура е 20,5°С. Снеговалежите са минимални, като снега се 

задържа не повече от 5-7 дни. 

Град Поморие е на 8 км от летище Бургас. Разполага с 2 пристанища – едно 

рибарско и едно пасажерско. Пътната мрежа е с дължина 150,3 км, от които 11% са 

първокласни пътища. 

Структуроопределящ отрасъл е стопанският туризъм. 

Акваторията на Поморийския залив е предпочитана за ветроходни регати, а 

пристана - от любители рибари. Наред с традиционния поминък на местното население 

- лозарство, винарство, солодобив и риболов, туризмът и съпътстващите го дейности 

определят новото лице на икономиката на балнеолечебния, морски курорт Поморие. 

Селскостопанският фонд е 283 688 дка, а горския - 100 393 дка. 

Категорично е доказано, че по качества поморийската лиманна лечебна кал, 

добивана от соленото езеро, се нарежда между най-добрите в света. В модерната 

санаториална база с успех целогодишно се лекуват заболявания на опорно-двигателния 

апарат; гинекологични, хирургически и травматични, кожни, периферни нервни, 

неспецифични заболявания на двигателните органи, сърдечно-съдови, чернодробни и 

др. 

Глава II 

Счетоводни данни на Община Поморие 
 

 

Анализът на счетоводните данни е задължителен елемент от взимането на 

инвестиционно решение. Извършва се на база на данните от баланса, отчета за 

приходите и разходите и отчета за капитала. 

Финансовият анализ на Община Поморие е извършен за период от четири години 

(2013г., 2014г., 2015г. и 2016г.), като са използвани заверените баланси за тези години и 

отчетите за касовото изпълнение на бюджета. Отчетени са спецификите на паричните 

потоци на Общината във връзка със спечелените европейски проекти. 
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Раздел I 

Активи, Пасиви и Собствен капитал 

2013г. – 2016г. 
1. Активи 2013г. – 2016г. 

 

1.1. Нефинансови активи на Община Поморие за периода 2013г. – 2016г. 
 

 

Табл. № 2 

(в хил.лева) 

№ 

по 

ред 

Раздели, 

групи, статии 

2013 година 2014 година 2015 година 2016 година 

Стойност 
Отн. 

дял 
Стойност Отн. дял Стойност 

Отн. 

дял 
Стойност 

Отн. 

дял 

1. 
Дълготрайни 

материални активи 
50 289,00 97,02% 54 061,00 97,20% 58 912,00 97,65% 65 223,00 97,91% 

2. 
Нематериални 

дълготрайни активи 
1 142,00 2,20% 1 167,00 2,10% 1 076,00 1,78% 999,00 1,50% 

3. 
Краткотрайни 

материални активи 
405,00 0,78% 391,00 0,70% 341,00 0,57% 396,00 0,59% 

I. 
Отчетна група 

„Бюджет“ 
51 836,00 100% 55 619,00 100% 60 329,00 100% 66 618,00 100% 

                    

1. 
Дълготрайни 

материални активи 
610,00 99,51% 987,00 99,90% 2 285,00 99,91% 308,00 99,04% 

2. 
Нематериални 

дълготрайни активи 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 2,00 0,09% 2,00 0,64% 

3. 
Краткотрайни 

материални активи 
3,00 0,49% 1,00 0,10% 0,00 0,00% 1,00 0,32% 

II. 

Отчетна група 

„Сметки за 

средства от ЕС“ 

613,00 100% 988,00 100% 2 287,00 100% 311,00 100% 

                    

1. 
Дълготрайни 

материални активи 
0,00 0,00% 713 216,00 100,00% 780 178,00 100,00% 780 858,00 100,00% 

2. 
Нематериални 

дълготрайни активи 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3. 
Краткотрайни 

материални активи 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

III. 

Отчетна група 

„Други сметки и 

дейности“ 

0,00 0,00% 713 216,00 100% 780 178,00 100% 780 858,00 100% 

                    

1. 
Дълготрайни 

материални активи 
50 899,00 97,04% 768 264,00 99,80% 841 375,00 99,83% 846 389,00 99,84% 

2. 
Нематериални 

дълготрайни активи 
1 142,00 2,18% 1 167,00 0,15% 1 078,00 0,13% 1 001,00 0,12% 

3. 
Краткотрайни 

материални активи 
408,00 0,78% 392,00 0,05% 341,00 0,04% 397,00 0,05% 

ВСИЧКО  (I+II+III): 52 449,00 100% 769 823,00 100% 842 794,00 100% 847 787,00 100% 
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1.2. Финансови активи на Община Поморие за периода 2013г. – 2016 г. 

 

Табл. № 3 

(в хил.лева) 

№ 

по 

ред 

Раздели, 

групи, 

статии 

2013 година 2014 година 2015 година 2016 година 

Стойност 
Отн. 

дял 
Стойност 

Отн. 

дял 
Стойност 

Отн. 

дял 
Стойност 

Отн. 

дял 

1. 
Дялове, акции и 

други ценни книжа 
337,00 4,89% 209,00 2,25% 217,00 3,56% 217,00 3,69% 

2. Вземания от заеми 24,00 0,35% 24,00 0,26% 24,00 0,39% 24,00 0,41% 

3. Други вземания 1 787,00 25,94% 5 656,00 60,77% 2 514,00 41,19% 2 269,00 38,62% 

4. Парични средства 4 740,00 68,82% 3 418,00 36,73% 3 348,00 54,86% 3 365,00 57,28% 

I. 
Отчетна група 

„Бюджет“ 
6 888,00 100% 9 307,00 100% 6 103,00 100% 5 875,00 100% 

                    

1. 
Дялове, акции и 

други ценни книжа 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2. Вземания от заеми 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3. Други вземания 334,00 1,76% 12 279,00 54,57% 4 487,00 75,83% 213,00 100,00% 

4. Парични средства 18 597,00 98,24% 10 224,00 45,43% 1 430,00 24,17% 0,00 0,00% 

II. 
Отчетна група 

„Сметки за 

средства от ЕС“ 

18 931,00 100% 22 503,00 100% 5 917,00 100% 213,00 100% 

                    

1. 
Дялове, акции и 

други ценни книжа 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2. Вземания от заеми 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3. Други вземания 170,00 57,82% 160,00 30,42% 160,00 21,83% 670,00 74,44% 

4. Парични средства 124,00 42,18% 366,00 69,58% 573,00 78,17% 230,00 25,56% 

III. 
Отчетна група 

„Други сметки и 

дейности“ 

294,00 100% 526,00 100% 733,00 100% 900,00 100% 

                    

1. 
Дялове, акции и 

други ценни книжа 
337,00 1,29% 209,00 0,65% 217,00 1,70% 217,00 3,11% 

2. Вземания от заеми 24,00 0,09% 24,00 0,07% 24,00 0,19% 24,00 0,34% 

3. Други вземания 2 291,00 8,77% 18 095,00 55,96% 7 161,00 56,15% 3 152,00 45,11% 

4. Парични средства 23 461,00 89,84% 14 008,00 43,32% 5 351,00 41,96% 3 595,00 51,45% 

ВСИЧКО  (I+II+III): 26 113,00 100% 32 336,00 100% 12 753,00 100% 6 988,00 100% 

 

За изследваният период сумата на нефинансовите активи на Община Поморие се 

увеличава повече от 16 пъти. Това се дължи както на спечелените европейски проекти, 

така и на правилното им реализиране (увеличението е в Дълготрайните материални 

активи в Отчетна група „Други сметки и дейности“). Нефинансовите активи за 

изследвания период спадат повече от 4 пъти, но това се дължи на факта, че през 2013г. 

и 2014г. Общината усвоява средства от спечелени европейски проекти, както е видно от 

статията „Парични средства“ в отчетна група „Сметки за средства от ЕС“. 



  

Финансов анализ на Община Поморие 

9 

2. Собствен капитал 2013г. – 2016г. 

 

Табл. № 4 

(в хил.лева) 

№ 

по 

ред 

Раздели, 

групи, 

статии 

2013 година 2014 година 2015 година 2016 година 

Стойност 
Отн. 

дял 
Стойност Отн. дял Стойност Отн. дял Стойност 

Отн. 

