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Общински план за развитие на община Белослав (2007-2013г.)

УВОД
Общинският план за развитие на Община Белослав е разработен в съответствие
с изискванията на Закона за регионално развитие, приет от Народното Събрание на
Република България през м. февруари 2004 г., публикуван в ДВ, бр. 14 от 20.02.2004г.
Той

определя целите и приоритетите за развитието на община Белослав като

елемент на развитието на страната и в частност на Североизточния район за планиране.
Неотменима част от Плана за развитие е Индикативната финансова таблица за
реализация.
Общинският план за развитие е разработен в съответствие с предвижданията за
Областната стратегия и схема за развитие и устройство на област Варна и
Националната стратегия за регионално развитие. Неговата структура позволява той да
бъде координирано управляван и да допринесе за реализацията на Плана за развитие
на плановия район на Република България и за осъществяването на общата регионална
политика на страната.
Основополагащи при разработване на Плана за регионално развитие са целите и
принципите на кохезионната политика на ЕС, която е насочена към намаляване на
регионалните различия. Съгласно чл. 158 от Договора за ЕС, Общността ще насърчава
нейното цялостно хармонично развитие чрез създаване и провеждане на действия,
водещи до засилване на социалното и икономическото й сближаване. В частност,
Общността си е поставила за цел да намали различията между равнищата на развитие
на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните райони,
включително и на селските райони.
Планът отчита целите на Структурните фондове и Фонд “Сближаване”1, като
основни инструменти за финансиране на дейностите на регионалната политика, а така
също целите и приоритетите на ключовите документи на Общността- Стратегията от
Лисабон и Стратегията от Гьотеборг.
Друг важен фактор, който е отчетен в разработването на Плана, е ускореният
процес на икономическо преструктуриране в рамките на ЕС, като резултат от
глобализацията, технологичната революция, развитието на икономика и общество
основани на знанието при отчитане на принципите на устойчивото развитие.
1

Отчетени са сега действащите цели на Структурните фондове, както и предложенията на Комисията за
нови цели през следващия програмен период 2007-2013 г.
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Стремежът за по-балансирано разпределение на икономическите дейности на
територията на ЕС понижава риска от пречки при растежа, запазване на европейския
обществен модел и поддържане на социално сближаване. Всички тези предизвикателства стоят и пред българските региони и се конкретизират в Плана за
развитие на Община Белослав.
Отчетени са основните цели и приоритети на разработените стратегически
документи, попадащи във времевия хоризонт на Плана за развитие като: Стратегията
по заетостта (2004-2010 г), Стратегията за насърчаване развитието на малки и средни
предприятия (2002-2006 г.), Иновационната стратегия, Стратегията за насърчаване на
инвестициите (2005-2010 г.), Националната стратегия за околната среда (2005-2014 г.),
Националната жилищна стратегия, Стратегията за въвеждане на информационни и
комуникационни технологии в средното образование, Националната стратегия за
продължаващото професионално обучение (2005-2010 г.), Националната здравна
стратегия (2001-2006 г.) и др.
Планът има дългосрочен характер и обхваща периода 2007-2013 г. През този период се
очаква:
-

България да се подготви за членство в Европейския съюз и да изгради
административен капацитет за успешна интеграция в структурите на ЕС и
прилагане на структурните инструменти на национално, регионално и местно
ниво,

-

ефективно да прилага политиката за икономическо, социално и териториално
сближаване като страна – членка на ЕС, в периода след 2007 г.
Главната цел на регионалното развитие според Националната стратегия за

регионално развитие за периода до 2015 г. е постигане на устойчиво и балансирано
развитие на районите в Република България.
Тази цел съответства изцяло на целите на регионалното развитие, определени
със Закона за регионално развитие на Република България.
Предвид предстоящото членство на Република България в ЕС, тази цел
съответства и на основната цел на политиката за социално-икономическо сближаване
на ЕС.
Устойчивото и балансирано развитие на районите изисква нови количествени и
качествени изменения в регионалното развитие, обхващащи всички елементи на това
развитие и водещи до хармонично и балансирано интегриране на цялата територия на
4
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страната. Този подход е намерил мястото си във всички основни компоненти на Плана
за развитие на община Белослав.
Общинският план за развитие на община Белослав е изготвен за периода 2007 –
2013 година, но заедно с това определя основните краткосрочни направления за
развитие на общината до 2006 година, период, в който ще се осъществи прехода от
периода на пред-присъединяване към ЕС към пълноправно членство и участие в
регионалната и секторни политики на Европейския съюз. През този период ще започне
и осъществяването на конкретни проекти, които ще продължат реализацията си през
следващите години след 2007 години и ще предпоставят някои от основните
специфични цели и мерки в основната част на Плана.
Общинският

план за развитие

на община Белослав съдържа: анализ на

икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби
страни,предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие
на общината; индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за
реализация на дейностите и проекти; реда и начина за осигуряване на информация,
публичност, мониторинг и контрол на изпълнението, оценка на реализацията на плана.
Основните методи, използвани при разработването на Общинския план на
развитие на община Белослав са:
•

балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на
ситуацията и постигнатите през последните 4 години резултати;

•

интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите,
националната и регионална рамка за развитие;

•

идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и
дейностите в посока нейното развитие.

Принципите, на които се базира Планът на развитие са изцяло подчинени на
принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за
регионално развитие - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство,
публичност и прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на
дейностите, съгласуваност на политиките, инструментите и дейностите, спазване на
законовата и под-законова нормативна уредба на страната и регулациите на
Европейския съюз.
Екипът от специалисти, изработил Плана за развитие на Община Белослав се
състои от високо квалифицирани експерти в областта на планиране и програмиране на
5
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регионалната политика, селско стопанство, базисна и социална инфраструктура,
Европейски предприсъединителни инструменти и Структурни политики и фондове,
околна среда, култура и образование, паметници на културата. Те имат опит както в
разработването на подобни планове, така и в разработването на национални планови и
стратегически документи. Всеки един от тях в своя профил

се съобразява с

регулациите и тенденциите за развитие на политиките на Европейския съюз на базата
на опита си от работа в съвещателни международни органи на Европейския съюз.
Основен фактор при разработването на Плана е и управленския екип на
Общинската администрация, който активно и ефективно участва на всички нива на
подготовка на документа – от събирането на необходимата информация, през
дискусиите за определяне на конкретни мерки, до дефинирането на релевантни на
ресурсите и специфични за общината цели.
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РЕЗЮМЕ
Община Белослав е разположена в югоизточната част на Североизточния район
за планиране на Република България и в източната част на област Варна.
Урбанистичната структура се характеризира с малко населени места без наличие на
голям административен и икономически център.
По Брутен вътрешен продукт на човек през 2001г. общината се нарежда на 16
място от общо 262 общини в България. Общинската икономика е с промишленоаграрна структура, като местната индустрия е доминирана от тежката промишленост.
Енергетиката е представена от ТЕЦ “Варна”, а развитието на добивната промишленост
е свързано предимно с възможностите за строителни материали в района на град
Белослав и с. Разделна.
Селското и горското стопанство нямат структуроопределящо значение в
местната икономика. В земеделието са представени зърнените култури, развито е
лозарството и овощарството. Животновъдството е доминирано от птицевъдството и
свиневъдството, а овцевъдството и говедовъдството, по-слабо са развити.
Сферата на услугите е представена от търговията, а туризмът няма значимо
присъствие в икономиката на общината, като са налични ограничени ресурси за
развитие на екотуристически продукт.
Близостта до голям административен и стопански център и особено отличната
транспортна

достъпност

определят

възможностите

за

индустриализацията

на

общинската икономика, чрез подкрепа за развитие на технологичен бизнес.
Демографската ситуация в общината се характеризира с благоприятна
възрастова структура и положителен механичен прираст, а населението в общината е
със образователно ниво близко до средното за страната.
Дефинираната дългосрочна цел на развитие определя Община Белослав като
привлекателно място за живеене, осигуряващо условия за професионална реализация, с
развита конкурентноспособна и диверсифицирана местна икономика, при запазване на
природна и жизнена среда.
Изведените приоритети акцентират върху комплексното
икономиката,

човешките

ресурси,

техническата

и

социална

развитие на
инфраструктура,

подкрепяни от силна местна власт.
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АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Община Белослав е разположена в централната част на област Варна върху
площ от 60,1 кв. км. Граничи с общините Девня, Аксаково, Варна и Аврен общината е
съставена от четири населени места – общинският център гр. Белослав, в който е
концентрирано над 75% от населението и селата Разделна, Страшимирово и Езерово.
Релефът е равнинно-низинен, със средна надморска височина 74м., като в
границите на общината са включени терените западно от Варненското езеро и
северното подножие на Авренското плато.
Климатът е умереноконтинентален с преобладаващо влияние на Черно море,
средната годишна температура е 13,20С, с максимална температура 34,50С и минимална
температура -100С2. Зимите са умерено студени, като снежна покривка почти не се
задържа (дните със задържане на снежна покривка са 16), а лятото е продължително и
горещо. Средната годишна сума на валежите е 357мм, която е от най-ниските
стойности, измерени в метеорологичните станции през 2001г., като валежите се
характеризират със есенно-зимен максимум.
Най-разпространени са черноземните (с разновидностите излужени, карбонатни
и типични черноземи) и сивите горски почви. В близост до водните басейни и по
течението на реките се срещат алувиално-ливадни почви. Почвеното многообразие
благоприятства отглеждането на зърнени, фуражни и технически култури, зеленчуци и
овощни култури, лозя и трайни насаждения.
Почвено-климатичните условия и вертикалното разчленение на релефа3 са
довели до развитието на ерозия в района на Авренското плато и особено в землището
на гр. Белослав, която оказва неблагоприятно влияние върху развитието на селското
стопанство. Почвите върху ерозираните терени са със скъсен хумусен хоризонт.

