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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият анализ на икономическото и социалното развитие на община Несебър
има за цел да създаде актуална информационна и аналитична база данни за осигуряване на
реалистичност и адекватност в планирането на следващия седемгодишен програмен период в
община Несебър – 2014-2020 г.
Направен е анализ на природните дадености, демографските процеси, местното
икономическо развитие, тенденциите в социалната сфера, състоянието на техническата
инфраструктура, околната среда, културно-историческия и туристическия потенциал.
Социално-икономическият анализ играе основна роля в процесите за формиране на
политики и е метод за точното определяне на положителните и отрицателните страни на
дадено въздействие върху обществото.
Използваната методология се базира на проведени анализи, които включват:


Преглед на актуални статистически данни;



Преглед на актуалните стратегически документи;



Преглед на регионалните, областните и местните секторни политики;



Преглед на съществуващата правна рамка в областта на регионалното развитие;



Идентифициране на проблемните области в развитието на общината;



Препоръки за развитие на общината на база направения социално-икономически

анализ и оценка на природно-ресурсния потенциал;


Проучване на общественото мнение чрез анкетна карта.

При изготвянето на анализа са използвани следните подходи: изследователски,
системен, прагматичен, сравнителен, статистически, иконометричен и качествен.
Ясното отразяване на моментното състояние и спецификата на община Несебър ще
допринесе за по-точното планиране и обосноваване на стратегията за развитие през
следващия програмен период.
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2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА – ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
2.1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ОБЩА ПЛОЩ
Община Несебър е разположена в североизточната част на Бургаска област. На север
граничи с общините Бяла и Долни Чифлик, на запад с община Поморие, а на изток - с Черно
море. Общината заема 420.4 кв. км. площ, която обхваща 14 селища, от които 3 града Несебър, Обзор и Свети Влас и 11 села - с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Тънково, с.
Кошарица, с. Баня, с. Паницово, с. Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. Козница, както и
курортния комплекс Слънчев бряг.
Фигура 1: Обща площ на ЮИР, област Бургас и община Несебър
2%

обща площ

34%
64%

ЮИР
област Бургас
община Несебър

2.2. РЕЛЕФ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Територията на общината обхваща части от Старопланинското и Бургаското
черноморско крайбрежие. В Старопланинския сектор се включват части от Еминската
планина (естествена преграда за проникване на студени въздушни течения от север) между
долините на р. Двойница и р. Кошаревска. Бреговата линия е силно разчленена и
разнообразна, с редуване на скални образувания и плажни ивици. Преобладава абразионния
тип бряг. От р. Двойница (северна граница на общината) до нос Емине брегът е слабо
разчленен, с преобладаващо източно изложение. От н. Емине до р. Козлука следва стръмен,
разсечен от къси долове бряг с южна ориентация. От р. Козлука на юг се простира
Бургаското крайбрежие - обширен терасен комплекс с ширина до 20 км. Преобладава слабо
разчленен низинен релеф до 200 м. н. в. Речните тераси са формирани в неустойчиви
седиментни скали, поради което са слабо изразени. Профилът на бреговата линия е маркиран
с най-вдадените в морето н. Емине (най-източната точка на Старопланинската верига) и
Несебърския полуостров. Най-разпространената акумулационна форма по крайбрежието е
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пясъчната плажна ивица 7 - около 1500 дка, вкл. 670 дка дюни. Дюните са не само
характерен природен феномен, но и важен компонент за естетизиране на крайбрежния
ландшафт и обогатяване на туристическото предлагане с познавателни маршрути.
2.3. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Община Несебър не е богата на полезни изкопаеми. В границите на Бургаска област
се разкриват докамбрийски и палеозойски метаморфни скали, различни видове варовици и
варовито-глинести седименти. Полезните изкопаеми са: медни, железни и титанови руди,
мрамори, варовици, българити, кафяви въглища и глини.
2.4. КЛИМАТ
Територията е разграничена в три зони: крайбрежна, равнинна и планинска. Климатът
е умерено–континентален. Водите са морски, подпочвени и речни, а почвите – канеленогорски. Подходящите природо-климатични условия и високата средногодишна температура
са фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика – туризъм, спорт
и отдих. Плажните ресурси са едни от най-големите на българското Черноморско
крайбрежие и възлизат на 1500 дка, с общ капацитет 140 хил. плажни места.
2.5. ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ
Територията на община Несебър е сравнително бедна на повърхностно течащи води.
Речният отток е подчертано сезонен и скромен по обем.
Морската вода е едно от най-ценните природни богатства на общината. В сравнение с
водите на световния океан, черноморските се отнасят към слабо солените.
Рекреационните качества на морската вода се определят от благоприятния термичен
режим, позволяващ удължаване на курортния сезон. Освен рекреативно, морската вода има и
стопанско значение за общината.
Подпочвените води в Бургаската част на крайбрежната ивица са по-ограничени в
сравнение със северното крайбрежие. Хидроложки проучвания са установили значителен
обем от пресни подземни води в терасните отложения на река Хаджийска. Дебитът им в
някои кладенци надминава 40 л/сек. В к.к. Слънчев бряг е открит термален извор, който не е
намерил практическо приложение. Сондажът е на 1 250 м. дълбочина с дебит 2 л/сек.
2.6. ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ
Територията на община Несебър включва следните почвени типове:
Канелени горски почви (типични и излужени) върху хълмист и полухълмист релеф,
имащи плитък хумусен хоризонт (20-30 см), ниско хумусно съдържание (1-3%) и ниско
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естествено плодородие. Те преобладават в землищата на гр. Обзор и на селата Козница,
Раковсково, Приселци, Баня, Емона, Кошарица и Тънково.
Алувиално-делувиалните почви са разпространени по долинните разширения на
речната мрежа.
Черноземи се срещат само в землищата на селата Тънково, Равда, Гюльовца и Оризаре
– в долината на р. Хаджийска.
Блатните почви са разположени в землището на гр. Несебър. Срещат се малки площи
солончаци в землищата на гр. Несебър и Свети Влас.
Почвените ресурси предлагат ограничени възможности за интензивно земеделие. Найблагоприятни са условията за лозарство и овощарство. В ареалите с чернозем може да се
развива ефективно производство на зърнени и технически култури. Голяма част от земите на
селскостопанския и горския фонд са подложени на ветрове и водна ерозия.
Почвите в Старопланинската част на общината поради наклонения терен,
множеството долове и оврази са подложени на водна ерозия - от средна до силна степен.
Равнинната част е подложена частично на ветрова ерозия. Почвеното замърсяване е
функционално и териториално обвързано с интензивната употреба на минерални и
синтетични торове за растителна защита в селското стопанство.
Характерно за почвите в общината е и тяхната засоленост в района на Несебър и Св.
Влас. Засоляването е предимно хлоридно-сулфатно. Неправилното напояване може да доведе
до вторично засоляване, което е свързано с покачване на нивото на подпочвените води.
Корекцията на долното течение на р. Хаджийска, освен че предпазва наоколо земите от
разливане на водите й, спомага и за намаляване на нивото на подпочвените води. Отпадъците
от бита и селското стопанство са един сериозен замърсител.
2.7. ФЛОРИСТИЧНО И ФАУНИСТИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
По състав горите в общината са широколистни, с малки изключения на иглолистни,
създадени по изкуствен път чрез залесяване с бял и черен бор, морски бор и дугласка.
Представени са и от естествено растящи видове и площни залесявания, нискостеблени гори,
храсти, тревни площи и билки. Специално внимание се отрежда на редките и застрашени
растителни видове, представящи предимно специфичната растителност по дюните и имащи
атрактивно/познавателно, наред с екологичното и научното си значение.
Дивата флора, уникална с голямото видово разнообразие от дървесни, храстови и
тревни видове е природно наследство с естетическа, рекреационна, икономическа и със своя
собствена стойност, която трябва да се съхрани и предаде на следващите поколения. В
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района растат редки и застрашени от изчезване видове, включени в „Червената книга на Р.
България”.
Някои от най-често срещаните представители на биоразанообразието в района са: цер,
космат (бял) дъб, обикновен повет, мъждрян, черен бор, лечебен камшик (жълтото цвете),
бял равнец, червено подъбиче и черен бъз. Често срещани представители на гъбите в региона
са: пърхутка, манатарка и печурка.
По-известни представители на фауната в региона са: благороден елен, лисица, сърна,
дива свиня, чакал, черен щъркел, гривяк, гарван-гробар, шипобедрена сухоземна костенурка,
крехар, смок-мишкар и жаба-дървесница.
2.8. ГОРСКИ ФОНД
Горският фонд на община Несебър се стопанисва от Държавно лесничейство
“Несебър”, в което се включва и горския фонд на община Поморие. На Община Несебър е
възстановена собствеността върху 106 608,986 дка гори по Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горски фонд.
В горите се провеждат възобновителни, отгледани и санитарни сечи с цел
устойчивото им и многофункционално стопанисване, запазване, развитие и обогатяване на
горските екосистеми и на биологичното разнообразие в тях.
Иглолистните гори са разпространени на площ от 13 439,377 дка, а широколистните на 93 169,609 дка. През следващите 10 години е предвидено да се извърши залесяване върху
площ от 149,8 ха или средно по 15,0 ха годишно. По-долу в таблицата са посочени данни за
площите по населени места.
Таблица 1: Гори и земи от общинския горски фонд /в дка/