дял 

1. 
Разполагаем 

капитал 
20 439,00 42,62% 47 957,00 93,58% 47 957,00 95,95% 47 957,00 82,71% 

2. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи от 

мин. години 

18 656,00 38,90% 0,00 0,00% 3 292,00 6,59% 2 025,00 3,49% 

3. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи за 

периода 

8 862,00 18,48% 3 292,00 6,42% -1 268,00 -2,54% 8 002,00 13,80% 

I. 
Отчетна група 

„Бюджет“ 
47 957,00 100% 51 249,00 100% 49 981,00 100% 57 984,00 100% 

                    

1. 
Разполагаем 

капитал 
31,00 -0,17% 18 679,00 113,71% 18 679,00 3198,46% 18 648,00 406,90% 

2. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи от 

мин. години 

2 419,00 -12,95% 0,00 0,00% -2 252,00 -385,62% -18 064,00 -394,15% 

3. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи за 

периода 

16 229,00 -86,88% -2 252,00 -13,71% -15 843,00 -2712,84% -5 167,00 -112,74% 

II. 
Отчетна група 

„Сметки за 

средства от ЕС“ 

18 679,00 100% 16 427,00 100% 584,00 100% -4 583,00 100% 

                    

1. 
Разполагаем 

капитал 
0,00 0,00% 6,00 0,00% 6,00 0,00% 6,00 0,00% 

2. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи от 

мин. години 

6,00 
100,00

% 
0,00 0,00% 713 216,00 91,42% 780 173,00 99,91% 

3. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи за 

периода 

0,00 0,00% 713 215,00 100,00% 66 957,00 8,58% 685,00 0,09% 

III. 
Отчетна група 

„Други сметки и 

дейности“ 

6,00 100% 713 221,00 100% 780 179,00 100% 780 864,00 100% 

                    

1. 
Разполагаем 

капитал 
20 470,00 30,72% 66 642,00 8,53% 66 642,00 8,02% 66 611,00 7,98% 

2. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи от 

мин. години 

21 081,00 31,63% 0,00 0,00% 714 256,00 85,98% 764 134,00 91,59% 

3. 
Прираст/н-ние в 

нетните активи за 

периода 

25 091,00 37,65% 714 255,00 91,47% 49 846,00 6,00% 3 520,00 0,42% 

ВСИЧКО  (I+II+III): 66 642,00 100% 780 897,00 100% 830 744,00 100% 834 265,00 100% 

 

За периода 2013г. – 2016г. има огромен ръст на собствения капитал на Община 

Поморие. За 2016г., спрямо 2013г., ръстът на „Разполагаемия капитал“ е повече от 3,2 
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пъти, а този на „Прираст/н-ние в нетните активи от мин. години“ – повече от 36 пъти. За 

целият изследван период Община Поморие има прираст на активи си от 10,88 пъти. 

 

3.  Пасиви и приходи за бъдещи периоди 2013г. – 2016г. 
 

Табл. № 5 

(в хил.лева) 

№ 

по 

ред 

Раздели, 

групи, 

статии 

2013 година 2014 година 2015 година 2016 година 

Стойност Отн. дял Стойност 
Отн. 

дял 
Стойност 

Отн. 

дял 
Стойност 

Отн. 

дял 

1. 
Дългосрочни 

задължения 
5 111,00 47,47% 3 770,00 27,56% 6 002,00 36,48% 4 837,00 33,34% 

2. 
Краткосрочни 

задължения 
5 050,00 46,91% 9 603,00 70,21% 10 178,00 61,87% 9 386,00 64,69% 

3. 
Провизии и 

приходи за 

бъдещи периоди 

605,00 5,62% 305,00 2,23% 271,00 1,65% 286,00 1,97% 

I. 
Отчетна група 

„Бюджет“ 
10 766,00 100% 13 678,00 100% 16 451,00 100% 14 509,00 100% 

                    

1. 
Дългосрочни 

задължения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Краткосрочни 

задължения 
864,00 100,00% 7 062,00 99,97% 7 620,00 100,00% 5 106,00 99,98% 

3. 
Провизии и 

приходи за 

бъдещи периоди 

0,00 0,00% 2,00 0,03% 0,00 0,00% 1,00 0,02% 

II. 
Отчетна група 

„Сметки за 

средства от ЕС“ 

864,00 100 % 7 064,00 100% 7 620,00 100% 5 107,00 100% 

                    

1. 
Дългосрочни 

задължения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 
Краткосрочни 

задължения 
288,00 1,00 520,00 1,00 733,00 1,00 894,00 1,00 

3. 
Провизии и 

приходи за 

бъдещи периоди 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 
Отчетна група 

„Други сметки и 

дейности“ 

288,00 100 % 520,00 1000% 733,00 100% 894,00 100% 

                    

1. 
Дългосрочни 

задължения 
5 111,00 42,88% 3 770,00 17,73% 6 002,00 24,20% 4 837,00 23,58% 

2. 
Краткосрочни 

задължения 
6 202,00 52,04% 17 185,00 80,82% 18 531,00 74,71% 15 386,00 75,02% 

3. 
Провизии и 

приходи за 

бъдещи периоди 

605,00 5,08% 307,00 1,44% 271,00 1,09% 287,00 1,40% 

ВСИЧКО  (I+II+III): 11 918,00 100% 21 262,00 100% 24 804,00 100% 20 510,00 100% 

 

Пасивите на Община Поморие се отличават с могат да се разглеждат като 

устойчиви. Изменението за 2016г. спрямо 2013г. е с около 70%. Това се дължи основно 
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на увеличаване на краткосрочните задължения на Общината през изследвания период 

(с над 9 млн. лева),  а дългосрочните задължения леко спадат с около 5%. Това говори 

за добро управление на пасивите, за сериозно намаляване на лихвения риск и 

възползване от променените условия на дълговия пазар. 

 Провизиите и приходите за бъдещи периоди запазват размера и относителния си 

дял спрямо общата стойност на пасивите на Общината, като абсолютната им 

стойността за изследвания период почти не се променя. 

Стабилността на пасивите на Община Поморие през наблюдавания период ги 

прави по-лесно прогнозируеми за следващите три години, с по-висока точност на 

фиксираните стойности. 

 

4. Баланс 2013г. – 2016г. 
 

Табл. № 6 

(в хил.лева) 

№ по ред 
Раздели, групи, 

статии 

2013 година 2014 година 2015 година 2016 година 

Стойност Стойност Стойност Стойност 

I. Нефинансови активи 52 449,00 769 823,00 842 794,00 847 787,00 

            

II. Финансови активи 26 113,00 32 336,00 12 753,00 6 988,00 

ОБЩА СУМА НА АКТИВА: 78 562,00 802 159,00 855 547,00 854 775,00 

II. Собствен капитал 66 642,00 780 897,00 830 744,00 834 265,00 

            

III. 
Пасиви и приходи за 

бъдещи периоди 
11 918,00 21 262,00 24 804,00 20 510,00 

            

ОБЩА СУМА НА ПАСИВА: 78 560,00 802 159,00 855 548,00 854 775,00 

 

Балансът е основния източник на информация, свързана с имущественото и 

финансовото състояние на Общината. Той отразява състоянието на средствата, 

активите, задълженията и размера на собствения капитал към определен момент. 

Съществуващото равенство между активите и пасивите в баланса показва в какви 

активи е трансформиран капитала (собствен и привлечен) на Общината. 

От предоставените от Община Поморие баланси се забелязва  значителен ръст на 

активите и собствения капитал на Общината, като в същото време Пасивите и 

приходите за бъдещи периоди показват стабилност и малки темпове на ръст. 

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН – www.umispublic.government.bg) 

Община Поморие има 14 проекта, които всичките са приключени. Общата стойност на 

проектите е 83 306 457,56 лева, а изплатените средства са 80 814 587,39 лева. Най-

големият проект на Община Поморие е „Реконструкция и разширение на 

пречиствателна станция за отпадни води град Поморие”, като той е на обща стойност 

от 72 815 991,83 лева. 

http://www.umispublic.government.bg/
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Раздел II 

Приходи и Разходи на Община Поморие 
 

Анализът на финансовите отчети позволява да се определи финансовото 

състояние на Община Поморие. Финансовите отчети предоставят богата информация за 

финансовата устойчивост, състояние и икономически потенциал на Общината. 