2
3

Източник НСИ. Данните са за 2001г., измерени в метеорологична станция Варна.
Вертикалното разчленение на релефа е 75 м, а хоризонталното разчленение е 0,9м/кв км.
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Отличават се с влошен воден и хранителен режим и нарушени естествени
агропроизводствени свойства.
Водните ресурси на общината се формират от Белославското езеро, което е
шестото по големина естествено езеро в България с площ 3,9 кв. км. и обем около 9
млн. куб. м. вода., и реките Провадийска и Девня, които се вливат в езерото. На
територията на общината е разположена и малка част от Варненското езеро, като двете
езера са свързани с плавателен канал. Експлоатират се и четири сондажа с общ дебит
161 л./сек. Подземните водни ресурси са от малмоваланжкия водоносен хоризонт,
пресни до слабо минерализирани с преобладаване на калциев и магнезиев
хидрокарбонат, които са подходящи за ежедневна трапезна употреба.
Територията на община Белослав е сравнително бедна на полезни изкопаеми. На
територията на общината са установени находища на глини и мергели до с. Разделна,
кариери за добив на ломен камък и чакъл за строителството край с. Страшимирово,
фосфати съдържащи се в глауконитните пясъчници край гр. Белослав. Установено е и
находище на торф на брега на Белославското езеро между гр. Белослав и с. Разделна,
по-голямата част от което е унищожено при прокарването на плавателния канал и
строителството на фериботния комплекс. От посочените полезни изкопаеми се
експлоатира единствено находището на глини и мергели до с. Разделна.
Защитените територии са представени от местността “Ятата” (154 ха) в
землището на гр. Белослав, която

е

обявена

с

цел

запазване

естествените

местообитания на редки и защитени птици. На територията на защитената месност са
установени 178 вида птици, от които 51 са включени в Червената книга на България, а
96 вида са с европейско природозащитно значение. Видовото многообразие
представлява

орнотологичен

интерес

и

дава

възможност

за

предлагане

на

специализиран екотуристически продукт.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна инфраструктура
Транспортната система на община Белослав е сравнително добре развита, за
което благоприятства релефа, близостта до голям икономически, административен и
образователен център и индустриализацията на общината, която в миналото е довела до
изпреварващо развитие на инфраструктурата.
Община Белослав тангира на главен път Е-70 /А-2 Варна – София, който има
важно значение за повишаване на транспортната достъпност на общината и
възможностите за икономическо развитие, чрез привличане на нов бизнес и
стимулиране на стопанската активност на предприемачите. Основен проблем свързан с
транспортната достъпност на общината чрез посочения път е развитието на общинската
пътна мрежа за достъп до автомагистралата.
Първостепенно значение за социално-икономическото развитие на общината е
изгржадане на трасето на Европейски транспортен коридор No 8 Варна – Бургас –
Пловдив – София – Дуръс (свързващ пристанищните комплекси Варна и Бургас на
Черно море и Дуръс на Адриатическо море), който се предвижда да премине в посока
север-юг на 10 км източно от общината.
Всички населени места в общината са свързани с град Варна с третокласна
пътна мрежа, с обща дължина 32 км, пътната инфраструктура е допълнена от 7 км
местни пътища. Гъстотата на пътната мрежа е 68 км/100кв км., която е двукратно поголяма от средната за страната. Ниският относителен дял на общинските пътища
концентрира отговорността за поддръжката и рехабилитацията на пътната мрежа на
Изпълнителна агенция “Пътища”, областно управление Варна.
Транспортната достъпност на община Белослав се обезпечава от система от
второкласен, третокласен и местни пътища, както следва:
•

Път ІІ-20074 Варна – Белослав – Девня с дължина 18 км е основната пътна връзка
на общинския център със съседните общини в рамките на транспортно-селищната
агломерация Варна - Девня – Провадия. Наблюдават се повреди и деформации на
пътното платно, съществуващите окопи и банкети са неоформени и обрасли с
растителност. Пътят е в незадоволително техническо състояние (констатирани
повреди между 31% и 50% от площта на пътя) и се нуждае от ремонт.
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•

Път ІІІ-90038 Варна – Константиново – Белослав – Разделна, с дължина 23 км. има
надобщинско значение, като осигурява пътна връзка на южната част на общината с
общинския и областен център гр. Варна. Наблюдават се повреди и деформации на
пътното платно, съществуващите окопи и банкети са неоформени и обрасли с
растителност. Пътят е в незадоволително техническо състояние (констатирани
повреди до 50% от площта на пътя) и се нуждае от ремонт.

•

Общински път № 90424 гр. Белослав – с. Аврен с дължина 6,2 км свързва община
Белослав със съседната община Аврен и има надобщинско значение. В отделни
зони на пътното платно се наблюдават повреди и деформации, съществуващите
окопи и банкети са неоформени и обрасли с трева и храсти. Оценката на
техническото състояние на пътя е задоволително.

•

Общински път № 20082 с. Езерово – м. “Трите курни”, с дължина 3,2 км има
местно значение. В отделни зони на пътното платно се наблюдават повреди и
деформации, съществуващите окопи и банкети са неоформени и обрасли с трева и
храсти. Оценката на техническото състояние на пътя е задоволително.
Автобусни превози се изпълняват от частни превозвачи ежедневно до гр. Варна

по линиите Варна – Белослав – Разделна и варна – Езерорво – Страшимирово –
Белослав, като достъп до услугата има 100% от населението на общината.
Железопътния транспорт е представен от линията Карнобат – Синдел, която е
отклонение от линията София – Варна. На територията на общината са разположени
пет гари – във всички населени места и транспортен терминал “Фериботен комплекс.
Изградената инфраструктура в гарите предоставя възможности за пътнически превози
и товарни превози.
Инфраструктурата за воден транспорт включва Пристанище на ТЕЦ “Варна” (с
капацитет едно корабно място), Пристанище на фериботен комплекс “Варна –
Иличовск”(с капацитет две корабни места) и Фериботен комплекс Белослав за
транспорт на автомобили през канала между Белославското и Варненското езеро.
Чрез пристанищата се осигурява възможност за транспорт на стоки до страните
от черноморския регион, което подобрява в значителна степен транспортната
достъпност на общината и нейната привлекателност за бизнеса.
Фериботният комплекс има местно значение и обезпечава връзката между
северната и южната част на общинския център. Ключов проблем при функционирането
на фериботната връзка е невъзможността да се осигури достъп до северната част на
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града през нощта, което сериозно затруднява медицинското обслужване и достъпа на
полицейски служители. Алтернатива за решаването на проблема е изграждането на
мостово съоръжение.
Достъпът до въздушен транспорт е свързан с близостта на общината с град
Варна и местното летище. Летище Варна е едно от трите български летища, на които се
изпълняват пътнически и товарни полети. Предстоящото концесиониране на летището
ще допринесе в значителна степен за повишаване на качеството на предоставяните
услуги и развитие на летищната инфраструктура.
Концентрацията на транспортни артерии и транспортната достъпност създава
предпоставки за активно стопанско развитие и повишава атрактивността на общината
пред външния бизнес. Същевременно водните площи разделят общината на две части в
направление север-юг, като сухопътния транспорт се изпълнява чрез фериботна връзка.
Осъществяването на пътна връзка между северната и южната част на общината през
общинския център гр. Белослав ще има силно положително влияние върху развитието
на общинската икономика.
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдителната инфраструктура е добре изградена, като всички населени
места на територията на общината са централно водоснабдени и няма селища с
режимно водоподаване4. В общината не съществуват проблеми с водоснабдяването,
както с питейна, така и с условна чиста вода за промишлени нужди.
Всички селища имат напълно изградени вътрешни водопроводни мрежи и
водоеми, като общата дължина на водопроводната инфраструктура е 51,2 км.
Инфраструктурата във всички населени места е физически и морално остаряла, налице
са аварии, което влошава качеството и повишава себестойността на подаваната вода.
Необходимо е да се извърши реконструкция на част от водопроводната система в гр.
Белослав, с. Езерово и с. Разделна, като се заменят етернитовите тръби с тръби от
съвременни материали.
Експлоатацията и поддържането на водоснабдителната и канализационната
инфраструктура в общината се извършва от държавното дружество “ВиК” ООД –
Варна. Община Белослав е собственик на част от инфраструктурата, която е
предоставена за стопанисване на дружеството.
4

Към края на 2002г., източник: НСИ, Районите, областите и общините в България 2003
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Общинският център гр. Белослав, с. Страшимирово и

с. Езерово се

водоснабдяват от водопровода Девня – Варна II етап, който е с капацитет 140 л/сек.
Село Разделна се водоснабдява от сондажни кладенци при помпена станция
Повеляново 1 от която могат да ползват 20 л/сек. и 4 каптажа с общ дебит 1.5 л/сек.
Водата от всички водоизточници отговаря на стандартите за питейна вода.
Промишленото водоснабдяване

на крупните консуматори (ТЕЦ “Варна”,

“Трансстрой” АД) се извършва от собствени водоизточници, с изключение на
фериботния комплекс “Варна – Иличовск” и Керамичния завод в с. Разделна, които се
водоснабдяват от сондажни кладенци от помпена станция Повеляново 1.
Канализационна мрежа е изградена в общинския център гр. Белослав и с.
Езерово, като в периода 1995 – 2004г. са изпълнени проекти за изграждане и
реконструкция на канализационната мрежа на обща стойност 7,4 млн. лв, които са
финансирани от републиканския бюджет и собствени средства на общината. Като
належащо е оценено изграждането на канализационна мрежа в с. Разделна и с.
Страшимирово, която ще обслужва 1336 души.
На територията на общината функционира ГПСОВ Белослав,

в която се

извършва третиране на битовите отпадни води в селищата с изградена канализация.
Крупните индустриални предприятия имат изградени локални пречиствателни станции
за пречистване на отпадните води от производството.
Необходимо е да се завърши реконструкция на градската пречиствателната
станция, за да се осигури поддържането на екологичното равновесие в защитената
месност “Ятата”. Капацитетът на пречиствателната станция на КРЗ “Флотски арсенал”
е недостатъчен и е необходима реконструкция, предвид на изискванията за заустване
във водоприемник ІІ категория.
Околна среда и управление на отпадъците
Всички населени места на територията на община Белослав са обхванати в
системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Изградени са две депа за
твърди битови отпадъци – депото в местността "Дълбок дол" до гр .Белослав се
поддържа от "Белоско" ЕООД, а това в местността "Чакмак баир" до с. Езерово е
предоставено на концесия на "Еко-инвест" ЕООД гр. Варна. За депониране на
производствени отпадъци функционират специализирани депа - сгуроотвал на ТЕЦ
Варна, депо на "Белопал" АД и събирателна площадка на територията на Керамична
фабрика.

Депонирането

на

значителни

количества

отпадъци

в

рамките

на
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производствените зони представлява сериозен екологичен проблем в средносрочен
аспект.
Съгласно Националната стратегия за управление на отпадъците се предвижда
изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на територията на община
Провадия, като ангажимент на община Белослав е изграждане на претоварна станция.
Осигурено е финансиране от Националния бюджет, като очаквания срок за изграждане
на съоръженията е 2006г. Въвеждането в експлоатация на регионалното депо за твърди
битови отпадъци ще доведе до повишаване на разходите за транспорт и ще повиши
разходите на домакинствата.
В района на общината действат крупни производствени мощности, които
оказват съществено влияние върху екологичното състояние на почвите, водите и
атмосферния въздух.
В община Белослав и съседната община Девня са концентрирани основните
индустриални замърсители на атмосферата в област Варна и в Североизточния район за
планиране. Индустрията в общината генерира 55% от серните окиси в областта, 44% от
азотните окиси, 55% от въглеродния двуокис.
Основните замърсители на водите в общината са ТЕЦ “Варна” и химическите
заводи в Девня, замърсяващи р. Провадийска чрез вливането на оттока от шламоотвала
“Падина”. Негативно въздействие върху състоянието на Белославското езеро имат и
заустваните води от пречиствателните станции, което създава потенциална опасност от
замърсяване. Значително въздействие върху екологичното състояние на езерните води
имат и отработените води от пречиствателните станции.
Силно неблагоприятната екологична обстановка в община Белослав налага
възприемането на местна политика на привличане на инвестиции изключително в
производства незамърсяващи околната среда, като се стимулира изграждането на
локални възобновими енергийни източници.
Съобщителна система
Община Белослав се обслужва от регионалната телефонна мрежа с главна АТЦ
Варна, като всички населени места са включени в системата за автоматично телефонно
избиране. Общият брой на телефонните постове е 3369, които са разпределени по
населени места както следва гр. Белослав – 2500 поста, с. Езерово – 442 поста, с.
Страшимирово – 254 поста, с. Разделна – 173 поста.
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Достъпът до интернет се осъществява посредством наети линии на “БТК” АД и
мрежа, изградена от кабелните оператори. Възможностите за развитието на
съобщителната мрежа са свързани с близостта до оптичната кабелна мрежа.
Електроснабдяване и алтернативни източници на енергия
Всички населени места на територията на община Белослав са електроснабдени,
като електроснабдителната мрежа е сравнително добре изградена. Електропреносната
мрежа е комбинирана, от която ниско напрежение (съответно 92 км. въздушна и 43 км.
кабелна мрежа) и средно напрежение (съответно 75 км. и 5 км.).
На територията на община Белослав функционира ТЕЦ “Варна” с 6 блока по 210
МVD, който е включен в енергийната система на страната.
Електроснабдяването се извършва от “Електроразпределение – Варна”, като
общината се захранва от три подстанции – Белослав, Лазур и Девня.
Експлоатацията на възобновими енергийни източници и подобряване
ефективното използване на енергията ще има положително въздействие за
намаляване замърсяването на атмосферния въздух, което е ключов екологичен
проблем в общината. Налични са условия за изграждане на малки вятърни
електроцентрали и газифициране на обществени, индустриални и жилищни сгради.
В тази посока са насочени усилията на общинската администрация като в периода
2002-2004г. са изпълнени проекти за газифициране на 4 училища и детски градини
на обща стойност над 177 000 лв.
Ефектът

от газифициране

има икономически

и

екологичен аспект.