№
1. Баня
2. Гюльовца
3. Емона
4. Козница
5. Кошарица
6. Несебър
7. Обзор
8. Оризаре
9. Паницово
10. Приселци
11. Раковсково
12. Свети Влас
ОБЩО:

Населено място

Площ
21114,768
7308,430
14008,317
834,879
9811,529
4153,529
13585,495
7163,480
4402,435
317,567
3409,631
20498,926
106 608,986
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Фигура 2: Разпределение на горския фонд по населени места

горски фонд
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Голяма част от пътищата преминаващи през територията на общинските гори са
възстановени на Общината и общата им площ е 23,4 ха.
Във връзка с опазването на горите от пожари се поддържат противопожарни депа.
Предвидена е поддръжка на минерализовани ивици. Управлението, възпроизводството,
ползването и опазването на горите от общинския и остатъчния горски фонд се осъществява
съгласно Лесоустройствен проект (ЛУП).
Релефът и почвените условия са благоприятни за добър прираст и ниски разходи за
противоерозионни мерки. Ерозионно опасни са 1 980,3 ха (6,0%).
Около 70% от територията на горския фонд (15 352,0 ха) са гори и земи, основно с
дървопроизводителни и средообразуващи функции. Значителна е площта на защитните и
рекреационни гори и земи – 6 836,5 ха (30,4%). От тях най-голям дял имат рекреационните
гори и земи (лесопарковете “Слънчев бряг”, Несебър” и “Обзор”, както и курортните гори),
следвани от противоерозионни гори и земи (защитни крайбрежни ивици на Черно море и
нелесопригодни горски площи), мелиоративни гори и земи (защитни ивици край
първокласния

път

Бургас–Варна

и

край

напоителни

канали).

Останалите

са

семепроизводствени насаждения, географски култури и исторически места.
Горите и земите в защитени територии са с площ 233,9 ха и включват защитени
местности и природни забележителности.
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2.9. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Под режим на защита на територията на общината има две категории защитени
територии - природни забележителности и защитени местности.
За защитени местности са обявени територии с характерни и забележителни
ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински
видове.
Защитените местности на територията на общината са:
Защитена местност ”Калината” – заливна, лонгозна гора, истински оазис, китка
съхранила вековни ясени, дъбове, брястове и много храсти на площ от 960 дка. Там растат
дървесни, храстови и тревни видове, декоративни и лечебни растения, включващи 75
растителни вида, от които 27 декоративни и 19 лечебни. Обявена е за защитена територия с
цел опазване на естествено находище на блатно кокиче, разположено на повече от 20 ха.
Защитена местност “Ортото” - запазена високостъблена гора, в която не са
водени главни (възобновителни) сечи за повече от сто години. Намира се приблизително на
три километра по въздушна линия от връх “Свети Илия”. Защитената местност “Ортото”
(587,6 хa) e обявена за защитена местност с цел опазване на характерен ландшафт,
естествени вековни смесени широколистни гори с богат видов състав и местообитания на
редки растителни видове и съобщества.
Защитената местност “Иракли” (42,3 хa) е обявена с цел опазване на типични
крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка,
морски ранилист, татарски млечник, морски ветрогон) и птици. Разположена е в землището
на с. Емона, северно от Несебър. Районът представлява ботанически оазис.
Защитената местност “Смриките” (48,9 хa) е разположена в землището на гр.
Несебър. Обявена е за такава с цел опазване естествено находище на червена пираканта и
включващото го растително съобщество.
Защитената местност “Пясъчна банка Кокетрайс“ (760 хa) e обявена с цел
опазване на характерна бентосна фауна. Разположена е в акваторията на Черно море.
Природната забележителност “Нос Емине” (50 хa) е обявена с цел опазване на
забележителни геоложки и ботанически обекти.
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Природната забележителност “Пясъчни дюни” е разположена в местността
“Бабата” при к.к. ”Слънчев бряг” и обхваща 5 пясъчни дюни. Обявена е за природна
забележителност с цел опазване на уникални геоложки образувания.
3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
3.1. ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
Икономическото развитие на община Несебър е над средното за страната. Тя е сред
общините, които заемат изключително важно място в развитието на Черноморския регион и
областта.
Богатите природни ресурси, културно-историческото наследство и изключително
благоприятното транспортно-географско положение са фактори, които определят водещото
значение на туризма и свързаните с него дейности в икономическата структура на общината.
3.1.1. ПРОМИШЛЕНОСТ
Промишлеността в община Несебър е традиционно слабо развита. Тя има предимно
спомагателна роля, без значим принос в устойчивата икономика.
Основните подсектори на преработващата промишленост са “Производство на
неметални суровини” и “Производство на хранителни продукти и напитки”. Заетостта в тези
производства е недостатъчно висока. В бъдеще е нужно да се търси разнообразяване на
икономическата структура и увеличаване на възможностите за заетост в общината.
Необходимо е изграждане и технологично обновление на предприятията, с цел поголяма ефективност на производствата.
Трябва да се има предвид обаче, че ресурсите на територията на общината и
структурата на нейната икономика, която традиционно изцяло е организирана около
ефективното функциониране на туристическата индустрия, е трудно да се пренасочат към
създаването на нови форми на заетост, ако не са достатъчно перспективни.
Таблица 2: Промишлено развитие на община Несебър
Отрасъл
Преработваща
промишленост

Подотрасъл

Местонахождение

Значение

Хранително-вкусов и
консервен подотрасъл

Община Несебър

Регионално
Национално

Размер на
фирмите
Микро
Малки

Производство на
неметални суровини

Община Несебър

Регионално
Национално

Микро
Малки

Източник: ОбА
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

Преработваща промишленост – слабо представена предимно от хранителновкусовата и тази за производство на неметални суровини;



Индустриалните предприятия са недостатъчни и това оказва негативно влияние
върху заетостта, възстановяването и съживяването на населените места;



Използването на предоставени възможности от национални, европейски и други
външни

донорски

програми

в

посока

развитие

на

бизнеса

в

сектор

„промишленост” ще повишат жизнения стандарт на населението, създавайки
условия за заетост.
3.1.2.СТРОИТЕЛСТВО
Строителството е по-слабо изразен сектор, който е засегнат в най-сериозна степен от
световната финансова и икономическа криза. В тази връзка под пряко влияние на кризата е и
дейността на отрасъла в община Несебър. Най-голям спад на предприятия в този сектор се
наблюдава в периода 2009-2011 г. На национално ниво от 22 970 предприятия през 2009 г.,
броят им е намалял до 18 643 през 2011 г. В ЮИР от 3 521 предприятия през 2008 г., броят
им намалява до 2 863 през 2012 г. Влиянието на кризата намира още по-силно проявление
при отразяване броя на заетите лица. В ЮИР от 43 346 души през 2008 г. броят на заетите в
строителството през 2012 г. намалява до 24 333 души. Намалението е с 19 013 лица, които
следствие сериозната криза в сектора са отпаднали от пазара на труда.
Строителството на територията на общината е обвързано изцяло с разширяването,
модернизацията и поддръжката на материално-техническата база на туристическия сектор.
Таблица 3: Основни икономически показатели за сектор „Строителство”
Наименование