Анализът на отчета за приходите и разходите се концентрира върху величината, 

структурата и динамиката на разходите и приходите. Анализът изследва както 

абсолютните, така и относителните стойности на показателите в отчета за касовото 

изпълнение на бюджета. 

Много анализатори и инвеститори определят Отчета за касовото изпълнение на 

бюджета за най-важния финансов документ. 

Макар и балансът да разкрива доколко е стабилна Общината, отразявайки 

нейното финансово състояние към определен момент, отчетът може да бъде от по-

голям интерес за инвеститорите поради това, че: 

• В него се посочва информация за резултатите от дейността на Общината за 

цялата Година. 

• Той служи и като ориентир в очакванията за бъдещата дейност на Общината.  

 

Табл. № 7  

        (в хил. лева) 

№ 

по 

ред 

Отчет за Касовото изпълнение на 

бюджета, сметките за средства  от 

ЕС и сметките за чужди средства 

2013 2014 2015 2016 

1. Собствени приходи 16 428 11 813 12 318 12 368 

2. 
Разходи и придобиване на 

нефинансови активи 
22 679 22 736 84 779 2 514 

3. 
Трансфери и заеми между бюджетни 

организации 
11 821 11 181 -3 421 13 773 

4. Дефицит (-) / Излишък (+) 5 570 258 -2 381 1 039 

5. Финансиране на бюджетното салдо -5 570 -258 2 381 -1 039 

 

 

Отчетът за изпълнение на бюджета е основният документ по отношение 

приходите и разходите на Общината. 

За анализираният период (от 2013г. до 2016г. вкл.) се забелязват следните 

тенденции: 

- Приходите на Община Поморие се отличават с тенденция към намаляване – 

за 2016г. спрямо 2013г. то е в размер на 25%.  

- Разходите на Общината се увеличават драстично през 2015г., особено 

спрямо стойностите от 2014г. 
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- Същото се отнася и за Трансферите и заемите между бюджетни организации 

– ръстът за 2015г. спрямо 2014г. е в размер на 630%. 

 

Графика 1 – Приходи на Община Поморие 

 

 

1. Приходи на Община Поморие за периода 2013г. – 2016г. 
 

Приходът е брутният поток на икономически ползи през периода, създаден в хода 

на обичайната дейност на Общината, като тези ползи водят до увеличаване на 

собствения капитал. 

Анализ на приходите на Общината показва следните стойности: 

 

Табл. № 8  

        (в лева) 

Приходи на Община Поморие 2013 2014 2015 2016 

Приходи от данъци 5 788 874 5 659 061 5 142 000 6 448 000 

Приходи и доходи от собственост 1 458 106 1 699 067 1 926 000 1 476 000 

Приходи от такси 3 373 847 3 270 404 3 122 000 3 822 000 

Приходи от глоби 343 595 345 817 339 000 324 000 

Други неданъчни приходи 77 313 64 199 -18 000 216 000 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -1 316 197 -606 687 0 -570 000 

Постъпления от продажби на нефинансови активи 6 471 700 1 191 326 1 746 000 553 000 

Приходи от концесии 195 799 167 466 0 74 000 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 

от страната 
35 185 23 136 61 000 25 000 

Всичко приходи: 16 428 222 11 813 789 12 318 000 12 366 000 

 

Видно е, че приходите на Общината основно се формират от данъчни 

постъпления, такси и приходи от собственост. 
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Графика 2 – Приходи на Община Поморие 

 

 

Основните тенденции тук са: 

- Стабилност на данъчните приходи. 

- Стабилност на приходите като цяло, но за изследвания период те са с обща 

тенденция да намаляват. 

- Това се дължи основно на „Постъпленията от продажби на нефинансови 

активи“  през 2013г., а именно приходи от продажба на земя, които не определят 

устойчива тенденцията, а имат по-скоро случаен, „нерегулярен” характер. 

В предоставените от Община Поморие обобщени отчети за изпълнение  на 

бюджета се вижда, че общината има незначителни отклонения между годишен план на 

приходите и изпълнението на бюджета. Това говори за високия професионализъм на 

служителите на общината, както и за добрите бюджетни и финансови познания на 

мениджмънта. Доближаващите се стойности на планираното и действителното създават 

предпоставка за стабилна работа на общината, намалява рисковете от големи 

флуктуации в годишните резултати. 

 

 

2. Разходи на Община Поморие по функции за периода 2013г. – 2016г. 

 

 

Анализът на разходите на Община Поморие показва следните стойности и 

тенденции:  
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Табл. № 9  

        (в лева) 

№ 

по 

ред 
Наименование 2013 2014 2015 2016 

1. Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
5 867 320 232 362 7 124 000 9 723 000 

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 1 117 595 320 657 1 509 000 0 

3. Осигурителни вноски от работодатели 1 273 439 121 933 1 613 000 1 822 000 

4. Издръжка 10 086 670 1 586 650 -2 435 000 10 801 000 

5. Разходи за лихви по заеми от страната 225 250 0 187 000 218 000 

6. Други разходи за лихви 714 0 0 10 000 

7. Стипендии 22 550 0 29 000 0 

8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 67 567 
0 69 000 105 000 

9. Субсидии  645 455 0 1 187 000 1 529 000 

10. Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
16 467 0 0 0 

11. Основен ремонт на ДМА 932 772 11 656 439 81 365 952 1 262 070 

12. Придобиване на ДМА 2 128 670 6 100 776 3 394 728 1 244 951 

13. Придобиване на нематериални ДА 251 572 14 016 18 306 6 552 

14. Придобиване на земя 43 296 0 0 0 

15. Капиталови трансфери    
77 600 

  Всичко: 22 679 337 20 032 833 94 061 986 26 799 173 

 

 

 

За целият изследван период разходите са напълно покрити от приходите, които 

Общината е генерирала за съответната година или е получила под формата на 

Трансфери.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 3 – Обща сума на разходите на Община Поморие по години 
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За изследвания период най-голям ръст имат Разходите за придобиване на 

нефинансови активи – повече от 460%. Това се дължи на Указания на Министерство на 

финансите /ДДС № 14/30.12.2013 г. т.18/ , с което отчитането на земи, гори и трайни 

насаждения, инфраструктурни обекти, ДМА с художествена и историческа стойност, 

паметници на културата, музейни експонати и други подобни (без сгради)  от 2015 г. се 

отчитат в баланса, а не задбалансово както до 2014г. 

Както при приходите, така и при разходите, планираните и фактически 

направените разходи се припокриват добре. Доближаващите се стойности на 

планираното и действителното дава гаранция за стабилна работа на Общината, 

намалява рисковете от големи флуктуации в годишните резултати. 

 

Интернет страницата на Община Поморие:  www.pomorie.bg  

 

 

Глава III 

Данни за общинските предприятия и 

търговските дружества с общинско 

участие 
 

 

1. Общински предприятия 

 

Табл. 10 
 

№ Име 
№ и дата на 

Решението на ОС  
Предмет на дейност  

1. 

Общинско предприятие 

"Благоустройство, 

комунални и строително-

монтажни дейности" 

915 / 11.03.2014 

Благоустрояване, почистване, поддържане, ремонт на 

улични платна, площади, алеи тротоари;поддържане 

ремонт на сгради общ.сосбтвеност, премахване на 

строежи или части от тях 

2. 
Общинско предприятие 

"Озеленяване, горско и 

селско стопанство" 

51 / 02.02.2012 

Организиране и извършване на дейности по 

озеленяване, почистване,поддържане на имоти 

общ.соб-ст;дейност по 

управление,стопанисване,ползване и опазване на гори 

и земи от общински поземлен фонд 

3. 
Общинско предприятие 

"Социално обслужване" 
  

4. 
Общинско предприятие 

"Стопанисване и управление 

на общински имоти" 

420 / 20.12.2012 

Стопанисване, поддръжка на общински пазари и 

тържища; събиране на определени такси за ползване 

на място; събиране на наеми и от движими и 

недвижимо имущество и други средства 

 

 

 

2. Търговски дружества 

 

а/ Наименование – „МБАЛ-Поморие“ ЕООД 

б/ Седалище и адрес на управление – град Поморие, ул.Парашкев Стоянов №1 

http://www.pomorie.bg/
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в/ Управител – Женя Неделчева Караилиева - Георгиева 

г/ Код по ЕИК – 102618523 

д/ Размер на капитала – 303 000 лева. 