Използването на евтино гориво като газта намалява значително разходите на
промишлените предприятия и се отразява на себестойността на произвежданата
продукция. От друга страна потреблението на газ се отразява в намаление на
вредните емисии, които големите предприятия отделят в атмосферата. В
производството си използват газ следните предприятия: “Инхом” АД, “Белопал” АД
(в ликвидация), “Денислав Трейд” ООД и ЕТ”Желязко Желязков”.
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Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите в
сектор ИНФРАСТРУКТУРА
СИЛНИ СТРАНИ
•

СЛАБИ СТРАНИ

Изграждането

на

транспортен

коридор 8 в близост до общината
•

•

•

Амортизирана водопреносна система

•

Наличие на значително индустриално

Наличие на пречиствателна станция

замърсяване на въздуха, почвите и

за отпадни води

водите

Всички

населени

места

•

са

водоснабдени, телефонизирани и

Липса на сухопътна връзка между
северната и южната част на общината

електроснабдени
•

Висока

изграденост

на

канализационната мрежа
•

Част от публичните сгради са
газифицирани

•

Наличие на богати водни ресурси

•

Близост до оптична кабелна мрежа

ВЪЗМОЖНОСТИ
•

Развитие на транспортната

•

Необходимост

от

значителни

инфраструктура свързваща

инвестиции

транспортен коридор No8 и

екологичната инфраструктура

първокласните пътища с

•

ЗАПЛАХИ

•

за

подобряване

на

Влошаване на екологичната обстановка

общинската пътна мрежа

в района и изчерпване на капацитета на

Създаване и развитие на

наличните пречиствателни съоръжения

бизнесинфраструктура,базирана на

и депа за индустриални отпадъци.

добрата инфраструктурна
обезпеченост.
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РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Население
По данни от НСИ населението на община Белослав към 31 декември 2003г. е
11091 души, от които 5529 мъже и 5562 жени. Гъстотата на населението е 184,6 души
на кв. км., което над два пъти повече от средното за страната (70,3 души на кв. км).
Високата концентрация на населението е свързана с индустриализацията на
общинската икономика през 70-те години на ХХ век и свързаните с това миграционни
процеси.
Динамиката на населението бележи негативна тенденция, като през периода
1999-2003г. се наблюдава намаление на броя на населението с 1108 души или 9,08%
причинено от преминаването на с. Константиново от Община Белослав в Община
Варна.
Коефициентът на възрастова зависимост5 за общината (43,7) е по-нисък от
средната стойност на показателя страната (46,2), а участието на двата компонента е в
съотношение 45:55 с превес на населението над трудоспособна възраст. През периода
1999-2002г. се наблюдава благоприятна промяна в стойността на показателя, като за
сравнение през 1999г. коефициентът на възрастова зависимост е бил 45,8.
Възрастовата структура на населението в община Белослав е неблагоприятна за
демографското развитие като в подтрудоспособна възраст са 1925 души (17,36%), в
трудоспособна възраст са 6833 души (61,61%), а в надтрудоспособна възраст са 2333
души (21,04%).
По данни от преброяването на населението през 2001г. 9316 души (83,69%) се
самоопределят като българи, 911души (8,18%) като турци, като роми 138 души (1,24%).
Друг етнос са посочили 634 души (5,70%), не са се самоопределили 109 души
(0,98%).6 Населението на общината се е увеличило между последните две преброявания
с 52 души, като главна причина е икономическата миграция от съседни общини. По
населени места се наблюдават различия, като намалява броя на жителите в малките
населени места, поради застаряване на населението, а се увеличава в общинския център
и в с. Езерово.
5

Към 31.12.2003г. Изчислява се като отношението на сумата от лицата на възраст под 15 г. и над 65 г.
към лицата на възраст между 15 и 65 г. Източник: НСИ, Райони за целенасочено въздействие, електронен
документ, София, 2005.
6
Източник: НСИ, Преброяване на населението, земеделските стопанства и жилищния фонд, 2001.
Разликата до 100% е в позиция “непоказано”
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Таблица2. Население на община Белослав
Населено място
община Белослав
гр. Белослав
с. Езерово
с. Разделна
с. Страшимирово

Население по постоянен адрес към
4.12.1992 г. 1.03.2001 г.
11.4.2005г.
11079
11131
11459
7970
8058
8433
1643
1666
1690
545
518
505
921
889
831

Естественият прираст за 2003 г. е отрицателен (-30), родени са 110, а са
починали 140 души, като тенденцията е в съответствие с демографските процеси на
национално ниво.
Механичният прираст за 2003 г. е положителен (13), отчитащ заселилите се в
общината (142) спрямо изселилите се извън общината (129). Благоприятния механичен
прираст е провокиран от икономическата миграция от съседните селски общини.
Влиянието на негативния естествен прираст се компенсира от положителната
миграция и в средносрочен план благоприятства увеличението на населението на
община Белослав, както и подобряване на качествената структура на човешките
ресурси.
Образование
Образователното ниво на населението се отличава с висока степен на
образованост. Лицата с висше образование са 470 или 4,22%, като единствено в тази
група се наблюдава сериозни разлики в сравнение със средните стойности за страната
(13,25%). Групата на населението със средно образование 3781 (33,97%) е напълно
достатъчна, за да се гарантира с кадри на изпълнителско ниво икономиката на
общината. С основно образование са 3981 лица (35,76%), начално образование имат
2006 души (18,02%), а неграмотни са едва 110 души (0,99%). Децата в предучилищна
възраст са 760 (6,83%). Непоказано е образователното ниво на 0,21% от населението.
Образователната структура благоприятства навлизането на инвестиции, тъй като има
потенциала да отговори на търсенето на инвеститорите. Близостта до Варна също се
използва, като част от високо квалифицираните специалисти от областния град работят
в общината.
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Образователна структура на населението в община
Белослав към 31.12. 2003г.

деца
7%
начално
образование
18%

неграмотни висше
1% образование
4%

средно
образование
34%

основно
образование
36%

Записваемостта на лицата между 7 и 18 години е 88,48% и по този показател
община Белослав се нарежда на 132 място от общо 262 общини в България.
Броят на учениците в общината бележи тенденция на намаляване като през
учебната 1997/1998 година учениците са били 1244 през 2000/2001 съответно 1202, а
през учебната 2003/2004 са били 1145.
Анализът на протичащите демографски процеси в общината очертава
негативното влияние на застаряване на населението и наличието на групи, които следва
да бъдат обект на политика за подобряване на образователните характеристики на
населението на общината, в съответствие с потребностите на местната и регионалната
икономика.
Заетост и безработица7
Работната сила8 в община Белослав е 4954 души, a коефициентът на
икономическа активност е 48,06% което е близко до средните стойности за страната.
Броят на заетите в общинската икономика е 3992, като най-висок е делът на заетите в
индустрията е (49,42%), като тежката индустрия формира 84% от заетостта в
индустрията.

7

Източник: Агенция по заетостта, www.az.government.bg, освен в случаите когато изрично не е посочен
друг източник
8
Работната сила (икономически активни лица) е съвкупността от заети и безработни лица на възраст 15 и
повече години.

19

Общински план за развитие на община Белослав (2007-2013г.)
Таблица 1. Заети лица по отрасли в община Белослав през 2004г.9
Отрасли
Тежка промишленост
Лека промишленост
Услуги и търговия
Държавна и общинска администрация
ОБЩО

Брой заети
1658
315
1714
305
3992

Отн. дял (%)
41,53
7,89
42,94
7,64
100

Средногодишния брой на регистрираните безработни в община Белослав през
2004г. е 482 души от които 317 жени. В сравнение с 1999г. се наблюдава намаление на
безработните с 380 души, като в динамиката на безработицата пикова година е била
2001г. (1092 регистрирани безработни). Преобладаващата част от безработните са без
специалност и професия (58,68%), а с работническа професия са 30,55%. С основно и
по-ниско образование са 52,25% от регистрираните безработни. Безработните лица с
продължителност на регистрацията 12 и повече месеца към 31.12.2004г. са 160 души
(33,3%).
Нивото на регистрирана безработица е 8.9%, което е по-ниско от средното за
страната (12,16%). Същевременно равнището на регистрираната безработица през
периода 1999-2004г. е изключително динамично като варира от 14,09% през 1999г. до
22,18% през 2001г. и 16,63% през 2002г. Главната причина за това са колебанията в
общинската икономика, като най-значим е спадът в стопанската активност във фирмите
от стъкларската промишленост. Преструктрурирането на подотрасъла може да повлияе
върху заетостта в средносрочен план.
Позитивно влияние върху нивото на безработицата има прилагането на активни
мерки на пазара на труда10. Програмите за субсидирана заетост обаче не създават
устойчиви работни места и крият сериозен риск социално напрежение сред групите в
неравнопоставено положение на пазара на труда.
Средногодишният брой на безработните младежи до 29г. през 2004г. е 111
души или 23,04% от регистрираните безработни, като се наблюдава значителен превес
на жените в тази група (62,42%). Броят на лицата в изследваната група е намалял с

9

По данни от Община Белослав
С най-голямо значение за снижаване равнището на безработицата е Национална програма “От
социални помощи към осигуряване на заетост” на Министерство на труда и социалната политика.
10
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40,98% за периода 1999-2004г, като през базовата година безработните младежи са
били 26611.
Безработните младежи са слабо конкурентни на трудовия пазар, като
перспективите за заетост са свързани с икономическа миграция и сезонна заетост по
морските курорти. Основните проблеми са свързани с липсата на професионален опит
и образование неадекватно на пазарното търсене.
Средногодишния брой на регистрираните безработни жени през 2004г. е 317
души. Безработните жени са 65,24% от всички регистрирани безработни, като
показателят има устойчиво високи нива. Относителния дял на безработните жени е
нарастнал с 5 пункта за периода 1999-2004г, като през базовата година е бил 60,21%.
Причините за високата женска безработица са комплексни, но като по-важни на
общинско ниво се открояват ниска мобилност, прекъсване на кариерата поради
раждане и отглеждане на деца, значително количество тежък физически труд в
индустрията.
Безработните на възраст над 45 години

формират 36% от общо

регистрираните безработни лица, със средногодишен брой за 2004г. е

175 души.