Район

2008

2009

2010

2011

2012

брой предприятия

ЮИР

3 521

3 612

3 161

2 893

2 863

заети лица - брой

ЮИР

43 346

40 059

30 055

26 433

24 333

Източник: НСИ
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Фигура 3: Строителни предприятия в ЮИР в периода 2008-2012 г. /брой/

брой предприятия
2012

ЮИР

2011

2010

2009

2 863
2 893
3 161
3 612
3521
18 185
18 643
20 372

Българи
я



2008

22 970
21 654

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

Под влияние на световната икономическа и финансова криза строителният бранш
в общината изпитва сериозни затруднения;



Налице е тенденция към намаляване както на работещите предприятия, така и на
заетите лица в този сектор;



Строителството в общината е насочено изцяло върху туристическия сектор.
3.1.3. ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО

Таблица 4: Засети земеделски площи в община Несебър
Kyлтypи
есенници
пшеница
ечемик
маслодайна рапица
пролетници
пролетен ечемик
маслодаен слънчоглед
царевица
кориандър
лозя
винени
десертни
овощни видове
ябълки
праскови

2010
23752
16578
7174
17 803
7550
5860
7915
7100
815
924,5
26
27

Засети площи
2011
2012
22454
34442
16520
24660
4535
9782
1 400
17 803
20075
100
11918
16065
25
1000
5860
2910
6941,75
6941,75
6341,75
6341,75
600
600
941,9
941,9
26
26
38
38

2013
37183
29578
7005
600
23197
19890
2100
1017
6150
5800
350
940
6
20
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сливи
череши
вишни
круши
кайсии
орехи
бадеми
лешници
лавандула
зеленчуци
пипер
домати
зеле
краставици
дини
пъпеши

2
370
2
2
5,5
422
68
140,2
55
4
30
7,4
10,6
2
1

3,7
370
2
5
7,2
422
68
140,2
76,4
17
32,5
7,4
10
8
1,5

3,7
370
2
5
7,2
422
68
140,2
68,9
7
31,3
7,4
17,2
3
3

61
203
127,6
4,2
7,2
422
68
17,4
140,2
92,6
3
66,9
8,4
11,9
1,2
1,2

Източник: ОД ”Земеделие”

Таблица 5: Регистрирани земеделски и животновъдни стопанства в периода 2010-2013 г.

Видове
стопанства
земеделски
животновъдни

Години
2010

2011

2012

55
68
68
64
Източник: ОД ”Земеделие”

2013
79
82

65
72

Таблица 6: Видове и брой регистрирани животни в периода 2010-2013 г.

Видове
общ брой
говеда
овце
кози
свине
птици
зайци
пчелни семейства
еднокопитни

2010

Брой животни по години
2011
2012

19 799
18 209
731
630
4638
4803
827
863
623
674
9917
8288
406
437
2197
2180
460
334
Източник: ОД ”Земеделие”

17 326
615
4186
554
650
8357
572
1974
418

2013
17 537
804
4464
586
668
8119
402
2105
389

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:



Намалява броят на отглежданите животни;



Запазва се броят на пчелните семейства;



Наличие на благоприятни условия за развитие на алтернативно земеделие;



Възможности за производство на екологично чиста селскостопанска продукция;



Необходимо е технологично обновяване на земеделските стопанства;
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Необходимо е осъвременяване на животновъдните ферми;



Създаване на нови малки предприятия за преработка на селскостопанска
продукция.
3.1.4. ГОРСКО СТОПАНСТВО

Държавно ловно стопанство „НЕСЕБЪР“ е разположено в най-източната част на
страната - Еминска Стара планина, като стопанисва държавните горски територии на
общините Несебър, Поморие и част от Руенска – общо 13 398 ха. Стопанството се пресича от
два старопланински прохода – Дюлински и Слънчев бряг-Обзор. То разполага с два горски
разсадника “Поморие” и “Порой”, произвеждащи фиданки както за залесявания в горите,
така и декоративна растителност за озеленяване.


Разсадник “Поморие” е с площ около 140 декара и произвежда фиданки преди
всичко за озеленяване. Почвата е чернозем смолник – богата и задържаща повече
влага. Предимството е, че не се използва торфена смеска (изкуствен тор) и
зимуване в парници - поради това растенията са устойчиви и лесно се прихващат.
В стопанството се развива и контейнерно производство на фиданки и коледни елхи.


Разсадник “Порой” е с площ около 270 декара. Почвата е канелена горска.
Осигурява горски фиданки за нуждите на лесокултурната дейност и за горски
залесявания. “Порой” е един от малкото базови разсадници на България, при
който по дългосрочна програма се произвеждат дръвчета за залесяване - за
създаване на нови гори и за рекултивация на терени (насипи и кариери), както и за
крайпътно залесяване.

Разсадникът поддържа собствена семепроизводна градина, в която се добиват
акациеви семена за продажба. Добиваните семена са със сертификат за качество, а клиентите
имат възможност за поръчка на семенични фиданки.
През последните години има практика да се работи по европейската програма „Life +“,
която осигурява финансиране, именно за възстановяване на коренните видове там, където са
внесени преди години нехарактерни за района иглолистни.
Дърводобивната дейност на стопанството осигурява качествени дървени трупи, дърва
за огрев и технологична дървесина.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:



Постоянно залесяване на площи от горския фонд;



Добре развита и функционална дърводобивна и дървопреработвателна дейност;
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Постоянен запас от дървесина;



Благоприятни условия за развъждане на ценен дивеч;



Перспективи за доразвиване на рационално и екологично ползване на
диворастящите билки, горски плодове, гъби и т.н.
3.1.5. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Републиканската пътна мрежа на територията на общината се състои от един
първокласен път І-9, който е част от европейската пътна мрежа и в частност от път Е-87.
Следващият по значение е третокласният път ІІІ-906 (Варна-Обзор-Дюлино,
Каблешково-Бургас).


Воден транспорт - На територията на общината се намира пристанище Несебър,
което има регионално значение. Използва се изключително за пътнически превози
и развлекателни туристически пътувания. Има две корабни места и морска гара с
ГКПП и ДИК. Пристанището е държавна собственост и е в процес на
реконструкция. Освен него има и общинско рибарско пристанище и две яхтени
пристанища – Несебър (държавна собственост) и Св. Влас (частна собственост).



Автомобилен транспорт - Завършената пътна магистрала София-Бургас
значително намалява разстоянието и необходимото време за пътуване до Несебър,
както и прави пътуването с автомобил по-безопасно и предпочитано. Пътищата на
територията на цялата община са добре поддържани. През летния сезон в
пиковите часове на деня са възможни задръствания.



Таксиметров транспорт - Таксиметровите автомобили в района предлагат
изключително гъвкав и удобен начин за придвижване във всяко време на
денонощието.



Автобусен транспорт - Автобусният транспорт в района е силно развит. С
автобус може да се достигне до всяка точка на България или да се пристигне
оттам. Редовни градски автобуси обслужват Несебър и го свързват със Слънчев
бряг, Равда и Свети Влас.



ЖП транспорт - Несебър не разполага с ЖП гара. Най-близката се намира в
Бургас, на около 30 км. Редовни автобуси свързват Бургаската ЖП гара с Несебър.
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Въздушен транспорт - Възможен транспорт е и въздушният. Аерогара Бургас
(летище Бургас) се намира на около 30 км, като разполага с незабавен автобусен
транспорт до Несебър и околността.

Паркингите на територията на общината са в добро състояние, но недостатъчни през
летния сезон:




общински паркинги – 10 бр.:
-

гр. Несебър – 7 бр.;

-

гр. Св. Влас – 1 бр.;

-

к.к. Слънчев бряг – 1 бр.