е/ Размер на участие на Общината – 100% 

ж/ Предмет на дейност – Осъществяване на болнична помощ. 

 

 

а/ Наименование – „Медицински Център-I”-Поморие 

б/ Седалище и адрес на управление – град Поморие, ул.Парашкев Стоянов №1 

в/ Управител – Маргарита Василева Нинова 

г/ Код по ЕИК – 102618548 

д/ Размер на капитала – 47 000 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 100% 

ж/ Предмет на дейност – Осъществяване на специализирана извънболнична 

медицинска дейност. 

 

 

а/ Наименование – „Общински Аптеки „ЕООД 

б/ Седалище и адрес на управление – град Поморие, ул. „Калоян“ № 1 

в/ Управител – Весела Апостолова Печас 

г/ Код по ЕИК – 102086650 

д/ Размер на капитала – 5 000 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 100% 

ж/ Предмет на дейност – Търговия на дребни с Фармацевтични стоки. 

 

 

а/ Наименование – Спортс пропърти мениджмънт Поморие АД 
б/ Седалище и адрес на управление – град Поморие, ул. Професор Стоянов 

№5а 

в/ Управител – Огнян Стоянов Ралев 

г/ Код по ЕИК – 102836116 

д/ Размер на капитала – 2 852 370 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 50,45% 

ж/ Предмет на дейност – предлага на съответните спортни федерации 

предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на 

спортистите, да извършва трансфер на спортисти, да притежава правата за 

реклама, за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, при 

условия и ред, определени от съответната спортна федерация, за извършва 

спортни услуги. 

  

 

а/ Наименование – „Кабланд“ООД 

б/ Седалище и адрес на управление – град Поморие, ул. „Солна“ №5 

в/ Управител – Дарио Томалети 

г/ Код по ЕИК – 102922800 

д/ Размер на капитала – 1 388 500 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 20% 

ж/ Предмет на дейност – проектиране, строеж и експлоатация на ваканционно – 

развлекателен голф комплекс от зони, сгради и съоръжения за рекреация и 

акомодация в поземлени имоти находящи се в землището на гр. Каблешково, 
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община Поморие, местността “Хижата”, а именно: Пасище (мера) с площ от 

1225, 609 дка, десета категория, съставляващо имот № 024214 от масив 24 по 

плана за земеразделяне; Пасище (мера) с площ от 140, 534 дка, десета 

категория, съставляващо имот № 024023 от масив 24 по плана за 

земеразделяне; Пасище (мера) с площ от 359, 466 дка, десета категория, 

съставляващо имот № 024016 от масив 24 по плана за земеразделяне; Пасище с 

храсти с площ от 92, 926 дка, десета категория, съставляващо имот № 000012 

по плана за земеразделяне; Пасище с храсти с площ от 15, 569 дка, десета 

категория, съставляващо имот № 000006 по плана за земеразделяне; Пасище с 

храсти с площ от 1, 419 дка, десета категория, съставляващо имот № 000011 по 

плана за земеразделяне; Дере с площ от 82, 674 дка, съставляващо имот № 

000029 по плана за земеразделяне. 

 

 

а/ Наименование – „Хоризонт“ АД 

б/ Седалище и адрес на управление – град Поморие,  ул. "Търговска" № 4 
в/ Управител – Пламен Димитров Петков 

г/ Код по ЕИК – 812117179 

д/ Размер на капитала – 435 320 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 3,46% 

ж/ Предмет на дейност – покупка на едро и дребно на хранителни и 

промишлени стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, 

преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, 

търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, 

лицензионни сделки, хотелиерски и ресторантьорски сделки, сделки свързани с 

производство на полуфабрикати и готови изделия за обществено хранене, 

туристически сделки, вътрешен и международен туризъм, рекламни, 

информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. 

 

 

а/ Наименование – "Университетска Многопрофилна Болница за Активно 

Лечение – Бургас“ АД 

б/ Седалище и адрес на управление –  гр. Бургас,ул.“Стефан Стамболов“ №73 

в/ Управител – Бойко Георгиев Миразчийски 

г/ Код по ЕИК – 102274111 

д/ Размер на капитала – 1,15% 

е/ Размер на участие на Общината – 12921400 лв. 

ж/ Предмет на дейност – Осъществяване на болнична помощ. 

 

 

а/ Наименование – „Общинска Банка“ АД  

б/ Седалище и адрес на управление – град София, ул. „Врабча“ №6 

в/ Управител – Сашо Петров Чакалски и Николай Михайлов Колев 

г/ Код по ЕИК – 121086224 

д/ Размер на капитала – 57 362 810 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 0,02% 

ж/ Предмет на дейност – (дружеството е банка) публично привличане на 

влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго 

финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни 

услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 
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издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове 

и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3; приемане на 

ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; 

финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за 

сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение 

на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и 

благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по 

чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично 

брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на 

финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; 

събиране, предоставяне на информация и референции относно 

кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с 

наредба на БНБ. 

 

 

а/ Наименование – „Слънчев Бряг Холдинг„ АД 

б/ Седалище и адрес на управление –  гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг,  админи-

стративна сграда п.к. 15 

в/ Управител – Петко Банов Тончев, Георги Христов Когалов, Николай 

Любенов Николов 

г/ Код по ЕИК – 102184240 

д/ Размер на капитала – 386 538 лева 

е/ Размер на участие на Общината – 0.026% 

ж/ Предмет на дейност – придобиване, управление и продажба на облигации, 

придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за 

използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, 

финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, участие 

във всички други търговски сделки, незабранени от закона. 

 

 

Глава IV 

План развитие на Община Поморие 
 

Планът за развитие на Община Поморие е документ за стратегическо планиране 

на устойчиво интегрирано развитие на територията на Общината, който е разработен в 

съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие. 

Той съдържа подробен социално-икономическият анализ. На негова основа са 

детерминирани предимствата и потенциалът за развитие на общината, с ясно 

дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, обединени 

от стремежа към устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на населението. 

Общинският план за развитие на Община Поморие определя средно-срочните 

цели и приоритети за развитие, като са отчетени специфичните характеристики и 

потенциалът на Общината и стратегическите насоки за разработване на целите и 

Приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната 

стратегия за развитие на Област Пазарджик за периода до 2020 г.  
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Раздел I 

Приоритети за развитие на Община Поморие 
 

 

1. SWOT анализ 

 

Представеният SWOT Анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) има за 

цел да разкрие сравнителните предимства и възможности на Община Поморие. 

 

Табл. 11 
 

Силни страни Слаби страни 

Град Поморие е вторичен опорен център и 

балансьор на селищната мрежа в рамките на 

Област Бургас съгласно НКПР 2013-2025г.; 

Заетостта традиционно изостава от средната за 

страната, като от 2010 г. насам спада рязко. 

Безработицата достига 9,5%  през 2010г. От 

голяма важност за населението е сезонната 

заетост в сферата на туризма, строителството, 

търговията и транспорта. 