Основните причини за високата безработица сред лицата над 45г. са свързани с
неподходящото образование или липсата на такова, както и липсата на компютърни
умения и умения за работа с нови технологии. Безработните от тази група са в голяма
степен склонни да приемат работа без оглед на нейния вид и заплащане. Тези групи са
в неблагоприятно положение на пазара на труда и възможностите за заетост са силно
ограничени.
Наблюдава се сезонна заетост, свързана с курортите по Черноморието. Така
частично се компенсира недостига на работни места в общината.
Перспективите за заетост на групите в неравностойно положение на пазара на
труда са свързани с квалификация, преквалификация, съобразно потребностите на
предприятията от общинската икономика, както и изпълнението на проекти по
националните програми прилагащи активни мерки на пазара на труда.
Общинска администрация не може самостоятелно да провежда активна
политика на пазара на труда, не съществуват и условия за превантивна политика.
Разполагаемите финансови ресурси позволяват обезпечаване в материално-техническо
11

Източник: Изследване на пазара на труда по подготвителен проект по ФАР ИСС “Насърчаване на
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отношение на програмите за

субсидирана заетост, прилагани от Министерство на

труда и социалната политика.
Социална инфраструктура
Образователна инфраструктура
На територията на община Белослав функционират общо 13 учебни заведения,
от които 1 средно общообразователно училище, 2 основни училища, 3 начални
училища и 6 целодневни детски градини. Професионалното образование е представено
от Професионална гимназия по стъкларство, гр. Белослав. Учебните заведения са
концентрирани в общинския център, като в с. Езерово има основно училище, а в с.
Разделна и с. Страшимирово функционират начални училища. Детските градини
фуннкционират във всички населени места на територията на общината.
Материално-техническата база е на сравнително добро ниво. Необходимо е
осъвременяване на технически средства за подпомагане на учебния процес, както и
оборудване на компютърни зали.
Здравна инфраструктура12
На територията на община Белослав няма болнични заведения. Специализирана
извънболнична медицинска помощ се оказва в “Медицински център І” ЕООД, гр.
Белослав, която е общинска собственост. Спешната и неотложна медицинска помощ се
обезпечава от филиал на Центъра за спешна и неотложна медицинска помощ, гр. Варна.
Броят на лекарите в общината е 21 души (в т. ч. 9 общопрактикуващи лекари), на
стоматолозите е 3 души, а средният медицински персонал е 32 души.
Социалните услуги включват домашен социален патронаж с капацитет 45 места,
като общинска администрация е договорирала дейността с външен изпълнител
Културно наследство
Културно-историческото наследство в общината има значително по-ограничено
материално изражение в сравнение с останалите общини в рамките на областта, като
липсват паметници на културата от национално значение.

младежката заетост”, София, 2003
12
Към 31.12.2003г. Източник на данните в параграфа е НСИ, Районите, областите и общините в България
2003
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Местно значение имат историческата местност “Тепавицата” до гр. Белослав и
късноантичната и средновековна местност “Петрич кале”, които не са социализирани и
ресурсът за туристическо предлагане е силно ограничен.
Във всички населени места на територията на община Белослав функционират
читалища, всяко от които разполага с библиотеки, като най-голямо е читалище
“Съзнание” в град Белослав. Читалището в общинския център разполага и с киносалон.
Перспективите за развитие на читалищната мрежа в общината е свързана с
функционирането им като информационни центрове и провеждането на чуждоезиково
и компютърно обучение.
Спортна инфраструктура
Общината разполага със стадиони в гр. Белослав и селата Езерово и Разделна. За
стадиона в град Белослав общината е учредила право на ползване на “Кастел ойл”
ЕООД , гр. Варна, а стадионът в с.Езерово е собственост на “ТЕЦ – Варна” АД.
В СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр.Белослав, СОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” – гр.Белослав, ОУ “Патриарх Евтимий” – гр.Белослав, Професионална
гимназия по стъкластво – гр.Белослав, ОУ “Кирил и Методий” – с.Езерово
функционират отделни спортни площадки.
Във всички учебни заведение на територията на общината трябва да се изградят
нови спортни бази и фитнес зали осигуряваща израстването на здраво, жизнено
поколение.
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Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите
сектор ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
СИЛНИ СТРАНИ
•

Висок

СЛАБИ СТРАНИ

дял

на

населението

в •

лицата с ниска образователна степен и

трудоспособна възраст
•

Наличие

на

образование,

без квалификация

професионално
обвързано

с •

Развита

образователна

Амортизирана

социална

инфраструктура

потребностите на бизнеса
•

Високо равнище на безработица сред

мрежа

и

населението

в

социална инфраструктура.
•

Концентрация

на

общинския

център,

подпомагаща

прилагането на политика за развитие на
човешките ресурси
ВЪЗМОЖНОСТИ
•

Подобряване
умения

•

ЗАПЛАХИ
на

в

професионалните •

Засилване на миграционните процеси,

промишлеността,

особено

сред

младите

хора

и

квалификация и преквалификация на

влошаване на възрастовата структура

незаетите

на населението

Успешно изпълнение на националната •

Ограничен

политика за развитие на човешките

общинско ниво за въздействие на

ресурси

пазара на труда

инструментариум

на
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА
Състояние и тенденции
Развитието на общинската икономика е силно зависима от разположението й в
близост до областния, административен и икономически център гр. Варна и развитието
на Варненската промишлена и селищна агломерация. Характерно за общината е, че
въпреки малката площ на територията й са разположени големи индустриални
мощности, включително държавни предприятия.
Брутния вътрешен продукт произведен в община Белослав през 2001г. е 48,8
млн. лв13. Брутния вътрешен продукт на човек от населението за същата година е в
размер на 4385 лв. и по този показател заема 16 място от общо 262 общини в България.
През 2003г. са реализирани нетни приходи от продажби в размер на 149542 хил.
лв., като нетните приходи от продажби на човек от населението са 13,48 хил. лв., което
е по-високо от средното за страната (11,17хил.лв.), но по-ниско от средната стойност на
показателя за област Варна. Динамиката на показателя показва тренд на устойчиво
нарастване, като пикова стойност е реализирана през 2001г.
Разходите за дълготрайни материални активи през 2003г. в предприятията от
общинската икономика са в размер на 17,5 млн. лв., като спрямо 2000г. се наблюдава
увеличение от 83,3% когато размерът им е бил 9,5 млн. лв. Делът на инвестициите в
активи на предприятията от общината в рамките на област Варна е 3,2% при дял на
стопанските субекти 1,4%.
Дял на отраслите в общинската икономика към края на 2004г.
транспорт,
търговия и ремонт
складиране и
2%
съобщения строителство
селско стопанство
7%
5%
1%
лека
промишленост
5%

тежка
промишленост
80%

Основните перспективи за развитие на общинската икономика са свързани с
близостта на общината до гр. Варна и интегрираното развитие на Варненската
13

Източник: ПРООН, България 2003, Национален доклад за човешкото развитие
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агломерация. Община Белослав успешно може да привлече индустриален бизнес,
предвид на силния инвестиционен интерес към гр. Варна и свръхконцентрацията на
производство в областния град, което затруднява балансираното развитие на селището.
Развитието на общинската икономика е благоприятно повлияно от достъпа до
комуникации, образователни институции и научни центрове, качествени човешки
ресурси и отличната транспортна обезпеченост.
Усилията на общинска администрация следва да се концентрират в изграждане
на бизнесинфраструктура и провеждане на инвестиционен маркетинг за привличане на
външен за общината бизнес и разкриване на нови и по-привлекателни работни места.
Същевременно е необходима подкрепа за развитието на малкия и среден бизнес,
насърчаване развитието на клъстери и субконтракторски вериги, като акцентът се
постави върху местните предприемачи, които са в неблагоприятна позиция,
конкурирайки се за ресурси с големите бизнесструктури.
Поради вложената екологична обстановка на територията на общината следва да
се насърчава навлизането технологичен бизнес и на производства, незамърсяващи
околната среда, като едновременно с това се извършват публични и частни инвестиции
за отстраняване на стари замърсявания и предотвратяване възникването на нови.
Промишленост
Индустрията има структуроопределящо значение за икономиката на община
Белослав, като индустриалните предприятия имат около 80% дял в икономическия
сектор през 2003г., и осигуряват 53% от работните места. Промишлените предприятия
се характеризират с остаряла технологична база и значително потребление на енергия,
което ги прави сравнително неконкурентни на пазара. Основните производствени
мощности са въведени в експлоатация преди 1989г. и са обновени през 90-те години на
миналия век.
Добивна промишленост
Добивната

промишленост има ограничено значение за местната икономика.

Добива се глина от находището до с. Разделна, което доставя суровина за
производството на тухли от Керамичното предприятие. Перспективите за развитие на
отрасъла са свързани с експлоатация на съществуващите каменни кариери и проучване
на капацитета и възможностите за добив на фосфати в близост до гр. Белослав.
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Преработвателна промишленост
“Морска техническа групировка Варна” АД, предприятие извършващо
кораборемонтна дейност с 675 заети и 17-18 млн. лв. годишен обем приходи от
основната дейност.
Фаянсово-керамичната и стъкларската промишленост е представена от
Керамично предприятие, с. Разделна (21 заети и 5,2 млн. реализирана продукция), което
произвежда тухли за строителството и “Инхом”ООД-Белослав , специализирано в
производството на изделия от стъкло (110 заети и 1,5 млн. .лв. обем на продажбите).
Производство на топлинна и електрическа енергия се извършва от “ТЕЦ
Варна” ЕАД. В дружеството са заети 907 души. “ТЕЦ Варна”-ЕАД разполага с шест
блока с обща инсталирана мощност 1260 MW и е свързана с енергийната система на
страната чрез далекпроводи 110 и 220kV. Като основни горива в “ТЕЦ Варна”-ЕАД се
използват въглища, природен газ и мазут.
“Енергоремонт”АД, с.Езерово е специализирано в поддръжка на енергетични
системи, в което са заети 263 души.
Строителство
Секторът е представен от две дружества:
“Минстрой” АД, гр. Варна, в което 60% от капитала е собственост на
“Минстрой холдинг” и 40% на ДАЕЕР, Дружеството е специализирано в строителство
на сгради и съоръжения, с 480 заети и реализирани продажби в размер на 9 млн. лв.
“Транстрой Варна” АД, в което 85% от собствеността е частна и 15% държавна.
Дружеството е специализирано в строителство и ремонт на пътна инфраструктура,
железопътни съоръжения, радио и комуникационни съоръжения, с 515 заети и през
2004г. е реализирало продажби в размер на 22,5 млн. .лв.
Транспорт
Фериботен комплекс “Варна -Иличовск” е най-голямото транспортно дружество
на територията на общината и е 100% държавна собственост. Извършва контейнерни и
пътнически превози по Черно море до гр. Иличовск, Украйна. Във фериботния
комплекс са заети 385 души.
“Юнимастър лоджистик груп” АД е транспортно-логистично дружество, което е
100% частна собственост. Специализирано е в извършването на транспортни услуги.
Дружеството е реализирало оборот в размер на 4 млн.лв. и в него са заети 170 души.
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Търговия и услуги
"Трансекспорт"ЕООД, е специализирано в търговия с метални отпадъци и скрап,
с реализирани продажби през 2004г. в размер на 23 млн. лв. в дружеството са заети 80
души
“Денислав”ООД е специализирана фирма за производство на хляб и хлебни
изделия, занимава се още и с търговия . Броят на заетите лица в дружеството е 48 души,
а обема на продажбите е 0,2 млн. .лв.
Перспективите за развитие на сектора са свързани с навлизането на
технологичен бизнес и инвестиции в съвременни технологии в съществуващите
предприятия. Близостта до транспортния и комуникациионен възел гр. Варна осигурява
достъп до евтин воден транспорт и позволява чрез активен маркетинг да се създават
контакти за експорт на продукция и развитие на пазарни възможности. Същевременно
присъединяването на България към Европейския съюз през 2007г. ще постави на
дневен ред необходимостта от инвестиции в инсталации за намаляване на вредното
влияние