частни паркинги – 4 бр. /не се вземат под внимание частните хотелски паркинги/
- Слънчев бряг – 3 бр.;
- Несебър – Стара част – 1 бр.

Паркоместата са както следва:
- гр. Несебър – приблизително 700 бр.;
- гр. Обзор – 70 бр.;
- гр. Св. Влас – 100 бр.
На територията на община Несебър телекомуникационната дейност се осъществява
чрез АТЦ - Слънчев бряг. Всички селища разполагат с цифрова телефонна връзка.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:



Наличие на главна пътна артерия, която свързва общината със съседните общини,
областния град и националната пътна мрежа;



Наличие на всички видове транспортни връзки, особено важни за социалноикономическото развитие на общината;



Отдалечена железопътна инфраструктура;



Недостигащи паркоместа през летния туристически сезон – необходимо е
удвояването им;



Добре

функциониращи

телекомуникационни

мрежи,

мобилно и

кабелно

обслужване;


Необходимо е постоянно търсене на финансов ресурс за поддържане и
подобряване на пътната инфраструктура.
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3.1.6. ТУРИЗЪМ
Община Несебър е разработила Програма за развитие на туризма, съгласно Закона за
туризма и в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за устойчиво развитие
на туризма в Р. България 2009-2013 г. и другите програмни документи на наднационално,
национално и регионално ниво, съобразена е с местните туристически ресурси и
потребности.
Община Несебър разполага с богати и разнообразни туристически ресурси – природни
и антропогенни. По-голямата част от тях са свързани със самата крайморска ивица, а помалката се намира във вътрешността. Сред целевите групи и партньорите в бранша община
Несебър утвърди имиджа си не само на морски, но и на културно-туристически център. Град
Обзор и с. Равда са с имидж на дестинации, предлагащи морски рекреативен туризъм със
средно качество на оптимални, атрактивни и изгодни цени, подходящи за семеен туризъм,
индивидуални пътувания и за почивка на хората от третата възраст. Освен това е безспорно
развитието с изключително високи темпове на тези курорти по отношение на леглова база,
качество на туристическите услуги и разнообразие на предлаганите забавления. Голямо е
разнообразието на атракциите за туристите, които се предлагат в курортните комплекси. През
последните години водните атракции, предлагани на туристите се увеличават и в
количествено и в качествено отношение. Аква-парковете са сравнително нови туристически
атракции, които допринасят за по-голямата привлекателност на курортите.
Туризмът е сред малкото отрасли на икономиката в България, които показват
тенденции за растеж през последните години. Наблюдава се значителен ръст основно в
изградената леглова база, места за хранене и развлечения, както и ръст на броя на туристите в
страната. Легловата база в община Несебър е съсредоточена основно в к.к. Слънчев бряг, гр.
Несебър, гр. Обзор, гр. Св. Влас, с. Равда, в.с. Елените.
Към м. март 2012 г. в община Несебър са категоризирани 4 189 броя средства за
подслон и места за настаняване с 54 443 стаи, а категоризираните заведения за хранене и
развлечения са 2 099 бр. със 193 250 бр. места.
Видимо подобрение се отчита в категорийната структура на хотелите, но не и в
разнообразяване на предлагането им. Новостроящите се хотели отново са ориентирани към
летен морски туризъм, т.е. за сезонно ползване. В стратегически план това осуетява
възможностите за разширяване на туристическия сезон чрез развитие на конферентен, голф,
културно-познавателен, балнеоложки, екологичен и други форми на туризъм.
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Въпреки сезонността, настанителната база има сравнително висока средногодишна
пълняемост. За сравнение, стойността на този показател за община Несебър през 2012 г. е
близо 56 % при 35 % за страната.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:



Липсва единен туристически регистър на функциониращите обекти;



Наличие на строителство на туристически обекти в несъответствие с нормативите
изискванията на Закона за устройство на територията и съпътстващите го
наредби;



Необходимо е преориентиране към целогодишен туризъм;



Недостатъчен брой къмпинги и вилни туристически селища;



Функциониране на некатегоризирани обекти;



Заличаване на зелените площи, особено в к.к. “Слънчев бряг”;



Преобладаващ брой на ресторанти и нощни развлекателни заведения – дискотеки,
барове, нощни и еротични клубове;



Съоръженията за спорт и забавление са съсредоточени основно около
туристическите комплекси, плажната ивица и хотелите – басейни, водни и сухи
пързалки, стационарно бънджи, батути, тенис кортове, игрища за мини-голф и
други.
3.1.7. УСЛУГИ

Търговията и услугите на територията на общината са сравнително добре развити и
задоволяват основните потребности на населението в тази сфера. Добри традиции и
възможности има и в занаятчийството. То се явява както самобитен тип дейност,
осигуряваща поминък на населението, но може да бъде и доходна атракция, предлагана за
туристи. Необходимо е още по-задълбочено изучаване и популяризиране на местните
занаяти. Изключително важно условие за бъдещето на занаятчиите е сдружаването им в поголяма местна структура.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:



Дейността на предприятията от сектор „Търговия” и „Услуги” не е повлияна от
икономическата и финансовата криза;



Наблюдава се ясно изразена, устойчива тенденция към запазване и/или леко
нарастване на основните икономически показатели;



Налични условия за популяризиране на местните занаяти.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в общ ина Несебър”,
който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община
Несебър и при никакви обстоятелства не може да с е приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на финансите.

24

Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г.

3.2. ВОДЕЩИ СЕКТОРИ И ОТРАСЛИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Социално-икономическият комплекс на община Несебър се анализира и оценява по
четири основни показатели: брой на активните стопански субекти, нетни приходи от
продажби (в хил. лв.), брой на заетите (наетите) лица и размер на ДМА. При
характеризирането му се прилага секторно-отрасловия подход. В първичния сектор се
включва аграрният сектор и горското стопанство (вкл. лов и риболов). Вторичният сектор
включва индустриалните отрасли (добивна и преработваща промишленост), а в третичния
сектор се включват всички обслужващи отрасли (т.нар. сектор на услугите).
С водещи икономически функции в община Несебър е третичният сектор
(туристически услуги), допълван от първичния (предимно в риболовния сектор), което я
определя като община с основни обслужващи функции. Аграрният сектор има второстепенна
роля в икономиката на общината. Той е с по-малък брой на заетите лица.
Секторът на услугите е с най-широки параметри в развитието на икономиката. В броя
на регистрираните субекти в обслужващата сфера и заетите се наблюдава увеличение.
Налице е нарастване по отношение на нетните приходи от продажби. Индустриалният сектор
все още е с най-слаби функции и по отношение размера на ДМА.
Добивната промишленост е представена единствено в дърводобива.
3.2.1. ВОДЕЩИ ОТРАСЛИ В ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ
Водещ отрасъл в икономиката на община Несебър е туризма. По-слабо представено е
земеделието. Отглеждат се предимно овощни видове /праскови, ябълки, череши, бадеми, орехи и др./.
Животновъдството се развива предимно в дребни семейни стопанства, но в последните години,
благодарение на ПРСР, се наблюдава развитие в овцевъдството, птицевъдството и пчеларството. При
добивния отрасъл е развит единствено дърводобива, като броят на МСП, занимаващи се с
дървопреработване, е недостатъчен. Хранително-вкусовата промишленост се развива предимно в
малки цехове. Налице са подходящи територии за отглеждане на гъби, за събиране на билки и горски
плодове, които могат да бъдат източник на доходи за населението в по-малките населени места на
общината. Богатият природен ресурс, съчетан с благоприятните климатични условия и културноисторическите обекти, са безспорно най-важната предпоставка за развитието на туристическия
отрасъл.