Благоприятно местоположение – на 

Черноморското крайбрежие, в близост до град 

Бургас – център на Югоизточен район и град 

от 2-ро ниво, на 10 км от международното 

летище „Бургас“, на 20 км от жп гара Бургас и 

пристанище Бургас; 

Действащите модели на опазване и 

управление на културното наследство са 

неефективни, което оказва негативно 

отражения върху отличаващия облик на 

градското пространство;  

В близост до град Поморие преминава 

Трансевропейски пътен коридор № 8; 

Моноструктура на предлагания туристически 

продукт и слабо развита инфраструктура във 

вътрешността на общината - липса на 

цялостен туристически продукт; 

Община Поморие попада сред 20-те 

туристически общини в България съгласно 

критериите на Биркенхауер; 

Недоизграден околовръстен пътен пръстен на 

гр. Поморие и гр.Ахелой; 

Добре развита туристическа функция на 

крайбрежието и възможности за 

обогатяването й с включване на природните и 

културни ресурси на хинтерланда; 

Намалена ефективност на изградената 

водопроводна система; 

Съхранена околна среда, подходяща за 

развитие на биологично земеделие в селския 

район, еко и селски туризъм; липса на значими 

производства, замърсяващи околната среда, 

добро качество на морските води 

Неизграденост на канализационната мрежа в 

селата; 

Съхранено и богато културно-историческо 

наследство; 
Неизградено регионално депо за отпадъци; 
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Добре развити инфраструктурни мрежи, 

политика на местната власт към поетапна 

подмяна на инженерно-техническите мрежи; 

Недостиг на достатъчно квалифициран 

медицински персонал; 

Наличие на човешки ресурс в традиционните 

за общината сектори; 
Лошо състояние на уличната мрежа; 

Демографската картина на община Поморие е 

като цяло по-добра от тази за страната. 

Среногодишно населението едва забележимо 

намалява за периода 2007г. (27 391 души) и 

2010г. (27 364 души), т.е. с 0,1%. Този процес 

обаче не успява да компенсира отрицателния 

естествен прираст, който се движи между - 

0,7‰ в най-добрата година (2007 г.) и - 3,3% 

(2010г.); 

Остарели и амортизирани инженерно-

технически съоръжения; 

Положително отношение на местната власт 

към привличане на инвеститори, благоприятен 

инвестиционен климат; 

Ресурсоемкост и енергоемкост на 

производствените процеси във всички сектори 

на общинската икономика; 

Добри традиции в земеделието и 

винопроизводството; 
Липса на иновации и модерни технологии; 

Традиции в производства с потенциал за 

развитие и генериране на работни места и 

иновации; 

Липса на хидромелиоративни съоръжения; 

Наличие на добре развитие енергийни, 

електроразпределителни и комуникационни 

мрежи; 

Липса на пречиствателни станции за отпадни 

води в повечето населени места в общината; 

В изпълнение е проект по модернизация и 

разширяване на ПСОВ – Поморие. 

Неизграденост на газоснабдителна мрежа в 

град Поморие; 

 

Слаба диверсификация на икономиката в 

общината - зависимостта от малък брой 

сектори, предимно туризма; 

 

Незадоволително състояние на обществените 

сгради на културните институции в селския 

район на общината. 

Възможности Заплахи 

Развитие на наличните ресурси:  

- културно наследство – развитие на културен 

и познавателен туризъм;  

- възможност за създаване на културни 

маршрути; 

- възможност за развитие на биологично 

земеделие и селски туризъм поради чистата 

околна среда; 

- използване на изворите за минерална вода, 

лечебната кал и морската вода – развитие на 

балнеолечебен , спа и уелнес туризъм; 

- възможност за развитие на спортната и 

лечебна база с цел тренировка и 

Продължаваща глобална криза, водеща до 

забавяне на икономическото развитие на 

страната, област Бургас и община Поморие, в 

резултат на неблагоприятна международна 

конюнктура; 
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възстановяване на национални и 

чуждестранни отбори и отделни спортисти; 

- за подобряване на транспортната 

инфраструктура (сухопътен – пътища и ж.п. 

линии); 

Благоприятни климатични условия и 

природни дадености за развитие на селско 

стопанство и възможност за утвърждаване на 

общината като производител на биологични 

селскостопански продукти; 

Задълбочаване на неблагоприятните 

демографски тенденции и засилване на 

негативните им ефекти върху пазара на труда 

и социалните системи; 

Използване на публично-частното 

партньорство като инструмент за 

облагородяване на градската среда и 

предоставяне на обществени услуги; 

Трайна тенденция към миграция на хората в 

трудоспособна възраст към областния център, 

столицата или други държави; 

 

Използване на благоприятните природни 

дадености на общината за производство на 

енергия от възобновяеми енергийни 

източници; 

Увеличаване на дисбаланса при доходите на 

социалните групи; 

Подобряване на управленския капацитет за 

извършване на международен маркетинг на 

дестинацията; 

Недостатъчно инвестиции за големи 

инфраструктурни проекти; 

Газификация на град Поморие за подобряване 

на екологичното състояние; 

Затруднена реализация на трудовия пазар на 

излизащите от образователната система;  

Обособяване на вторични опорни центрове на 

селищната мрежа; 

Възникване на недостиг от квалифициран 

преподавателски, научен и медицински 

персонал поради слаба привлекателност на 

тези професии в общината; 

Подобряване на качеството и поддръжката на 

инженерната инфраструктура; 

Забава на реализацията на стратегически за 

общината инфраструктурни проекти; 

Създаване на високотехнологично и зелено 

производство. 

Забавяне на процеса на комасация на земите и 

въвеждането на модерно, базирано на 

знанието селско стопанство; 

Развитие на иновациите и технологична 

модернизация, повишаване енергийната 

ефективност на местните предприятия; 

Предизвикателства, причинени от промените в 

климата; 

Възможност за по-широко използване на 

електронните услуги. 

Значително увеличаване на цените на 

ресурсите (в това число енергийните) и на 

дела им в себестойността им на промишлената 

продукция; 

 

Загуба на пазари на местните туроператори 

поради нарастване на глобалната конкуренция 

между туристическите дестинации. 

 

На базата на анализа на текущото състояние и на SWOT анализа  могат да се 

направят следните изводи: 

 Община Поморие разполага с редица преимущества от природно-климатичен и 

географско териториален характер, които, обаче, не са използвани в достатъчна 

степен; 
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 Необходимо е насърчаване в рамките на разнообразяване на икономическата 

база на разкриването и запазването на нови работни места, повишаване 

качеството на живот на местното население, повишаване атрактивността на 

района за привличане на инвестиции чрез развитие и модернизация на 

инфраструктурите, подобряване конкурентоспособността на местните 

предприятия и засилване на тяхната експортна насоченост; 

 Необходимо е да се разнообразят структурите на заетост в селския район и да се 

подобрят взаимовръзките между градовете и селата. В това отношение е добре 

да се развие преработвателна промишленост на селскостопански продукти и 

алтернативни форми на  туризъм в рамките на частната инициатива, да се 

обособят “вторични опорни центрове” на селищната мрежа; 

 Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на 

качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и 

екологично развитие и висок жизнен стандарт, следва да бъде една от 

приоритетните задачи пред местната власт. 

 

 

2. Стратегия на Община Поморие за реализация на целите и приоритетите за 

развитие 

Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в 

общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети 

за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством 

изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти. 

 

Главната стратегическа цел е: 

Повишаване качеството на жизнената среда и условията за трудова 

реализация, постигане на интегрирано, балансирано и устойчиво местно развитие, 

основано на ефективно използване на вътрешния потенциал и сравнителните 

предимства на общината за осигуряване на благоприятната бизнес среда, 

инфраструктурна свързаност, заетост и социално включване. 

Формулираната главна стратегическа цел е в съответствие с главната цел на 

регионалното развитие на Република България за периода до 2022г. формулирана в 

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 

2012-2022г.  Главната цел на развитието на община Поморие също така отчита 

Европейската политика на сближаване за периода 2014-2020г. и кореспондира с целите 

на Стратегия Европа 2020 и Териториален дневен ред 2020. 

Главната стратегическа цел се фокусира върху следните направления чрез 

формулиране на стратегически цели: 
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Главна 
стратегическа 

цел 

Стратегическа цел 1 

Стратегическа цел 2  

Стратегическа цел 3  

Стратегическа цел 1 – Подобряване на базисната инфраструктура на 

територията на общината за насърчаване на предприемачеството, конкурентноспособна 

икономика и качествена околна среда. 

Стратегическа цел 2 – Повишаване качеството на жизнената среда и условията 

за трудова реализация. 

Стратегическа цел 3 – Подкрепа за устойчиво развитие на туризма и 

балансирано териториално развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 4– Стратегически цели на Община Поморие 

 

Необходимостта от опазване на околната среда и устойчивостта в 

регионалното развитие е основен хоризонтален приоритет и изисква пълно отчитане 

на екологичните съображения при преследването на целите на икономическото и 

социалното развитие на общината. 