върху

околната

среда

и

ще

повлияе

неблагоприятно

върху

конкурентноспостобността на отделни предприятия.
Горско стопанство
Горският фонд на територията на община Белослав е 12765 дка, или 20,4% от
територията на общината. Основните дървесни видове са дъб и габър.
Горският фонд на територията на общината се характеризира с ниска степен на
леситост

и

не

представлява

ресурс

за

развитие

на

дърводобивна

и

дървопреработвателна промишленост. Горите изпълняват предимно рекреационни
функции за подобряване на екологичните параметри и възстановяване качеството на
атмосферата. Поради това основен ангажимент на общинската администрация е
извършването на залесяване, което е особено важно в силно индустриализираните
райони.
Селско стопанство
Земеделската земя в община Белослав е 26449 дка, от която обработваемата
площ е 23384 дка или 38,9% от територията на общината14, разпределена по землища,
14

Източник: НСИ, “Районите, областите и общините в България 2003”
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както следва: гр. Белослав – 13539 дка.; с. Езерово – 4491 дка.; с. Страшимирово – 4314
дка. и с. Разделна – 2040 дка.
Поливни площи няма, няма функционираща хидромелиоративна система.
Изграждането на хидромелиоративна мрежа е свързано с привличане на инвестиции и
следва да се съобрази с особеностите на дребните земеделски стопанства.
Според преброяването през 2001г. броят на земеделските стопанства в
общината е 2452, като едва 76 стопанства или 3,10% разполагат със селскостопанска
техника.
По форма на собственост 88% от земеделската земя е частна, 1% е общинска,
6% е държавна, а 5% е друга и остатъчен общински фонд.
За общината са характерни производството на зърнени и технически култури.
Доминиращи са пшеница (7579 дка), царевица (1000 дка), слънчоглед (3800 дка),
ечемик (200 дка).
На територията на общината под аренда се обработват 6400 дка. Използва се
остаряла селскостопанска техника, или изобщо не се използва техника, което води до
ниска продуктивност и загуби при прибиране на реколтата. Финансовото състояние на
земеделските стопанства е лошо, липсват средства за закупуване на съвременна
техника и за провеждане на агротехнически мероприятия с по-продължителен ефект,
което сериозно намалява ефективността на стопанската дейност.
Отсъствието на крупни земеделски стопанства намалява производителността
на труда и възможностите за реализиране на по-ниска себестойност на продукцията,
както и за нейната пазарна реализация.
Животни се отглеждат във 2180 (88,9%) от всички земеделски стопанства, като
основна или допълнителна дейност. Представени са почти всички видове домашни
животни. Отглеждат се говеда, овце, кози, свине и птици. Към 01.01.2005г. броят на
отглежданите домашни животни е както следва: говеда 450 броя, в т.ч. крави 95, овце
1890 бр., кози 743 броя, свине 1187 броя, птици 49350 броя. Намаляването на броя на
животните през последните 15 години затихва като процес, но липсата на пазарна
ориентация

продължава

да

бъде

основен

проблем

пред

развитието

на

животновъдството.
Животните се отглеждат в непазарно ориентирани, семейни ферми. В
преобладаваща част от случаите животните се отглеждат при неподходящи условия,
липсва контрол на качеството на произвежданата продукция. Познанията на стопаните
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са недостатъчни, липсва адекватна информация за възможностите за прилагане на нови
технологии.
Основните проблеми пред селското стопанство са:
•

Силната индустриализация на общинската икономика и негативното влияние на
индустрията върху околната среда е бариера за развитие на селскостопанския
отрасъл;

•

Земеделските стопанства са от затворен тип, земята се обработва почти без
използването на техника, не се провеждат агротехнически мероприятия, което води
до ниски добиви.

•

Семейните ферми не са пазарно ориентирани. Качеството на продукцията е ниско,
поради липса на познания у фермерите за храненето и отглеждането на животните.

Перспективите за развитие на селското стопанство на община Белослав са свързани с
пазарната ориентация на дребните стопанства, чрез кооперирането им и подобряване на
техническата обезпеченост.
Туризъм
При конкуренцията на черноморските курорти общината е в неизгодна позиция
за развитие на сектора. В община Белослав не са регистрирани места за настаняване и
средства за подслон. Туристическият сектор е напълно неразвит, като няма и
туристическо предлагане на територията на общината. Ограничени ресурси за
формиране

на

екотуристически

продукт

представляват

природните

ресурси,

концентрирани в защитената месност “Ятата”.
Бюджетно осигуряване
Бюджетът на Община Белослав за 2004 г. е 8540178 лв., като спрямо
предходната година е нарастнал с 29%. Относителния дял на субсидиите от централния
бюджет през 2004г. е 62,7%, при едва 24,81% за 2003г. Причина за динамиката на
субсидиите от републиканския бюджет се коренят във въведеното разграничение на
държавни и общински дейности и съответното ресурсно обезпечаване на разходите за
дейности, които са определени като държавна отговорност.
При променените условия, които настъпват във връзка с приемането на Р.
България в Европейския съюз, когато окончателно ще влязат в сила стандартите за
издръжка на делегираните държавни дейности от централния бюджет, общината ще
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трябва да осигурява средства за развитие на инфраструктурата си, за подобряване на
жизнената среда и за създаване на условия, стимулиращи развитието на бизнеса на
своята територия главно чрез активно привличане на средства за инвестиции с участие
със свои проекти пред външни донори.
Таблица 3. Бюджет на община Белослав - Приходи.
2004 г.

Приходи

2003 г.

1.Имуществени данъци

1563357

1а. Преотстъпен държавен данък

1353791

1.б Имуществени данъци

242442

209566

242442

1794484

2433780

61720

38719

- общински такси

463775

545500

- глоби, санкции и наказателни лихви

277058

659231

- други неданъчни приходи

796508

1123013

-

-1136

175846

59818

19577

8635

1640450

5354942

Трансфери

672598

799341

Финансиране на дефицита (излишъка)

941867

-290327

6612756

8540178

2.Неданъчни приходи
- приходи и доходи от собственост

- събран и внесен ДДС (нето)
- приходи от продажба на общинско
имущество
- помощи, дарения и други безвъзмездно
получени суми
Получени субсидии от централния бюджет

ВСИЧКО ПРИХОДИ
Най-значимо

увеличение

се

наблюдава

в

размера

на

субсидията

от

републиканския бюджет, която нараства над три пъти. Увеличение с 35,63% се
наблюдава при неданъчните приходи, като най-значителен е приносът на параграфи
“Глоби, санкции и наказателни лихви” и “Други неданъчни приходи”. Намаление се
наблюдава в приходите от продажба на имущество, което показва приключването на
приватизационния процес. Динамиката на приходната част на бюджета демонстрира
засилената зависимост на общинския бюджет от органите на централно ниво.
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През

2004

данъчните

г.

приходи

общините

се

Структура на приходите в общинския бюджет 20032004г.

на

формират

единствено

от

6000000

2003

г.

включително,

4000000

за

3000000

отчисляваха

2000000

средства от данъка върху

1000000

общините
доходите
лица.

се
на

Този

Неданъчни приходи
Получени субсидии от
ЦБ
Трансфери

0

физическите
данък

И муществ ени данъци

5000000

имуществените данъци. До

2003

2004

дава

сравнително точна представа за икономическата активност на стопанските субекти и за
размера на средната работна заплата в конкретната община. През 2004 г. директно му
отчисляване към общините се прекрати и делът на неданъчните приходи в собствените
приходи става преобладаващ.
Таблица 4. Бюджет на община Белослав. Разходи.
Разходи
Здравеопазване

2003 г.

2004 г.

642473

64875

2534872

2929366

Социално осигуряване и грижи

182526

229680

Жилищно строителство и БКС

933869

705423

1162574

1190753

Отбрана и сигурност

36689

39187

Почивно дело и култура

66338

58748

Физкултура и спорт

10165

12426

Икономически дейности и услуги

85125

77468

5954631

5307926

Образование

Общинска администрация

Други
Общо разходи
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Основните
разходи са за образование
и

Структура на общинските разходи за периода
2003-2004 година

здравеопазване,

следствие на социалните
отговорности на местната
власт,

както

и

за

2000000
1500000
1000000

общинската
администрация

3000000
2500000

500000

и

жилищното строителство,

0
2003 г.

2004 г.

Здрав еопазв ане

Образов ание

Социално осигуряв ане и грижи

Ж илищно строителств о и БКС

ресурс с който може да се

Общинска администрация

Отбрана и сигурност

влияе на икономическите

Почив но дело и култура

Физкултура и спорт

И кономически дейности и услуги

показващо

сериозен

процеси.
Капиталовите разходи на община Белослав за 2004г. са

5,4 млн. лв.