3.2.2. ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР
По данни на НСИ за 2012 г. на територията на община Несебър функционират общо 4
516 предприятия, от които 4 203 са микро, малки са 275 и само 38 са средните предприятия.
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Големи предприятия няма, което обяснява безработицата в общината. Заетите лица са
предимно в туристическия сектор. Необходимо е да се привлекат по-големи инвеститори в
преработващата промишленост.
Таблица 7: Икономически показатели за нефинансови предприятия в община Несебър
Групи предприятия
Общ брой нефинансови предприятия
Произведена продукция - хил. лв.
Приходи от дейността - хил. лв.
Нетни приходи от продажби в хил. лв.
Нетни приходи от продажби на един
жител в хил. лв.
Разходи за придобиване на ДМА
Придобити ДМА в хил. лв.
Микро с до 9 заети
Малки от 10 до 49
Средни от 50 до 249
Големи над 250
Чуждестранни инвестиции в хил. евро

2008
3 499
942 124
1 332 178
1 087 592

2009
3 841
661 972
1 028 95
810 385

Години
2010
3 980
568 528
918 097
780 269

2011
4 127
623 040
1 051 667
884 082

2012
4 516
681 950
1 078 661
936 872

45,1

32,7

30,0

38,9

40,0

316 652
255 781
3230
220
45
4
68 743,0

178 858
187 820
3 576
223
42
113 249,4

135 724
143 183
3 725
218
37
144 405,5

125 827
122 264
3860
227
40
142 135,2

114 069
104 503
4203
275
38
195 496,9

Източник: НСИ

3.2.3. ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
По данни на ИСУН четири предприятия на територията на община Несебър са се
възползвали от възможностите за технологична модернизация и иновации на производството
си, които е предлагала Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” в периода 2007-2013 г.
В периода 2009-2012 г. заетият персонал с научно-изследователска и развойна
дейност на територията на целия Югоизточен район е намалял с 228 човека. От 1 732,
ангажирани с изследователска и развойна дейност през 2009 г., броят им намалява до 1 504
през 2012 г. Наблюдава се увеличение на разходите за НИРД в същия период в сектор
”предприятия”, където разходите са се увеличили с 993 000 лв., а в държавния сектор са
намалели със 713 000 лв.
Таблица 8: Персонал, зает с НИРД по сектори и статистически район
Сектори в Югоизточен район
Година

2009
2010
2011
2012

Общо

1
1
1
1

732
402
354
504

Предприятия

509
352
..
287

Държавен
сектор

285
285
293
321

Висше
образование

..
765
796
..

Нетърговски
организации

..
..
..
..

Източник: НСИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в общ ина Несебър”,
който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община
Несебър и при никакви обстоятелства не може да с е приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на финансите.

26

Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г.

Таблица 9: Разходи за НИРД по сектори и статистически район /в хил. лв./
Разходи за Югоизточен район
Година
Общо

2009
2010
2011
2012

Предприятия

14958
18381
13685
15481

Държавен
сектор

7490
10630
5866
8483

Висше
образование

4477
4060
4209
3764

Нетърговски
организации

..
3691
..
..

..
..
..

Източник: НСИ

3.3. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ
Регистрираните фирми на територията на община Несебър са над 4 500. Най-голям е
относителният дял на фирмите в сектор услуги.
С

най-важна

социално-икономическа

значимост

е

туризма.

Непрекъснатото

разнообразяване на туристическия бизнес е задължително за поддържане на важни и силни
икономически процеси в общината, популяризиране на общината и региона и привличане на
външни инвестиции.
Положително влияние върху местната икономика ще оказват още разкриване на нови
МСП в преработващата промишленост и увеличаване и разнообразяване на произвежданата
продукция в тях. Увеличаване размера на площите с алтернативни култури и броя на
животновъдните ферми ще са от полза най-вече за населението от по-малките населени
места. Близостта до град Бургас, като локален икономически център, спомага при укрепване
на икономическите връзки за възникване и развитие на клъстери и подизпълнители в
областта на преработващата промишленост и селското стопанство.
Таблица 10: Наети лица по трудово и служебно правоотношение и работни заплати на наетите
през периода 2008-2012 г.
Пазар на труда
Наети лица по трудово или служебно
правоотношение
Средна годишна работна заплата на наетите по
трудово и служебно правоотношение в лв.

2008

2009

2010

2011

2012

15 845

13 891

13 319

14 304

15 503

4 590

5 269

5 421

5 849

6 279

Източник: НСИ
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:

добре развит туризъм с възможности за разнообразяване на дейностите и
услугите;



възможности за привличане на външни инвестиции;



слабо развита преработваща промишленост;



строителството участва в икономическото развитие предимно в туристическия
сектор;



икономическата криза води към намаляване броя на предприятията и заетите;



ниска конкурентоспособност на местните стопански субекти;



недостатъчна активност в усвояването на средства за технологично обновяване по
оперативните програми;



необходими са иновации и развойна дейност в преработващата промишленост.
4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
4.1. ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1.1. БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ

По данни на Общинска администрация Несебър населението на община Несебър към
01.01.2012 г. е 22 348 човека. То е разпределено в 14 /четиринадесет/ населени места с брой
жители посочени по-долу в таблицата.
Таблица 11: Брой жители по населени места на територията на община Несебър в периода 20102013 г.
Област, община, населено място
Област Бургас
Община Несебър
гр. Несебър
гр. Свети Влас
гр. Обзор
с. Равда
с. Оризаре
с. Кошарица
с. Тънково
с. Гюльовца
с. Баня
с. Паницово
с. Раковсково
с. Приселци
с. Козница
с. Емона

2010
421252
26692
11089
2391
2053
1899
1396
1112
1042
1037
197
60
52
38
10
14
Източници: НСИ и ОбА

Години
2011
2012
414947
414154
23145
23634
11377
11614
2485
2557
2081
2090
1972
2017
1404
1440
1120
1136
1064
1094
1048
1064
187
180
59
58
56
53
37
41
11
10
16
18

2013
23825
11898
2651
2078
2076
1451
1157
1113
1067
167
52
50
40
7
18
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4.1.2. ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Гъстотата на населението в община Несебър е малко над средната за областта – 55,1
човека/кв.км, при 53,6 човека/кв.км за област Бургас.
Таблица 12: Площ, гъстота на населението, кметства, населени места и градове към 31.12.2011
г. по общини
Общини

Площ1 - км2

Гъстота на населението човека/км2

Населени места
общо
в т.ч. градове
брой

Кметства

Област Бургас
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат

7 748,1
402,9
512,2
354,9
806,1

53,6
71,2
414,0
29,1
31,2

118
11
9
6
8

255
17
14
13
31

20
1
2
1
1

Малко Търново

783,7

4,9

1

13

1

Несебър

420,4

55,1

7

14

3

Поморие

413,2

66,6

10

17

3

Приморско
Руен

272,0
689,9

22,4
42,0

4
38

6
42

2
-

Созопол

588,0

21,5

7

12

2

1 149,9

12,9

2

33

1

Сунгурларе

824,3

15,0

13

30

1

Царево

530,4

17,6

2

13

2

Средец

Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерството на инвестиционното
проектиране

4.1.3. СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТ, ПОЛ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Коефициентът на възрастова зависимост за общината (56,13) е по-висок от средната
стойност на показателя за страната (53,47), а участието на двата компонента (лица под 15 г. и
лица над 64 г.) е в полза на лицата в под трудоспособна възраст. Възрастовата структура на
населението в община Несебър по последни данни е благоприятна за демографското
развитие, като в под трудоспособна възраст са 3 891 души, в трудоспособна възраст са 15 353
души, а в над трудоспособна възраст са 4 390 души.
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Таблица 13: Активност на населението в община Несебър за периода 2010-2012 г.
Показатели
население – общо
мъже
жени
в под трудоспособна възраст
мъже
жени
в трудоспособна възраст
мъже
жени
в над трудоспособна възраст
мъже
жени

2010

2011

26 692
13 768
12 924
3 865
1 973
1 892
18 486
10 110
8 376
4 341
1 685
2 656
Източник: НСИ