Основните приоритетни направления на развитие на община Поморие са: 

Табл. 12 

Приоритет 1  
Модернизирана базисна инфраструктура и качествена жизнена и околна среда 

Специфична 

цел 1  

Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура  

Мярка 1 
Реконструкция и рехабилитация на участъци от 

републиканската пътна мрежа  

Мярка 2 Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа 

Специфична 

цел 2  

Доизграждане и развитие на екологичната инфраструктура  

Мярка 1 

Подобряване на водопроводната мрежа и доизграждане на 

канализационната мрежа. Интегрирано управление на 

отпадните води. 

Мярка 2 Организиране на ефективно управление на отпадъците 



  

Финансов анализ на Община Поморие 

25 

Приоритет 2  
Енергоефективна икономика основана на модерни технологии и иновации, 

насърчаване на инвестициите  

Специфична 

цел 1  

Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, технологична 

модернизация и иновации в предприятията 

Мярка 1 

Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници в 

предприятията, ефективно използване на информационни и 

комуникационни технологии  

Мярка 2 Технологична модернизация и иновации в предприятията 

Специфична 

цел 2  

Подобряване на бизнес средата, развитие на местни клъстери и бизнес 

мрежи 

Мярка 1 
Подобряване на услугите за местния бизнес, развитие на он-

лайн публични услуги, инвестиционен маркетинг 

Мярка 2 Развитие на местни клъстери и бизнес мрежи 

Приоритет 3 
Устойчиво развитие на туризма, съхраняване и валоризиране на уникалното природно и 

културно наследство в община Поморие 

Специфична 

цел 1  

Съхраняване и валоризиране на уникалното природно и културно 

наследство 

Мярка 1 
Интегрирано управление на природните ресурси и богатото 

биологично разнообразие 

Мярка 2 
Подобряване състоянието на културните институти и 

недвижимите културни ценности  

Специфична 

цел 2  

Максимално оползотворяване на културното и природно наследство за 

развитие на конкурентноспособни туристически продукти 

Мярка 1 
Развитие на туристически атракции и свързаната с туризма 

инфраструктра 

Мярка 2 
Развитие на конкурентоспособни интегрирани туристически 

продукти 

Приоритет 4 
Ефективна образователна, социалната и здравна система за повишаване качеството на 

живот на населението 

Специфична 

цел 1  
Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост, равен достъп 

до образование  и социално включване на маргинализираните групи 

Мярка 1 
Подобряване качеството на образователните услуги за 

населението, развиване на умения за нуждите на местната 

икономика  

Мярка 2 Насърчаване на местни инициативи за заетост, социално 

включване на маргинализираните групи 

Специфична 

цел 2  

Равен достъп и подобряване качеството на здравните и социалните 

услуги в общината 

Мярка 1 
Деинституционализация на деца и възрастни, развитие на 

качествени социални услуги в общността 

Мярка 2 
Подобряване предоставянето на здравни услуги за 

повишаване качеството на живот на местното население 

 
Устойчиво и балансирано развитие на селищната мрежа на община Поморие  
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Приоритет 5  Специфична 

цел 1 

Устойчиво и интегрирано развитие на град Поморие в рамките на 

интегриран план за градско възстановяване и развитие 

Мярка 1 Благоустрояване и естетизиране на градската среда, вкл. на 

граския център, жилищните квартали и подобряване на 

енергийната ефективност 

Мярка 2 Строителство, рехабилитация, обновяване и 

благоустрояване на физическата среда в 

производствените терени 

Специфична 

цел 2 

Балансирано развитие на околната територия в рамките на 

общината и укрепване на функционалните връзки между 

населените места 

Мярка 1 Подобряване достъпа до основни услуги за 

населението в селския район, благоустрояване на 

малките населени места, развитие на вторични 

опорни центрове - градовете Каблешково и Ахелой. 

Мярка 2 Развитие на селското стопанство и конкурентен 

хранително-преработвателен сектор, насърчаване 

диверсификацията на икономическите дейности 

Приоритет 6  
Подобряване на местния институционален капацитет за успешно усвояване на 

средствата от европейските фондове и донорски програми 

Специфична 

цел 1  

Укрепване на местния административен капацитет за стратегическо 

планиране и управление на проекти 

Мярка 1 
Подобряване на местния капацитет за подготовка и 

управление на програми и проекти 

Мярка 2 
Укрепване на местните структури за консултации и 

партньорство 

Специфична 

цел 2  

Създаване и развитие на партньорства, засилване на междуобщинското 

сътрудничество 

Мярка 1 
Създаване и оптимално използване на публично-частните 

партньорства 

Мярка 2 
Побратимяване с общини, установяване на активни връзки с 

водещи компании в сферата на туризма, преработвателната 

промишленост и услугите 
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Община 
Поморие 

Приоритет 1 

Модернизиран
а базисна 

инфраструктура 
и качествена 

жизнена и 
околна среда Приоритет 2 

Енергоефективн
а икономика 

Приоритет 3 

Устойчиво 
развитие на 

туризма 

Приоритет 4 

Ефективна 
образователна, 

социална и 
здравна системи 

Приоритет 5 

Устойчиво и 
балансирано 
развитие на 
селищната 

мрежа 

Приоритет 6 

Подобряване 
на местния 

институционал
ен капацитет 

 

3. Описание на приоритетите, специфичните цели и мерки за постигането им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 5 – Приоритети на Община Поморие 

 

 

Приоритет 1: Модернизирана базисна инфраструктура и качествена жизнена и околна 

среда 

Специфична цел 1: Развитие и модернизация на транспортната инфраструктура 

 Мярка 1.1.1. Реконструкция и рехабилитация на участъци от републиканската 

пътна мрежа 

 Мярка 1.1.2. Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа 

Специфична цел 2: Доизграждане и развитие на екологичната инфраструктура  

 Мярка 1.2.1: Подобряване на водопроводната мрежа и доизграждане на 

канализационната мрежа. Интегрирано управление на отпадните води. 

 Мярка 1.2.2. Организиране на ефективно управление на отпадъците 
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Приоритет 2: Енергоефективна икономика основана на модерни технологии и 

иновации, насърчаване на инвестициите 

Специфична цел 1: Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност, 

технологична модернизация и иновации в предприятията 

 Мярка 2.1.1. Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници в предприятията 

 Мярка 2.1.2. Технологична модернизация и иновации в предприятията 

Специфична цел 2: Подобряване на бизнес средата, развитие на местни клъстери и 

бизнес мрежи 

 Мярка 2.2.1. Подобряване на услугите за местния бизнес, ефективно използване 

на информационни и комуникационни технологии 

 Мярка 2.2.2. Развитие на местни клъстери и бизнес мрежи 

 

Приоритет 3: Устойчиво развитие на туризма, съхраняване и валоризиране на 

уникалните природни и културни ценности в община Поморие 

Специфична цел 1: Съхраняване и валоризиране на природните и културни ценности в 

община Поморие 

 Мярка 3.1.1. Интегрирано управление на природните ресурси и богатото 

биологично разнообразие 

 Мярка 3.1.2. Подобряване състоянието на културните институти и недвижимите 

културни ценности 

Специфична цел 2: Максимално оползотворяване на културното и природно наследство 

за развитие на конкурентноспособни туристически продукти 

 Мярка 3.1.1. Развитие на туристически атракции и свързаната с туризма 

инфраструктура 

 Мярка 3.1.2. Развитие на конкурентоспособни интегрирани туристически 

продукти 

 

Приоритет 4: Ефективна образователна, социална и здравна системи за повишаване 

качеството на живот на населението 

Специфична цел 1: Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост, равен 

достъп до образование  и социално включване на маргинализираните групи 

 Мярка 4.1.1. Подобряване качеството на образователните услуги за населението, 

развиване на умения за нуждите на местната икономика  

 Мярка 4.1.2. Насърчаване на местни инициативи за заетост, социално включване 

на хората в неравностойно положение 

Специфична цел 2: Равен достъп и подобряване качеството на здравните и социалните 

услуги в общината 
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 Мярка 4.2.1. Деинституционализация на деца и възрастни, развитие на 

качествени социални услуги в общността 

 Мярка 4.2.2. Подобряване предоставянето на здравни услуги за повишаване 

жизнения стандарт на местното население 

 

Приоритет 5: Устойчиво и балансирано развитие на селищната мрежа на община 

Поморие 

Специфична цел 1: Устойчиво и интегрирано развитие на град Поморие в рамките на 

интегриран план за градско възстановяване и развитие 

 Мярка 5.1.1. Благоустрояване и естетизиране на градската среда, вкл. на 

градския център, жилищните квартали и подобряване на енергийната 

ефективност 

 Мярка 5.1.2. Строителство, рехабилитация, обновяване и благоустрояване на 

физическата среда в производствените терени 

Специфична цел 2: Балансирано развитие на околната територия в рамките на 

общината и укрепване на функционалните връзки между населените места 

 Мярка 5.2.1. Подобряване достъпа до основни услуги за населението в селския 

район, благоустрояване на малките населени места, развитие на вторични 

опорни центрове - градовете Каблешково и Ахелой. 