Възможностите на община Белослав да води активна инвестиционна политика
кореспондират с значителен за българските общини от подобен мащаб средства за
капиталови разходи, които позволяват на общината към настоящия момент да осигури
съфинансиране на проекти, чрез които да бъде привлечено грантово финансиране за
изпълнение на приоритетни дейности.
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Анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите
сектор ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
СИЛНИ СТРАНИ
•

СЛАБИ СТРАНИ
•

Развита, диверсифицирана икономика,
доминирана

от

преработвателна

различна

индустрия и енергетика
•

Наличие

на

Близост

на

големи

от

ерозионните

•

държавни

Раздробеност на земеделските площи
и ниска техническа обезпеченост

общината

административен

и

до

•

голям

Зависимост

от

републиканския

бюджет

икономически

център
•

степен

процеси

предприятия
•

Наличие на големи площи, засегнати в

•

Недефинирана
привличане

Транспортна обезпеченост

политика
на

инвестиции

за
и

откриване на бизнес възможности

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

•

Възможност за развитие на

•

Общ икономически упадък

технологичен бизнес

•

Влошаване качеството на техническата

•

Възможности

за

външни инвестиции

привличане

на

инфраструктура.
•

Влошаване на екологичните параметри
и значителни екологични замърсявания

•

Липса

за

перспективно

бюджетно

планиране на национално ниво.
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СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Разбирането, че устойчивото регионално развитие е възможно при равностойно
третиране на икономическите, социалните и екологичните аспекти на развитието при
постигане на консенсус относно възможните посоки на развитие е в основата на
разработването на Общинския план за развитие на община Белослав.
Развитието като постигане на икономически растеж,

осигуряване на

възможности за здравословен и продължителен живот, пълноценен в духовно и
културно отношение, в качествена околна среда има определящо значение за
дефинирането на приоритетните направления и проектите за реализиране на
приоритетите.
Отправни точки за разработване на плана за развитие са принципите на
Европейската регионална политика , както и следните права на гражданите15:
•

Устойчиво социално-икономическо развитие, достъп до качествени работни
места и лична финансова свобода;

•

Достъп до качествено здравеопазване, образование и социални услуги;

•

Незамърсена и здравословна околна среда;

•

Сигурно и безопасно населено място с качествена и достъпна градска среда;

•

Равнопоставеност на членовете на местната общност.
Стратегическата част на Плана е разработена на базата на задълбочена оценка на

протичащите процеси и тенденции по отношение на тяхната устойчивост. В основата
на този анализ и произтичащите от него приоритети, цели и задачи на развитието стоят
представите и очакванията за развитието на общината, дефинирани от

ключови

актьори на местно ниво. В процеса на подготовка на настоящия планов документ се
активизираха експерти и местни лидери, обсъжданията бяха своеобразен общински
форум, на който се представяха и обсъждаха различни идеи, виждания и предложения.

15

Адаптирано по Европейска декларация за правата на жителите на населените места.
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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Визията като обобщена представа за дългосрочното развитие на общината,
синтезира очакванията на местната общност за стандарта на живот и качеството на
средата за живеене.
Дискутирането на очакванията на заинтересованите страни в общината изведе
следната дългосрочна и стратегическа цел:
Община Белослав да се развива и превърне в привлекателно място за
живеене и труд, осигуряващо добра жизнена среда, привличаща и задържаща
своето население с конкурентноспособна, диверсифицирана местна икономика,
подкрепяна

от

социално

отговорна

и

компетентна

местна

власт

и

администрация.

ПРИОРИТЕТИ
Приоритетите в Общинския план за развитие са дефинирани в съответствие с
приоритетите заложени в Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015г.)
и са съобразени с предвижданията на Областната стратегия за развитие (2007-2013г),
при отчитане на местната специфика и потенциала за развитие на община Белослав.

Приоритет 1

“Повишаване конкурентоспособността на общинската

икономика”
Постигането на устойчив икономически растеж, чрез подкрепа за развитието на
конкурентоспособна икономика има ключово значение за повишаване качеството на
живот на местната общност, а подкрепата за създаване на повече и по-добри работни
места е сред ключовите ангажименти на общинската администрация. Особено важно е
разбирането за необходимостта от развитието на бизнес, отговорен към околната среда
среда и устойчивото използване на природните и антропогенните ресурси.
Присъединяването на Република България към Европейския съюз през 2007г.
поставя пред бизнеса предизвикателството да оперира на единния пазар в нова силно
конкурентна пазарна среда. Това налага необходимостта от инвестиции в материални
активи, човешки ресурси и технологии.
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Изхождайки от разбирането, че общинската администрация и органите на
местното самоуправление

имат ограничени възможности за директно участие в

местната икономика, усилията следва да се концентрират в подкрепа за бизнеса и
развитието на публично-частни партньорства. Подкрепата на община Белослав за
развитието на местната икономика е насочена предимно към секторите с потенциал за
растеж, които да генерират допълнителни работни места, като акцентът е поставен
върху създаването на предприятия на съвременно технологично ниво.
Основните направления в сферата на икономическата политика са изграждане на
бизнесинфраструктура, насърчаване на местния бизнес, привличане на инвестиции и
развитие на партньорства за усвояване на финансовите инструменти на ЕС,
предназначени за бизнеса. Особено важно е общинска администрация да привлече
публични инвестиции в бизнесинфраструктура, обособена в индустриални или
технологични паркове.
Подкрепата на администрацията за развитието на бизнеса следва да се реализира
като информационно-консултантски услуги в областта на експортните операции и
съвместен маркетинг, изграждане и поддържане на бази от данни, подкрепа за набиране
и развитие на човешките ресурси.
В периода след 2007г. по линия на структурните фондове на ЕС българските
предприемачи ще имат достъп до значителни финансови ресурси. Ролята на
общинската администрация като ключова институция на местно ниво ангажирана в
усвояването на средства

от различни финансови инструменти и насърчаващи

предприемачеството програми, насочени в подкрепа за бизнеса следва да намери изява
в развитие на партньорства за подготовка и управление на проекти за повишаване на
конкурентноспособността, както на ниво отделна компания, така и на ниво отрасъл.
Развитието на бизнесинфраструктура изисква реализацията на значителни
инвестиции и има ключово значение за повишаване на атрактивността на общината
пред потенциалните инвеститори и стимулиране на инвестиционната активност.
Инвестициите в инфраструктура следва да се извършват синхронизирано с
маркетингови инициативи за привличане на външен бизнес и насърчаване на
бизнесконтактите. Координираният инвестиционен маркетинг е важен инструмент за
повишаване конкурентноспособността на местната и регионалната икономика, като
усилията на общинската администрация следва да са насочени към работа в мрежи с
други общини на регионален принцип и органите на изпълнителната власт, ангажирани
с икономическо развитие.
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За постигането на приоритета “Повишаване конкурентоспособността на
общинската икономика” се планира постигането на долупосочените цели и реализация
на съответните мерки и проекти:

Цел. 1.1. “Подкрепа за развитие на бизнеса и привличане на външни инвестиции”
Мярка “Създаване на партньорства с бизнеса при усвояването на различни финансови
инструменти”
Осъвременяване на кадастрални планове и актуализация на общинските имоти,
подходящи за насърчаване на бизнеса
Създаване на звено за информационно обслужване и подпомагане на бизнеса
Обучение за предприемачи и стартиращ бизнес
Създаване на браншова организация на тютюнопроизводителите и земеделските
производители
Съвместно разработване на проекти за заетост
Намаляване на административните бариери пред МСП
Мярка “Инвестиционен маркетинг и икономическо развитие”
Разработване на стратегия за икономическо развитие
Участие в инвестиционни форуми
Създаване на рекламни материали за общината
Провеждане на маркетингова кампания насочена към инвеститори
Участие в регионални, национални и международни мрежи на общини
Насърчаване развитието на клъстъри и бизнес мрежи
Насърчаване развитието на екотуризъм

Мярка “Информационни и консултантски услуги за селскостопанските производители”
Организиране на обучение за селскостопански производители
Съдействие при сертификация на селскостопански производители
Изграждане на информационно звено за обслужване и подпомагане на
селскостопанските производители
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Цел 1.2. “Изграждане на инфраструктура, подобряваща условията за развитие на
бизнеса”
Мярка “Създаване на “Индустриален парк Белослав"
Изготвяне на подробен устройствен план
Подобряване транспортните връзки към индустриалната зона
Изграждане на водоснабдяване и канализация до икономическата зона
Мярка “Създаване на бизнес инкубатор”
Изграждане на бизнес инкубатор в гр. Белослав, включително прилежаща
инфраструктура
Управление на бизнес инкубатор
Мярка “Изграждане на туристическа инфраструктура”
Изграждане на екотуристическа инфраструктура и съоръжения за достъп в
защитена местност "Ятата"

Приоритет 2 “Развитие на техническата и социална инфраструктура”
Инвестициите в местната инфраструктура са основен фактор за постигане
конкурентноспособност на общинската икономика, осигуряване качество на живот, за
повишаване мобилността на населението и навлизане на информационните и
комуникационни технологии. Развитието на инфраструктурата е важно условие за
стимулиране на стопанската активност на бизнеса, навлизането на външни инвестиции
и подобряването на условията за живот на местната общност. Същевременно важен
аспект на развитието на базисната инфраструктура е опазването и възстановяването на
околната среда като ключов елемент на устойчивото развитие и важна характеристика
на стандарта на живот.
Основните проблеми, изведени в анализа на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите са свързани с ниската степен на изграденост или лошо
качество на местна транспортна, екологична и социална инфраструктура и липсата на
финансови ресурси за нейната поддръжка и обновяване.
Ангажиментите на Община Белослав са свързани с поддържането на общинската
транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна
инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната
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ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на
финансови ресурси за развитието на техническата инфраструкура е сериозно
предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната значимост за
интегрираното социално-икономическо развитие на общината.
Основните усилия ще са насочени към подобряване характеристиките на пътната
мрежа, осигуряване на достъп до населените места, осигуряване на достатъчно
количество и качество вода, поддържане на стандартите за качество на атмосфера,
почви, повърхностни и подземни води, опазване на биологичното разнообразие и
интегриране на екологичната политика с политиката за насърчаване на местната
икономика. Сериозно предизвикателство на местно ниво е изграждането на
административен

капацитет

за

практическо

прилагане

на

европейското

законодателство.
Реализацията на проекти за енергийна ефективност и насърчаване използването на
възобновяеми енергийни източници от една страна е средство за повишаване на
конкурентноспособността и намаляване на енергопотреблението и от друга страна
допринася за опазването на околната среда и устойчивото потребление на ресурсите.
Реализацията на приоритета кореспондира със следните цели, мерки и проекти:

Цел. 2.1. “Развитие на транспортната инфраструктура”
Мярка ”Подобряване на общинската пътна мрежа”
Рехабилитация на път 90424 (III-1028-IV-90038) гр. Белослав – с.Аврен
Рехабилитация на път Път № 20082 (III-20074-граница с община Аксаково, с.
Езерово – разклона “ Трите курни”
Изграждане на премостващо съоръжение между северната и южната част на гр.
Белослав
Рехабилитация на местен път гр. Белослав – депо за ТБО в месноста “Дълбок дол”
Рехабилитация на местен път гр. Белослав – гробищен парк гр. Белослав
Рехабилитация на м естен път гр. Белослав – с. Страшимирово
Рехабилитация на местен път гр. Белослав – историческа местност “ Авренска
поляна”
Рехабилитация на местен път с.Езерово- промишлена зона /20074- прелез“Трансстрой” АД, “МТГ- Варна”АД, “Минстрой” АД- “ТЕЦ Варна” ЕАД/
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Рехабилитация на местен път с.Езерово – гробищен парк с. Езерово
Рехабилитация на местен път с. Страшимирово- гробищен парк с.Страшимириво
Рехабилитация на местен път с.Разделна – Гробищен парк с. Разделна
Рехабилитация на местен път с. Разделна – историческа местност “ Петрича”
Проектиране и подготовка на техническа документация за развитие на пътна
инфраструктура
Мярка “Ремонт и изграждане на улична мрежа в населените места”
Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Белослав
Рехабилитация на уличната мрежа в с.Езерово
Рехабилитация на уличната мрежа в с. Страшимирово
Рехабилитация на уличната мрежа в с. Разделна
Мярка"Развитие на водния транспорт"
Ремонт на моторен ферибот “ Белослав”
Ремонт на моторен кораб “ Белла”
Мярка “Изграждане и поддържане на селскостопански пътища ”
Полски път в местността “ Душковите ниви” обслужващ зем. имоти в землището
на гр. Белослав
Полски път обслужващ зем. имоти в землището на с. Страшимирово
Полски път обслужващ земеделски имоти в землището на с. Разделна
Полски път обслужващ зем. имоти в землището на с. Езерово
Цел 2.2. “Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа”
Мярка “Изграждане и реконструкция на водоснабдителната инфраструктура”
Изграждане и реконструкция на водоснабдителната система в гр. Белослав
Изграждане и реконструкция на водоснабдителната система в с.Езерово
Изграждане и реконструкция на водоснабдителната система в с. Страшимирово
Изграждане и реконструкция на водоснабдителна система в с. Разделна
Проектиране, подготовка на техническа документация и изграждане на
водоснабдителни съоръжения
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Проектиране и изграждане на водопровод на част от кадастралния план на
кв.”Младост”, гр.Белослав
Проектиране и изграждане на водоснабдителна система на кв.”Старите лозя”,
с.Страшимирово
Мярка “Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа”
Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в гр. Белослав
Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в с. Езерово
Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в с.Разделна
Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа в с. Страшимирово
Проектиране и подготовка на техническа документация за канализационни
съоръжения
Проектиране и изграждане на канализация на част от кадастралния план на
кв.”Младост”, гр.Белослав
Проектиране и изграждане на канализационна мрежа на кв.”Старите лозя”,
с.Страшимирово
Мярка “Изграждане и рехабилитация на пречиствателни съоръжения за питейни и
отпадни води”
Ремонт на ГПСОВ Белослав
Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в с.Разделна
Цел 2.3. “Възстановяване и изграждане на напоителни системи”
Мярка “Изграждане на нови напоителни съоръжения”
Изграждане на хидромелиоративна мрежа в землището на гр. Белослав
Изграждане на хидромелиоративна мрежа в землището на с.Езерово
Изграждане на хидромелиоративна мрежа в землището на с. Страшимирово
Изграждане на хидромелиоративна мрежа в землището на с. Разделна
Проектиране и подготовка на техническа документация за напоителни съоръжения
Цел 2.4. “Изграждане и развитие на екологична инфраструктура”
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Мярка “Управление на твърдите битови отпадъци, отстраняване на стари замърсявания
и рекултивация”
Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Белослав
Закриване и рекултивация на сметище “Дълбок дол” гр.Белослав
Отстраняване на нерегламентирани сметища и рекултивация на засегнатите терени
в гр. Белослав
Отстраняване на нерегламентирани сметища и рекултивация на засегнатите терени
в селата Езерово, Разделна и Страшимирово
Изграждане и въвеждане в експлоатация на депо за твърди битови отпадъци,
находящо се в местността "Чакмак баир", землище с.Езерово
Въвеждане на разделно събиране и компостиране на отпадъци в общината
Мярка “Залесяване на терени и борба с ерозията”
Залесяване на ерозирали терени на територията на общината
Допълване на видовото многообразие в съществуващи паркове
Мярка “Газоснабдяване на публични обекти”
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Езерово
ОУ “Патриарх Евтимий” Белослав
НУ “Стефан Караджа” с. Разделна
НУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Страшимирово
ОДЗ “Дора Габе “ – с. Езерово
ЦДГ “Калина Малина” Белослав
ЦДГ “Китна пролет” – с. Страшимирово
ЦДГ “Незабравка” – с. Разделна
Мярка “Използване на възобновяеми енергийни източници”
Инсталиране на слънчеви колектори на публични сгради
Цел 2.5. “Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура”
Мярка “Благоустрояване на обществени терени и сгради”
Ремонт и саниране на сградата на Общинска администрация гр. Белослав
Ремонт и саниране на сградата на кметство с.Езерово
Ремонт и саниране на сградата на кметство с. Страшимирово
Ремонт и саниране на сградата на кметство с. Разделна
Ремонт и саниране на сградата на НЧ “ Съзнание” гр. Белослав
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Ремонт и саниране на сградата на НЧ “ Добруджа” с. Разделна
Ремонт и саниране на сградата на “ Медицински център 1 – Белослав” ЕООД
Мярка “Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура”
Ремонт и саниране на сградата на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Белослав
Ремонт и саниране на сградата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Езерово
Ремонт и саниране на сградата на ОУ “Патриарх Евтимий” Белослав
Ремонт и саниране на сградата на НУ “Отец Паисий” Белослав
Ремонт и саниране на сградата на НУ “Стефан Караджа” с. Разделна
Ремонт и саниране на сградата на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.
Страшимирово
Ремонт и саниране на сградата на ОДЗ “Щастливо детство” Белослав
Ремонт и саниране на сградата на ЦДГ “1-ви юни” Белослав
Ремонт и саниране на сградата на ОДЗ “Дора Габе“ – с. Езерово
Ремонт и саниране на сградата на ЦДГ “Калина Малина” Белослав
Ремонт и саниране на сградата на ЦДГ “Китна пролет” – с. Страшимирово
Ремонт и саниране на сградата на ЦДГ “Незабравка” – с. Разделна
Мярка “Подобряване на материалното осигуряване за образованието”
Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в
Професионалната гимназия по стъкларство, гр. Белослав
Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в
общообразователните учебни заведения в общината

Приоритет 3 “Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на
живот”
Проведеният анализ на текущото състояние, тенденциите и перспективите за
развитие на местния пазар на труда и предоставянето на социални услуги дава
възможност да се изведат някои основни предизвикателства, които ще определят в
средносрочен план развитието на социалната политика, политиката по заетостта и
политиката за развитие на човешките ресурси.
Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица, с
наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; наличие на нерегламентирана
сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно образователноквалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо потребностите на
работодателите и слаба професионална адаптивност на заетите при въвеждането на
нови технологии.
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Основните предизвикателства на пазара на труда са свързани с намаляване
несъответствието между образователното равнище и професионалните умения и
квалификация на заетите, които се търсят на пазара на труда, с акцент за възрастните
работници, младежите до 29г. и лицата с ниско образование и квалификация.
Провеждането на активни мерки на местния трудов пазар е свързано с
националната политика в сектора, но общинска администрация има възможност за
провеждане на образователна политика, чрез подкрепа на бизнеса за създаване на нови
работни места и подобряване на квалификацията на заетите, подкрепа за гражданския
сектор, образователните институции в техните инициативи за професионална
квалификация и преквалификация на всички групи от населението.
Основните предизвикателства в областта на социалните услуги са свързани с
развитието на инфраструктурата, създаване на публично-частни партньорства,
както и подкрепата за предоставяне на услуги от неправителствения сектор.
В рамките на приоритета е предвидена реализацията на следните проекти:

ПРИОРИТЕТ 3 - РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ПОДОБРЯВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
Цел. 3.1. “Адаптиране на образователните услуги съобразно потребностите на
пазара на труда”
Мярка “Развитие на професионалното обучение”
Въвеждане на профилирано обучение в гимназиалния етап на обучение по
технологичните профили “Стопански мениджмънт” и “Туризъм”
Разкриване на нови паралелки в “Професионалната гимназия по
стъкларство”,гр.Белослав
Повишаване квалификацията на преподавателите за работа с информационни
технологии и чуждоезиково обучение
Модулно професионално обучение
Професионално обучение за възрастни
Професионално обучение за дълготрайно безработни
Повишаване адаптивността на работната сила
Мярка “Чуждоезиково обучение”
Обучителни програми за ранно чуждоезиково образование
Модулно чуждоезиково обучение
Чуждоезиково обучение за възрастни
Чуждоезиково обучение за дълготрайно безработни
Мярка “Подобряване на достъпа до информационни технологии и повишаване на
компютърните умения на учащите”
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Компютърно обучение за деца и младежи
Осигуряване на интернет достъп за читалища и културни институции от общината
Изграждане на общински образователно-информационен портал
Цел 3.2. “Квалификация на лицата, напуснали образователната система”
Мярка “Обучения за придобиване на базови професионални умения за лицата
напуснали образователната система”
Изграждане на център за професионално обучение
Обучение на лица напуснали образователната система за получаване на
професионална квалификация
Мярка “Подобряване на достъпа информация”
Изграждане на Центрове за обществена информация и информация за
Европейския съюз в Читалищната мрежа
Цел 3.3. “Подобряване на социалните и здравните услуги”
Мярка ”Информационни кампании за превенция на социално значими заболявания”
Профилактични прегледи сред рискови обществени групи
Здравно-информационно обслужване на населението чрез семинари и открити
дискусии
Мярка “Развитие на младежки дейности и спорт”
Стимулиране създаването на младежки клубове за спорт
Възстановяване на стадион с. Разделна
Ремонт на спортни площадки в училищата
Цел 3.4. “Опазване на местното културно наследство”
Мярка “Развитие на местни културни инициативи”
Разработване на етнографски фолклорен календар
Самодейност сред младите – танци, песни и традиции
Честване на 9 Май – Деня на Европа
Честване на деня на общината
Цел 3.5. “Социална интеграция на лица и групи в неравнопоставено положение”
Мярка “Подобряване на достъпа до публични услуги и възможности за професионална
реализация”
Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в
неравностойно положение
Мярка “Местна политика на пазара на труда”
Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда
Цел 3.6. “Подобряване взаимодействието между местните и централните органи
на властта , гражданските групи и НПО организациите за противодействие на
противообществени дейности, природни бедствия, аварии и катастрофи”
Мярка “ Работа с младите хора”
Подобряване на работата с малолетни и непълнолетни лица с противообществени
прояви
Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба сна
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наркотици, хулиганство и детска престъпност
Мярка “Наблюдение, защита и отстраняване на последствията от природни бедствия,
аварии и катастрофи”
Подготовка на аварийни и спасителни групи в случай на природни бедствия,
аварии и катастрофи
Цел 3.7. “Разширяване ня територията на с.Езерово чрез кв.”Старите лозя””
Мярка “Включване на местност “Старите лозя”към застроителния регулационен план
на с.Езерово”
Изготвяне на подробен устройствен план и регулационно застроителен план на
местност ”Старите лозя” в землището на с.Езерово

Приоритет 4 “Укрепване на институционалния капацитет на общинска
администрация”

Главното предизвикателство пред администрацията след 2007г. е нарастващата
роля и ангажименти на местните власти в процеса на прилагане на законодателството
на Европейската общност, планиране и програмиране, управление на финансовите
ресурси и участие в интеграционните процеси. Като ключова институция на местно
ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове и
Кохезионния фонд Общинската администрация следва да развива капацитет в тази
област, като същевременно се ангажира със споделяне на експертиза с местния
неправителствен сектор. Натрупаните в предприсъединителния период познания за
финансовите инструменти няма да бъдат достатъчни за успешното усвояване на
ресурси от Стуктурните и Кохезионния фонд. От изключителна важност за успешното
усвояване на ресурсите е изграждането и съхраняването на административни структури
и експерти, създаването на местни и участието в регионални партньорства, които имат
принос за подготовката и управлението на проекти.
Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва да се насочат
към изграждането на дружелюбна администрация, намаляване на бюрокрацията и
стимулиране на прозрачността в управлението и предоставянето на услуги. Ключовите
интервенции са обучение на персонала и подобряване на материално-техническата
база, делегиране на публични услуги на частния и неправителствения сектор и
сертификация на общината по управление на качеството. Делегирането на публични
услуги е свързано с подкрепа за изграждане на капацитет и подобряване на
взаимодействието с частния и неправителствения сектор. Сертификацията на общината
по управление на качеството въвежда основните правила необходими за една
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европейска администрация. Реализацията на този процес осигурява необходимия ред,
система, отговорности, прозрачност на работата на администрацията в интерес и полза
на гражданите на общината.
Развитието на административния капацитет в Община Белослав е свързано с
целенасочено обучение и специализация на служителите, повишаване на езиковите и
компютърните им умения, както и обогатяване на практическия опит чрез участие в
експертни мрежи за сътрудничество на национално и регионално ниво.