23
11
11
3
1
1
15
7
7
4
1
2

2012
145
555
590
747
942
805
109
967
142
289
646
643

23
11
11
3
1
1
15
8
7
4
1
2

634
780
854
891
999
892
353
099
254
390
682
708

4.1.4. ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ
Естественият прираст на населението на община Несебър за 2012 г. е положителен –
родени са 313 човека, а броят на умрелите е 291. Сравнен със ситуацията в страната и
областта, където естественият прираст е отрицателен, демографската тенденция в община
Несебър е по-благоприятна. В област Бургас през същата година са родени 4 170 човека, а са
умрели 5 557, което очертава отрицателен естествен прираст от 1 387 човека. Ситуацията на
национално ниво е още по-тревожна - родени са 69 121, а починалите са 109 281.
Таблица 14: Естествен прираст на населението на община Несебър през 2012 г.
Живородени

Страната,

Умрели

област, община всичко момчета момичета всичко
България
област Бургас
община Несебър

мъже

33 459 109 281

56 702

Естествен прираст
жени

всичко

мъже

жени

69 121

35 662

52 579 -40 160 -21 040 -19 120

4 170

2 142

2 028

5 557

2 965

2 592

-1 387

-823

-564

313

150

163

291

158

133

22

-8

30

Източник: НСИ

Фигура 4: Естествен прираст в община Несебър
4%

община Несебър
50%

46%

живородени
умрели
естествен прираст
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4.1.5. МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
По официални статистически данни механичният прираст в община Несебър през
2012 г. е положителен. Броят на заселилите се в общината превишава този на изселилите се.
През последните години се наблюдава задържане и увеличаване броя на заселилите се на
територията й. Въпреки икономическата криза и високата безработица само малка част от
населението търси трудова реализация извън границите на общината и страната.
Положителният естествен прираст, комбиниран с положителния механичен прираст,
влияе благоприятно на възпроизводството на населението на общината.
Таблица 15: Миграция на населението на община Несебър през 2012 г.
Заселени

Страната,
област, община всичко
България

мъже

Изселени
жени

всичко

Механичен прираст

мъже

жени

всичко мъже

жени

96 300

45 824

50 476

98 812

46 478

52 334

-2 512

-654

-1 858

област Бургас

2 667

1 215

1 452

2 775

1 379

1 396

-108

-164

56

община Несебър

1 030

495

535

563

262

301

467

233

234

Източник: НСИ

Фигура 5: Механичен прираст на населението на община Несебър

община Несебър
23%
50%
27%

заселени
изселени
механичен прираст

4.1.6. ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Етническият състав на населението на общината по данни на НСИ от 2011 г. е 89%
българи, турци - 6%, роми - 3%, други - 1% и тези, които не са се самоопределили, са 1%. От
общо 20 511 анкетирани лица като българи са се самоопределили 18 367 човека, турци - 1
240, роми - 565, други - 199 и тези, които не се самоопределят са 140.
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Таблица 16: Население по области, общини, населени места и самоопределяне по етническа
принадлежност към 01.02.2011 г.
Лица, отговорили
Област, община,
на доброволния
населено място въпрос за етническа българска
принадлежност
област Бургас
370 544 298 128
община Несебър
20 511
18 367
гр. Несебър
9 379
8 845
гр. Свети Влас
2 355
2 246
гр. Обзор
2 000
1 948
с. Равда
1 955
1 931
с. Оризаре
1 444
892
с. Кошарица
948
844
с. Тънково
1 105
652
с. Гюльовца
892
605
с. Баня
189
188
с. Паницово
63
63
с. Раковсково
89
73
с. Приселци
45
36
с. Козница
11
11
с. Емона
36
33

Етническа група
турска

49 354
1 240
386
40
19
..
23
69
423
274
..
..

ромска

18 424
565
31
10
18
..
439
20
13
7
..
16
9
..

друга

Не се
самоопределям

2 632
199
82
48
11
10
15
..
14
..
..
..

2 006
140
35
11
4
..
75
..
3
..
..
..

Източник: НСИ

Фигура 6: Етническа принадлежност на населението в община Несебър
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4.1.7. БРАЧНОСТ И БРАКОРАЗВОДНОСТ
В периода 2010-2012 г. регистрираните юридически бракове в община Несебър са
общо 330, а броят на разводите е 136. Ситуацията на областно и национално ниво през
последните три години показва намаляване на браковете. Това се дължи предимно на
разпространението на така наречените „фактически” бракове. Младите хора все повече
предпочитат съвместното съжителство, без да сключват граждански брак. В община Несебър
такава практика се наблюдава по-рядко.
Таблица 17: Бракове и бракоразводи в община Несебър за периода 2010-2012 г.
Населено място
България
област Бургас
община Несебър

Сключени бракове
2010
2011
2012
24 286
21 448
21 167
1 485
1 411
1 357
107
107
116

Бракоразводи
2010
2011
11 012
10 581
656
664
52
40

2012
11 947
654
44

Източник: НСИ и ОбА

4.2. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПАЗАР НА ТРУДА
4.2.1. ЗАЕТИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
Икономическата активност на населението на община Несебър е неравномерно
разпределена или сезонна. Заетостта на трудоспособното население е основно през летния
сезон, което води до увеличаване на безработицата през неактивния туристически сезон.
Необходимо е да се търсят алтернативи в производства на леката промишленост и селското
стопанство.
Таблица 18: Брой регистрирани безработни по пол, възраст, образование и равнище на
безработица в община Несебър за периода 2010–2013 г.
№
1.
2.
-

Община Несебър
равнище на безработица
брой регистрирани безработни лица
мъже/жени
до 19 г.
20 - 24 г.
25 – 29 г.
30 – 34 г.
35 – 39 г.
40 - 44 г.
45 – 49 г.
50 – 54 г.
над 55 г.
висше образование
средно специално и професионално образование
основно образование
начално и по-ниско образование

2010 г.
6,8%
435
165/270
1
20
46
55
64
62
54
56
78
73
266
85
22

2011 г.
7,4%
452
155/297
1
22
52
63
73
53
59
48
79
68
294
67
23

2012 г.
8,4%
537
186/351
1
32
62
78
90
60
60
61
94
75
338
75
49

2013 г.
8,7%
568
190/378
3
40
68
77
86
73
65
62
95
85
360
268
78

Източник: НСИ и ДБТ
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Фигура7: Регистрирани безработни лица в община Несебър в периода 2010-2013 г.
безработни лица
2013

2012

жени

2011

2010

297
270

378
351

190
186

мъже

155
165

общо безработни

452
435

537

568

Броят на регистрираните безработни лица по образователен статус през 2013 г. е
следният: специалистите с висше образование са 85; лицата със средно образование са наймного - 360, с основно образование са 268, а тези с начално и без образование са най-малко 78.
Фигура 8: Регистрирани безработни лица в община Несебър по образователен статус в периода
2010-2013 г.
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Фигура 9: Регистрирани безработни лица в община Несебър по възраст за периода 2010-2013 г.
0% безработни лица по възраст
до 19 г.

20-24 г.

25-29 г.

30-34 г.
18%

35-39 г.
5%

40-44 г.

45-49 г.

50-54 г.

над 55 г.