 Мярка 5.2.2. Развитие на селското стопанство и конкурентен хранително-

преработвателен сектор, насърчаване диверсификацията на икономическите 

дейности 

 

Приоритет 6: Подобряване на местния институционален капацитет за успешно 

усвояване на средствата от европейските фондове и донорски програми 

Специфична цел 1: Укрепване на местния административен капацитет за стратегическо 

планиране и управление на проекти 

 Мярка 6.1.1. Подобряване на местния капацитет за подготовка и управление на 

програми и проекти 

 Мярка 6.1.2. Укрепване на местните структури за консултации и партньорство 

Специфична цел 2: Създаване и развитие на партньорства, засилване на между-

общинското сътрудничество 

 Мярка 5.2.1. Създаване и оптимално използване на публично-частните 

партньорства. 

 Мярка 5.2.2. Побратимяване с общини от Европа, от Черноморската зона, 

установяване на активни връзки с водещи компании в сферата на туризма, 

преработвателната промишленост и услугите 

Изготвянето на Общинския план за развитие е осъществено при установени 

приоритети за страната, отразяващи основните постановки от важни политически и 

стратегически документи на ЕС, чрез Националната програма за реформи 2012-2015 г. 
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в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и Националната програма за развитие 

“България 2020”, която като главен стратегически документ, интегрира приоритетите 

от различните секторни стратегии и определя насоките за постигането на заложените 

цели и приоритети за развитие на страната до 2020 г. 

Общинският план за развитие на Поморие интегрира в значителна степен 

стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и 

регионално развитие след 2013 г., основаващо се на общия стремеж за интелигентен 

икономически растеж чрез развитие на знанията и уменията, технологично обновление 

и иновации, използване на „зелени” технологии и енергии, постигане на социална 

интеграция, развит пазар на труда, конкурентоспособна местна икономика с високи 

равнища на заетост и по-ефективно използване на ресурсите.  

Общинският план за развитие отразява приоритетите на Националната стратегия 

за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и 

местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта, 

инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване. 

На ниво Общински план за развитие се гарантира връзката между регионалния и 

местния стратегически контекст за развитие. В същото време, приоритетите за развитие 

се базират в голяма степен на Стратегия „Европа 2020“, насочена към икономическо, 

социално, териториално сближаване и регионално развитие с активното участие на 

местната общност, и подход изискващ резултати и добавена стойност. 

Общинският план за развитие отразява пространствените перспективи на 

територията на Общината на основата на  икономическите и социалните фактори, 

които са определени като водещи за развитието на Общината, като се отчитат 

възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и 

се създават предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския 

център – град Поморие, който осъществява решаваща роля за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на Общината и 

региона. 

 

 

 

Раздел II 

Индикативни финансови отчети 
 

Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните 

финансови ресурси, необходими за реализацията на Общинския план за развитие. 

Финансовата рамка представлява разпределение на предвидените средства по 

отделните приоритетни области от стратегията на ОПР, както и приложените 

разнообразни финансови източници. Индикативната финансова таблица обединява 

прогнозната стойност на всички проекти от Програмата за реализация на Общинския 

план 2014-2020. 
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Табл. № 13 

(в хил. лева) 

Приоритет 

Публичен сектор 
Частен 

сектор 

Обща 

ст-ст 

Оперативни 

програми 

Републикан

ски бюджет 
Други донори 

Общински 

бюджет 

Хил.

лв. 

Отн.д

ял [%] Хил. 

лв. 

Отн. 

дял   

[%] 

Хил. 

лв. 

Отн. 

дял   

[%] 

Хил. 

лв. 

Отн. 

дял 

[%] 

Хил.

лв. 

Отн. 

дял 

[%] 

Стратегическа 

цел 1 
18 150 77,13 3 580 15,21 630 2,68 1 003 4,26 170 0,72 23 533 

Стратегическа 

цел 2 
2 940 53,95 117 2,15 1 405 25,78 34 0,62 953 17,49 5 449 

Стратегическа 

цел 3 
5 090 53,43 916 9,61 1 750 18,37 776 8,15 995 10,44 9 527 

Стратегическа 

цел 4 
5 280 73,55 990 13,79 635 8,85 151 2,10 123 1,71 7 179 

 

 

 

Графика 6 – Разпределение на Финансовите ресурси по източници,  

съгласно ОПР на Община Поморие за периода  2014г. – 2020г. 

 

 

 

 

 

Графика 7 – Разпределение на 

Финансовите ресурси по 

Стратегически цели, съгласно ОПР 

на Община Поморие за периода  

2014г. – 2020г. 
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Глава V 

Прогноза 2017г. – 2019г. 
 

 

Прогнозата е част от планирането на дейността и е предназначено да създаде 

паричен израз или визия в парично изражение за известен период напред. Прогнозата е 

неразделна част от всеки финансов анализ и инвестиционен процес. 

Тя показва на инвеститорите основните насоки на планираните разходи както и 

източниците на тяхното финансиране. Позволява да се оцени възможността за 

покриване на лихвените и главнични задължения, както и да се види възможността на 

Общината за реакция при непредвидени събития и разходи. 

Прогнозата разкрива и предвижданията по отношение на събираемостта на 

данъците на територията на общината, както и приходите от търговските дружества с 

общинско участие и общинските предприятия.  

 

 

Раздел I 

Прогноза на приходите и разходите за периода 2018г. – 2020г. 
 

 

1. Прогноза за местните приходи на Община Поморие за периода 2017 – 2019г. 

 

Табл. №14 
(в лева) 

Наименование на 

приходите 
Прогноза          

2018 г. 

Прогноза          

2019 г. 

Прогноза          

2020 г. 

Данък върху доходите на физически лица: 140 000 140 000 140 000 

Имуществени и други местни данъци : 7 360 000 7 410 000 7 410 000 

Други данъци 1 500 1 500 1 500 

Приходи и доходи от собственост 1 224 200 1 224 200 1 224 200 

Общински такси 4 397 200 4 407 200 4 407 200 

Глоби, санкции и наказателни лихви 200 000 200 000 200 000 

Други приходи 100 000 100 000 100 000 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -820 000 -820 000 -820 000 

Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) 1 860 100 1 835 000 1 835 000 

Приходи от концесии 100 000 100 000 100 000 

Помощи и дарения от страната 0 0 0 

Помощи и дарения от чужбина 0 0 0 

Общо собствени приходи: 14 563 000 14 597 900 14 597 900 

 



  

Финансов анализ на Община Поморие 

33 

Прогнозата за приходите на Община Поморие е консервативна по отношение на 

нарастването им. Тя предвижда основно стабилност, с лека тенденция за увеличаване 

през тригодишния период на планиране. 

 

 

 

2. Прогноза за разходите за местни дейности  на Община Поморие за периода 2018 

– 2020г. 
 

Табл. № 15 
(в лева) 

Наименование на разходите 

по параграфи 
Прогноза          

2018 г. 

Прогноза          

2019 г. 

Прогноза          

2020 г. 