Цел 4.1. “Подобряване качеството на предоставяните публични услуги и
укрепване на административния капацитет на общинско ниво”
Мярка “Развитие на публичните услуги и достъпа до тях”
Предоставяне на публични услуги чрез Интернет
Сертификация на общинска администрация по управление на качеството
Мярка “Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска
администрация за управление на Структурните фондове”
Обучение по управление на проекти
Подготовка на проекти по линия на Структурните фондове на ЕС
Местно икономическо развитие
Стимулиране на заетост чрез инструменти на местната власт
Обучение за придобиване и доусъвършенстване на компютърна грамотност и
езикови умения на общинската администрация
Мярка “Повишаване информираността на местната общност и подобряване участието
на гражданите и неправителствения сектор в управлението на общината”
Обучение за местни партньори и нестопански организации
Информационни дейности за популяризиране на публично-частното партньорство
Цел 4.2. “Участие в партньорски мрежи”
Мярка “Участие в регионални и национални мрежи”
Участие в експертни мрежи на общини
Изграждане на партньорства и побратимяване с други общини
Културен обмен със побратимени общини
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ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБСЪЖДАНЕ,
СЪГЛАСУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Планът за развитие на община Белослав е подготвен от екип експерти, които са
работили в тясно сътрудничество с кмета на общината и служители в общинска
администрация.
Екипът на Община Белослав предвижда тясно сътрудничество с формациите на
гражданското общество, със социалните и икономически партньори. Ръководството на
общината избира пътя на съгласуване и обогатяване с мненията и предложенията на
гражданите на вече създаден проект за Общински план за развитие. По такъв начин
поема отговорността за стратегическата насоченост на Плана във връзка с
управленската си програма, но я съгласува и подчинява на вижданията и
партньорството с гражданското общество.
Проектът за План за развитие се представя на обществено обсъждане, преди да
бъде одобрен от Общински съвет за развитие. По такъв начин пред местният парламент
се представя един завършен проект и мнението на обществеността за него, което е
основа за конструктивни обсъждания и решения.
Общественото обсъждане на Проекта за План за развитие се провежда чрез от
следните инструменти:
•

Представяне на Основните приоритети и цели на плана в местните медии;

•

Обсъждане на целите, приоритетите, мерките и конкретните проекти на
срещи, организирани от общинската управа ;

•

Организиране на събирането на предложения на гражданите чрез
поставяне на кутии за предложения в сградата на общината, читалището и
други обществени места – кина, средно училище, видео клубове и др.;

•

Създаване на временна комисия за събиране и обобщаване на
предложенията след изтичането на срока за тяхното представяне;

•

Провеждане на среща на кметската управа с гражданите по повод
подготовката на Проекта за общински план за развитие в местния
парламент.

Като следваща стъпка се дефинира осъществяването на граждански контрол на
реализацията на Плана. Публичните отчети и обсъждания на постигнатите резултати са
основни инструменти на гражданския контрол върху изпълнението.
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Партньорство
Основни партньори на местната власт в процеса на подготовка, съгласуване и
контрол на Плана за развитие са социалните и икономически партньори на територията
на

общината.

Това

са

представители

на

организации

на

работодателите,

професионалните съюзи, НПО други най-значими организации в просветната,
научните, културната, здравната и др. области .
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване и
обсъждане, контрол на изпълнението, гарантира прозрачност, компетентност,
ефективност и реалистичност на Плана за развитие. Чрез тях той се обогатява така
както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с инструментите на
гражданското общество, които се основават на прякото участие на гражданите и
техните организации в управлението и процеса на взимане на решения.
Местният частен бизнес играе все по-голяма роля в развитието на местните
общности, поради своя нарастващ стабилитет, все повечето наемна работна ръка,
ангажирана в частни компании и възможностите за развитие на малкия бизнес.
Развитието на Общината е невъзможно без участието на частната инициатива – като
партньор, като коректив, като инвеститор и като генератор на нови инициативи за
развитие.
Публично частното партньорство, което присъства като основен компонент в
стратегическата част на Плана и се конкретизира

в проекти в индикативната

финансова таблица има своето място и в процесите на съгласуване, контрол и оценка
на резултатите от реализацията на етапите от Плана за развитие.
Информационно осигуряване на процеса на подготовка, обсъждане,
съгласуване и контрол на общинския план за развитие
Основните източници за информационно осигуряване подготовката на плана са:
-

Официални статистически издания на НСИ;

-

Националната стратегия за регионално развитие 2005 г.

-

Секторни стратегии за развитие

-

Оперативни програми;

-

Работна статистика, работни документи и бележки, притежание на експертите,
изготвили Плана;

-

Статистически данни предоставени от Община Белослав
50

Общински план за развитие на община Белослав (2007-2013г.)
-

Данни от лични стопанства, от запитвания или интервюиране на работници и
работодатели;

-

Предишни разработки и студии за регионалната социално-икономическа среда, или за
групи от отделни фактори;

-

Предишни осъществени планове и проекти на областно, или местно ниво, друга
информация достъпна за работните групи

Всички данни, постъпили от различни източници са съгласувани с местната
администрация и коригирани в зависимост от последната актуална

и меродавна

информация, достъпна чрез посочените източници към момента на предаване на Плана
за обсъждане.
Обсъждането и съгласуването на Плана за развитие със социалните и
икономическите партньори и в Общински съвет се обезпечава информационно чрез
предоставяне на цялата, достъпна за екипа подготвил плана информация, както и
допълнителна информация от предишни дискусии и обсъждания в Общинския съвет,
протоколи от срещи на местната власт с представители на местния бизнес, годишни
отчети на неправителствени организации на територията на общината, публикации в
местната и регионална преса, вече публикувани планове за развитие на съседни и
близки общини, текущата общинска стратегия за развитие и по възможност
информация за Плана за развитие на плановия район. Тази допълнителна информация
дава възможност на членовете на общинския съвет и на социалните и икономически
партньори, както да се ориентират в процеса и нивата на планирането според
изискванията на Европейския съюз, така и дискутират, виждайки мястото на общината
в контекста на областта, района за планиране и като част от националните приоритети и
транс-европейски регионални политики.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
След приемането на Плана за развитие от Общински съвет, кмета на общината
назначава Постоянна работна група в Общинска администрация, която да разработи
Индикатори за оценка на реализацията на Плана за развитие, по които ще извършва
оценка на ефективността му всяка година. Примерният списък на индикатори е както
следва:
•

Километри ремонтирани пътища

•

Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура в населените места
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•

Увеличаване на дължината на ВиК инфраструктура извън населените места

•

Повишаване качеството на пътната мрежа

•

Увеличаване на броя километри в общинската пътна мрежа

•

Подобряване на показателите за оценка на екологичното състояние на общината

•

Повишаване на броя постоянно заети на територията на общината

•

Брой закрити и новооткрити малки и средни предприятия на територията на
общината Повишаване на активността на пазара на земя/терени на територията на
общината

•

Процентно увеличаване на инвестициите на територията на общината

•

Брой санирани сгради

•

Подобряване показателите за енергийна ефективност

•

Брой партньорски проекти по линия на Европейския съюз на училищата в
общината

•

Брой сключени договори с тур-операторски фирми за представяне на местен
туристически продукт

•

Брой участници в етнографски фестивали и празници

•

Увеличаване на броя посещения в библиотеките и брой предлагани от тях услуги

•

Брой масови спортни мероприятия годишно

•

Брой обучителни курсове и брой обхванати в тях граждани на общината над 40
години

•

Процент от завършилите курсове за преквалификация и професионално обучение ангажирани в местни компании
Постоянната работна група изпълнява следните задачи:

•

разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;

•

периодично извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на целите

•

анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на
целите;

•

разглежда резултатите от междинната оценка;

•

разглежда предложения за преразпределение на средствата по мерките;

•

предлага промени, свързани с постигането на целите на плана.
Кметът изисква регулярни отчети от работната група извършваща надзора и

оценката за осъществяване на плана. В отчетите се оценява прогреса при реализацията
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на задачите и мерките, обсъжда се изпълнението на посочените показатели на
реализацията ( посочва се дали задачата/мярката е осъществена или не; ако е
реализирана - какъв е прогресът, а ако не - причината за неизпълнението или
закъснението).
Заключителната оценка се извършва след изтичане на плановия период и
включва:
•

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при
изпълнение на плана и оценка на общото въздействие;

•

анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на
програмата;

•

оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;

•

изводи и препоръки относно прилагането на политиката за регионално развитие.

По резултатите от заключителната оценка и анализа на социално-икономическите
фактори се изготвя нов план за следващия период на планиране.
Оценката за осъществяването на плана ще се проведе на две нива - вътрешна и
външна оценка.
Вътрешната оценка ще се извърши от Работната група към Общинска
администрация, която е координирала реализацията на плана и упражнявала надзор по
неговото осъществяване.
За външната оценка ще бъде наета независима консултантска компания, която
ще направи оценка на реализацията на плана в контекста на развитието на областта,
района за планиране и националните приоритети на регионалната политика.
Оценките се възлагат от кмета на общината.
Специфичното за Оценката и Мониторинга на Плана за развитие на Община
Белослав за периода до 2013 година е, че те ще се провеждат на три етапа във времето:
Първи етап на оценка ще се проведе на базата на мониторинг на периода до
края на 2006 година, до когато основните финансови инструменти за осъществяване на
Плана са пред-присъединителните инструменти на ЕС в комбинация с националния
ресурс от Републиканския бюджет, частното партньорство и други целеви източници
на финансиране. Оценката на този кратък, но много важен етап от развитието на
общината ще определи важни опорни точки и индикатори за мониторинга и оценката
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Вторият етап на оценката, който трябва да бъде проведен за периода 2007 –
2009 година, по време на който основните приоритети за развитието на Република
България, всички нейни райони и общини ще бъдат подкрепени от Финансовата рамка,
договорена между България и ЕС за първите 3 години от ефективното членство на
страната в общността. Това е най-рисковият период за реализация на Плана, в който ще
се осъществи и прехода от финансиране чрез относително познати инструменти към
пълноценно прилагане на Структурните инструменти на ЕС за подкрепа на
регионалната политика. Релевантната на общоевропейските тенденции и показателите
за реализация на националните приоритети оценка на този етап ще бъде от
изключително значение както за следващия етап от реализацията на Плана (до 2013
година), така и за определянето на темпа и ресурсите за регионално развитие в
дългосрочен план след 2013 година.
Третият етап на оценка ще бъде фокусиран комплексно, както върху периода
2010-2013 година, така и върху цялостното изпълнение на целите и приоритетите на
Плана, ефективността на мерките и постигнатите положителни промени в развитието
на Общината.
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