10%
13%

13%

15%

12%
14%

Прави впечатление, че в община Несебър през разглеждания период броят на
безработните мъже е по-малък от броя на жените. За съжаление през всяка следваща година
на разглеждания период 2010-2013 г. се наблюдава увеличение на броя на безработните и
при двата пола.
Основните проблеми са свързани с това, че безработните лица в голяма степен са
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. Заетостта предимно е в дейности, изискващи нискоквалифициран и
неквалифициран труд и временна заетост.
Фигура 10: Регистрирани безработни лица в община Несебър по пол за периода 2010-2013 г.
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Перспективите за разкриване на нови работни места са свързани предимно с
инвестиции в туризма, селското стопанство и преработвателната промишленост. Съществува
потенциал при култивирането и отглеждането на лечебни растения и разширяване на
животновъдството. За разкриването на нови работни места ще допринесе прилагането на
координиран инвестиционен маркетинг за привличане на нов бизнес в общината и подкрепа
за местния бизнес. Инициативите за повишаване на инвестиционната и стопанската
активност на местните предприемачи и привличане на външни инвеститори, могат да бъдат:
създаване на маркетингов инструментариум за участие в специализирани форуми, създаване
на база-данни, местни консултативни органи и други. Общинската администрация не може
самостоятелно да провежда активна политика на пазара на труда. Не съществуват и условия
за превантивна политика. Разполагаемите финансови ресурси не позволяват обезпечаване в
материално-техническо отношение на програмите за субсидирана заетост, прилагани от
Министерство на труда и социалната политика.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:
Изводите за икономическата активност на населението, основаващи се на направените
демографски анализи и оценки, са следните:


коефициентът на икономическа активност в общината е по-нисък от средния за
страната;



наблюдава се ясно изразена сезонна заетост – висока през летния сезон и ниска
през зимния;



необходимо е да се работи в посока целогодишна заетост;



най-голям брой безработни сред населението са лицата над 55 годишна възраст;



броят на заетите лица в туристическия сектор е с най-висок дял;



налице е тенденция към увеличаване на равнищата на безработица в общината;



делът на безработните лица със средно образование е най-висок;



равнището на безработица през 2013 г. в общината е най-висока за последните 3
години.
4.2.2. ОБРАЗОВАНИЕ

На територията на община Несебър функционират 9 училища – 8 общообразователни
и 1 професионална гимназия. По-долу в таблица 19 са представени броя на преподавателите
и учащите в тях.
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Таблица 19: Видове училища, преподаватели и учащи в община Несебър
Показател

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Учебни институции
Общо
Общообразователни училища
Професионални гимназии

9
8
1

9
8
1

9
8
1

167
137
30

165
137
28

162
135
27

2 085
798
697
590

1 997
777
691
529

-

Преподаватели по видове учебни институции
Общо
Общообразователни училища
Професионални гимназии
Учащи
Общо
Начално образование (I-IVклас)
Прогимназиално образование (V-VIIIклас)
Средно образование (IX-XIIIклас)
Източник: НСИ

Детските градини са окапацитени на 100%. Проблемът с недостига на места в тях се
решава в последните години с изграждането на 2 нови детски градини – в кв. Черно море и в
стария град несебър – проект по ТГС.
Таблица 20: Детски градини, учители и деца в община Несебър
Година
Детски градини
Детски учители
Деца

2007

2008

10
58
664

2009

10
60
710

2010

10
72
858

10
74
861

2011
10
74
933

Източник: НСИ

Детските ясли на територията на общината са достатъчни да задоволят търсенето на
услугата.
Таблица 21: Детски ясли, места и деца в община Несебър
Година
Детски ясли
Места в детските ясли
Деца

2007

2008
3
70
79

2009
3
70
77

2010
3
99
97

3
105
109

2011
5
151
141

Източник: НСИ



ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:
налице са утвърдени традиции в образованието;



успешно прилагане на делегирани от държавата средства за образование;
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необходимо е планиране на повече дейности, насърчаващи интеграцията на деца и
ученици от уязвимите групи;



решаване на проблеми, свързани с преждевременно отпадане на ученици от
образователния процес.
4.2.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Системата за здравно обслужване на населението от община Несебър обхваща всички
населени места на територията на общината и се осъществява чрез заведения за
извънболнична и болнична помощ. Частичните реформи, извършени в системата на
здравеопазването през последните години, се отразяват негативно върху качеството на
здравното обслужване на населението. Затрудненията са свързани основно с недостиг на
финансови средства, осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари по
селата и специалисти в извънболнична и болнична помощ. Налице е тенденция за трайно
незаети селски практики, където много често обслужването на пациентите реално се
осъществява от фелдшери или медицински сестри, което пряко се отразява на качеството на
диагностично-лечебния процес. В такива населени места, поради липса на ОПЛ, пациентите
избират личен лекар от съседна или отдалечена лекарска практика, което лишава пациентите
от своевременен достъп до специализирана медицинска помощ и евентуално болнично
лечение. Забавеното насочване на пациентите към специалист води до увеличаване броя на
болните с късно поставена диагноза и възникващи усложнения, късна хоспитализация и
влошено качество на медицинската помощ въобще.
На територията на общината функционира Медицински център в Слънчев бряг,
здравни служби в гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда и другите съставни селища, както и
Общинска Здравна Къща – гр. Несебър с всички видове кабинети за специализирани
практики.
Болничната помощ в община Несебър по години е представена в табл. 22.
Таблица 22: Болнични заведения, легла и лекари в община Несебър
Година
Болнични заведения
Легла в болничните
заведения
Лекари
Лекари по дентална
медицина

2007

2008

2009

2010

2011

2

2

1

1

2

201

206

126

126

199

31

31

31

35

40

10

10

10

11

12

Източник: НСИ
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Ниската осигуреност с медицински персонал е тенденция, която се запазва постоянна
през годините. Осигуреността на регионалната здравна мрежа с квалифицирани човешки
ресурси е една от най-ниските за страната (по данни на НЦЗИ). През 2012 г. в област Бургас
един лекар обслужва 363 броя население, при 254 за страната, а един дентален лекар
обслужва 1514 при 1086 за страната. Броят на обслужваното население от 1 дентален лекар
от 2007 г. до 2011 г. се запазва, в резултат на относително непромененият брой на
стоматолозите през наблюдавания период.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:


функционират достатъчно болнични и лечебни заведения и медицински центрове
на територията на общината;



необходима е по-честа здравна профилактика за населението;



ограничен достъп до качествена и бърза медицинска помощ в по-малките
населени места;



необходимо е технологично обновление на част от здравната инфраструктура.
4.2.4. СОЦИАЛНА СФЕРА

Част от системата за социално подпомагане са и социалните услуги, чиято цел е
подпомагане и насърчаване на социалното включване на уязвимите групи от населението.
Община Несебър е постигнала значителен напредък по отношение на предоставянето на
социални услуги, като е осъществила прехода от институционални грижи към услуги
предоставяни в семейна среда, както и услуги насочени към лица, застрашени от социална
изолация.
Община Несебър е участвала и реализирала със собствени и европейски средства,
следните социални програми и проекти:


„Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” - действащ;



Национална програма „Социални услуги в семейна среда”;



„Обществена трапезария” – обхваща 45 социално слаби лица и семейства, на
които се предоставя безплатен топъл обяд;



„Личен асистент” и „Домашен помощник”, от които се ползват общо 15 лица;



„Домашен социален патронаж”, като капацитетът се е увеличил на 220 лица и
продължава разширяването на обхвата и услугите. Комплексните социални

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в общ ина Несебър”,
който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община
Несебър и при никакви обстоятелства не може да с е приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на финансите.

39

Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г.

услуги, предоставяни по домовете са: за доставка на храна; за поддържане на
личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
за съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства;
битови услуги и др.


Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, правни,
здравни, психологически, трудотерапия, умения за самостоятелност получават 26
деца от ЦСРИ.

Със собствени средства общината осигурява финансова подкрепа за:


Инцидентно възникнали здравни, образователни, социални и комунално-битови
потребности от жизнено важен характер;



Новородени деца;



Лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми.