1. Заплати и възнаграждения на персинала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

1 678 400 1 723 100 1 723 100 

2. Други възнаграждения и плащания за персонала 366 700 356 500 356 500 

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 313 000 318 100 318 100 

4. Вноски за доброволно осигуряване 300 300 300 

5. Издръжка 7 706 700 7 722 300 7 722 300 

6. Платени данъци, такси и административни санкции 52 000 53 000 53 000 

7. Разходи за лихви по заеми от страната 170 000 140 000 140 000 

8. 
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции 

от чужбина 
      

9. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 8 000 8 000 8 000 

10. Субсидии на организации с нестопанска цел 685 000 685 000 685 000 

11. 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 
14 700 14 700 14 700 

12. Основен ремонт на ДМА 575 000 574 000 574 000 

13. Придобиване на ДМА 840 000 840 000 840 000 

14. Придобиване на нематериални ДА 0 0 0 

15. Придобиване на земя 0 0 0 

16. Капиталови трансфери 0 0 0 

17. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 0 0 0 

          

  Всичко: 12 409 800 12 435 000 12 435 000 

 

 

 

Прогнозата за разходите включва всички направления, в които Общината прави 

разходи. Ясно се забелязва желанието и плановете на Общината за запази нивото на 

разходите за следващите три години на стабилно и постоянно ниво, като се предвижда 

да се увеличават разходите за заплати, съответно осигуровки, както и тези за издръжка.  
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Раздел II 

Други прогнози за периода 2018г. – 2020г. 
 

1. Прогноза за трансферите и временните безлихвени заеми  на Община Поморие 

за периода 2018 – 2020г. 

 

Табл. № 16 
(в лева) 

 

Наименование по 

параграфи 
Прогноза          

2018 г. 

Прогноза          

2019 г. 

Прогноза          

2020 г. 

А) ТРАНСФЕРИ 

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини 895 000 895 000 895 000 

Трансфери между бюджети (нето) -829 100 -829 100 -829 100 

Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето) -818 300 -818 300 -818 300 

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма 

0 0 0 

Общо: -752 400 -752 400 -752 400 

Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ       

Временни безлихвени заеми между бюджети 0 0 0 

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

ЕС (нето) 
0 0 0 

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други 

сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) 
0 0 0 

Общо: 0 0 0 

 

 

 

 

2. Прогноза за дефицита/излишъка за местни дейности на Община Поморие за 

периода 2018 – 2020г., както и финансирането на бюджетното салдо 

 

Табл. № 17 
(в лева) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Прогноза 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Прогноза 

2020 г. 

Дефицит / Излишък 236 427 642 800 1 079 300 

 

 

3. Прогноза за операциите с финансови активи и пасиви на Община Поморие за 

периода 2018 – 2020г. 
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Табл. № 18 
(в лева) 

Операции с финансови 

активи и пасиви - позиции 
Прогноза 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Прогноза 

2020 г. 

Предоставена временна финансова помощ (нето) 0 0 0 

Заеми от чужбина 0 0 0 

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) -1 164 500 -767 700 -331 200 

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 
0 0 0 

Друго финансиране - нето(+/-) 0 0 0 

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 127 0 0 

Общо: -1 164 373 -767 700 -331 200 

 

 

4. Прогноза за разходите по функции на Община Поморие за периода 2018 – 2020г. 
 

Табл. № 19 
(в лева) 

Разходи по дейности 
Прогноза 

2018 г. 

Прогноза 

2019 г. 

Прогноза 

2020 г. 

Изпълнителни и законодателни служби 770 300 783 300 783 300 

Полиция, вътрешен ред и сигурност 94 300 94 300 94 300 

Защита на населението, управление и 

дейности при стихийни бедствия и аварии 
20 000 20 000 20 000 

Образование 652 700 652 700 652 700 

Здравеопазване 231 500 236 600 236 600 

Програми, дейности и служби по 

социалното осигуряване, подпомагане и 

заетостта 

380 200 379 800 379 800 

Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство 
3 278 200 3 278 800 3 278 800 

Опазване на околната среда 3 829 200 3 829 200 3 829 200 

Почивно дело 22 500 22 500 22 500 

Физическа култура и спорт 626 100 626 600 626 600 

Култура 627 900 627 900 627 900 

Селско стопанство, горско стопанство, лов 

и риболов 
319 500 319 500 319 500 

Транспорт и съобщения 535 100 535 100 535 100 

Туризъм 93 700 93 700 93 700 

Други дейности по икономиката 758 600 795 000 795 000 

Разходи некласифицирани в другите 

функции 
170 000 140 000 140 000 

Всичко: 12 409 800 12 435 000 12 435 000 
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Направената прогноза е изготвена професионално, стойностите са определени 

реалистично, дори леко песимистично, което би позволило на Община Поморие да се 

придържа в така очертаните рамки дори и при влиянието на неблагоприятни фактори, 

т.е. няма да се налагат съществени корекции. Анализът на отчетите за 2013г., 2014г., 

2015г. и 2016г. показва добрите познания на Община Поморие по отношение на 

прогнозирането и предвиждането на бюджета. 

 

Прогнозата е актуализирана към ноември 2017 г. 
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Глава VI 

Резюме 
 

Емитент Община Поморие 

Вид на облигациите 

Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, 

свободно прехвърляеми, емитирани при условията на 

първично частно пласиране. 

Валута на емисията BGN 

Размер на облигационния 

заем 
до 18 000 000 (осемнадесет милиона) лева 

Брой облигации до 18 000 (осемнадесет хиляди) броя 

Номинална стойност 1 000 (хиляда) лева 

Емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева 

Матуритет на емисията 15 години  

Гратисен период 2 години 

Депозитарна институция Централен депозитар АД 

Агент по плащането на 

лихви и главници 
Централен депозитар АД 

Обезпечение 

Първи по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички 

настоящи и бъдещи вземания на Община Поморие с 

произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви 

от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща 

изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от 

Закона за публичните финанси, както и всички 

настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни 

средства в лева 7304 на община – първостепенен 

разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват 

след централизация приходите по бюджета на Община 

Поморие, водена в Уникредит Булбанк АД, по която 

постъпват посочените собствени приходи и 

изравнителни субсидии, както и върху вземанията по 

всяка друга бюджетна сметка на Община Поморие, в 

случай че сметката бъде преместена в друга банка. 
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Лихва 

Плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен 

процент на БНБ плюс надбавка в размер на  2,20% (две 

цяло и два процентни пункта). 

Период на лихвено плащане 12 месечен 

Дати на лихвено плащане 

Един път годишно, на 10-то число на месец октомври 

всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, 

плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ 

работен ден. 

Лихвена конвенция 30/360 

Погасяване на главницата 

На 13 годишни вноски на датите на лихвените 

плащания, след изтичане на гратисния период – 12 

равни вноски, всяка от които за сума, кратна на        

18 000 на число два знака след десетичната запетая и 

една последна изравнителна вноска за окончателно 

погасяване. 

Дати на амортизационно 

плащане 

Един път годишно, на 10-то число на месец октомври 

всяка година, след изтичане на гратисния период на 

емисията. Ако денят е почивен, плащането по 

главницата ще се извършва на първия следващ работен 

ден. 

Начин на първично 

предлагане 
Частно пласиране на институционални инвеститори 
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Контакти за инвеститорите 

 

Инвеститорите, проявяващи интерес към предлаганите 

ценни книжа могат да се запознаят с Проспекта и/или да получат 

допълнителна информация, лично или на посочен от тях 

електронен адрес всеки работен ден между 10:00 и 17:00 ч., както 

следва: 

 

 

 

Упълномощен Инвестиционен 

посредник 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска банка АД 

 

 

Град София 1000 

ул. „Врабча“ № 6 

Телефон: 02/ 9300 215; 02/ 9300 205 

Факс: 02/ 9815 143 

Е-mail: kmihaylova@municipalbank.bg 

vdoykin@municipalbank.bg 

Електронна 

страница:www.municipalbank.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kmihaylova@municipalbank.bg
mailto:vdoykin@municipalbank.bg
http://www.municipalbank.bg/
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Долуподписаните лица, в качеството на 

представляващи упълномощения инвестиционен 

посредник „Общинска банка“ АД, декларират, че 

Финансовият анализ на Община Поморие съдържа вярна и 

пълна информация. 

 

 

 

 

 