В социалната сфера особено внимание изискват проблемите на децата и младежите,
на инвалидите, самотните хора от “третата възраст” и етносите. За постигане на по-добро
ниво на обслужване на социално нуждаещите се Община Несебър е разработила Стратегия за
развитие на социалните услуги 2010-2015 г., която дава основа за бъдещото развитие на
социалните услуги на територията й и маркира основните приоритети за подобряване и
разнообразяване на предлаганите социални услуги.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:


добре развити социални услуги;



необходимо е постепенно разширяване на капацитета, с цел обхващане на поголям брой потребители;



добре е да се работи в посока социално включване на уязвимите групи, с цел да се
избегне риска от социална изолация;



проучване на добри европейски практики, с цел трансрегионално сътрудничество
и обмяна на опит в социалната сфера.
4.2.5. КУЛТУРА

Културният потенциал на общината е много голям с наличието на редица
археологически, културно-исторически и архитектурни обекти. Те могат да служат като
добра база за обогатяване на културния облик и за развитие на общината. Ежегодно в
община Несебър се организират и провеждат редица културни мероприятия, а именно:
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Международен детски фестивал “Слънце-Радост-Красота”
Международният фестивал на детското творчество - Несебър се провежда с участието
на детски и юношески творчески колективи и изпълнители от България и други страни.
Целта на фестивала е да съдейства за развитие на детското творчество чрез общуване на
ръководители и деца от различни колективи, обогатяване репертоара им с класически и
съвременни произведения. Една от основните задачи на Фестивала е обединяването на деца
от България и чужбина в творчески съюз и запознаване с културата на България.
Международен арт фестивал „Съзвездия в Несебър”
Международният фестивал „Съзвездия в Несебър” се организира за първи път през
август 2011 г. Той се провежда с участието на творчески колективи и изпълнители от
България и други страни. Организатори на конкурса са Община Несебър и Общински детски
комплекс – Несебър.
Международен фестивал на меда
Всяка година от 30 август до 7 септември в Несебър се провежда Фестивал на меда.
Организатори са Община Несебър и Националната браншова организация “Български
пчеларски съюз”. Събитието се провежда на площад Месамбрия в Стария Несебър. В
рамките на фестивала се провеждат и няколко дискусии на теми като възможността за
развитие и финансиране на пчеларството, профилактика и здравеопазване на пчелите през
различните сезони, технологии и новости в медицинското приложение на меда апитерапията.
Поп рок фест
Всяка година в Несебър се събират млади музиканти от цялата страна на националния
поп-рок фестивал, който се провежда в продължение на три поредни вечери. Събитието се
организира от Община Несебър и читалище „Яна Лъскова“.
Любов и вино в Несебър
Фестивалът се провежда всяка година между 14 и 17 февруари.
Несебърски нанкит
Фолклорен фестивал.
Златна амфора
Детски филмов фестивал, койтосе провежда през м. септември.
Поети с китари
Фестивал, който се провежда в края на м. май.
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Есенни пасажи
Фестивал на рибата, провеждащ се през м. ноември.
По проект "Вяра в Несебър" е разработен културен маршрут "Духовен път", свързващ
няколко църкви в стария Несебър.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:


много добре развита културна дейност;



поддържане на традициите с художествена самодейност;



необходим е по-голям финансов ресурс за разнообразяване и обогатяване на
дейностите;



необходимо е поддържане и обновяване на МТБ.
4.2.6. СПОРТ

Спортни дейности на територията на община Несебър се развиват в не малко на брой
спортни клубове и съдружия, а именно: Съдружие „Общински футболен клуб - Несебър”;
Детско-юношеска школа - Несебър; Футболен клуб „Месамбрия” - Несебър; Футболен клуб
„Черноморец” – Несебър; Футболен клуб „Черноморски спортист”; Футболен клуб „СВСБ” гр. Свети Влас; Футболен клуб Оризаре”; Футболен клуб „Светкавица-2004”; Футболен клуб
„Равда”; Футболен клуб ”Ястреб”; Футболен клуб „Устрем”; Общински морски клуб
„Несебър 2000”; Яхт и сърф клуб „Несебър”; „Несебър Яхт клуб”; Уиндсърф клуб - Оризаре;
Клуб по източни бойни изкуства „БУШИДО”; Колоездачен клуб „Несебър”; Ръгби клуб
„Мена“ - Несебър”; Клуб по лека атлетика „Атлетик“ - Несебър; Клуб по хандбал - Несебър;
„Несебър Мото”; „Олимп-936”; Клуб по ориентиране „Елени” - Несебър”; Туристическо
дружество „Несебър”; Клуб по борба - Несебър; Спортен клуб по водна топка - Несебър;
Спортен клуб „Есклузив” - Несебър; Клуб по тенис на маса „Златен Дракон”; Спортен модел
клуб - Несебър”; Клуб на гълъбовъдите на спортни гълъби „Бриз”; Шахматен клуб
“Олимпиец-2003” - с. Равда; Шахматен клуб - Гюльовца; Спортен клуб „Белослав Манолов” Обзор; Спортен клуб по водни спортове „Месамбрия”; „Бойни спортове” и др.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:


функционират разнообразни спортни клубове и дисциплини за децата и
подрастващите от община Несебър;



необходима е постоянна поддръжка на спортните съоръжения и площадки.
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5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Водоснабдяването се осъществява от ВиК ЕАД, гр. Бургас. Основен източник на
питейно водоснабдяване за територията на община Несебър е язовир “Камчия”.
Водоснабдителната система (ВС) “Камчия” обезпечава град Несебър, Слънчев бряг, Равда,
Тънково, Св. Влас и в.с. Елените. Град Обзор и селата Баня и Приселци се водоснабдяват от
ВС “Приселци”; с. Кошарите - от ВС “Калината”; с. Гюльовца и с. Оризаре - от ВС
“Гюльовца”, а селата Паницово, Раковсково, Емона и Козница - от местни водоизточници.
Община Несебър е изградила водопроводен колектор от м. Стролата до с. Кошарица.
Водопроводната система в селата Равда, Баня и Емона е частично ремонтирана. Изцяло е
изградена мрежата за новоотредените терени за строителство.
Канализационните мрежи в град Несебър, старата част на Св. Влас, и в с. Равда са
рехабилитирани. Изградена е помпено-канална станция в стария град и канализационни
системи в селата Кошарица, Тънково, Гюльовца и Оризаре.
Изградени са ПСОВ от к.к. „Слънчев бряг” и разширение на ПС Ахелой–Равда,
Оризаре и Гюльовца.
5.1.2. ТРАНСПОРТНА МРЕЖА И ДОСТЪПНОСТ
През територията на община Несебър преминава първокласния път І-91, обслужващ
основно крайбрежната й част. Той е част от Европейската пътна мрежа, категоризиран под №
Е-87 и свързва общината с летище Бургас и републиканската пътна мрежа (РПМ).
Общата дължина на републиканската пътна мрежа, обслужваща територията на
общината е 80.8 км. От тях 42.4 км е дължината на първокласния път І-9, който е в много
добро експлоатационно състояние. Третокласната пътна мрежа е с обща дължина 38.4 км.
Община Несебър е разширила и рехабилитирала път IV–90045 от I-9 до Свети Влас.
Извършват се периодични ремонти на настилките на общинските пътища. Ремонтиран е и
пътя Прицелци–Раковсково и Ахелой–Тънково.
Движението в общинския център е организирано чрез изграждане на светофарни
уредби, подновяване на маркировки и строителство на паркинги.
Граница Румъния –Дуранкулак –Балчик –Варна –Обзор -Слънчев бряг -Бургас -Малко Търново -граница
Турция.
1
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Старото пристанище на Несебър (в южната част на стария град) има регионално
значение. То се използва за приставане на риболовни кораби, пътнически превози и
развлекателни туристически пътувания. Изграждането и/или модернизирането на яхтено
пристанище е от изключителна важност за община Несебър.
Със съдействието на общината е подновена морската линия Несебър-Слънчев бряг и
Несебър-Равда и алтернативния транспорт - „морски маршрутки”.
5.1.3. ЕНЕРГИЙНА МРЕЖА И СИСТЕМИ
Община Несебър получава електрозахранване от националната електроенергийна
система на страната посредством трансформаторната подстанция 110/20 к.к. “Слънчев бряг”.
Общата инсталирана мощност в подстанцията е 105 мва /2х40+1х25/. Тя е включена
двустранно в системата 110 кв посредством електропроводите 110 кв “п/ст Сл. бряг-п/ст
Старо Оряхово 110/20” кв и “п/ст Сл. бряг-п/ст Бургас 400/110” кв.
Изградената подстанция 110/20 кв в Обзор поема разрастването на товарите в Обзор и
подобрява общите параметри на електрозахранването. От изключителна важност е
изграждането на нови трансформаторни постове за новообразуваните жилищни и вилни
зони.
Поетапно се въвежда и енергоефективно улично осветление в общината.
Недостатъчно е производството на зелена енергия в общината.
В община Несебър няма изградена газопреносна мрежа, но се правят проучвания за
изграждането й.
Общесвено топлоснабдяване няма и не се предвижда изграждането на такова.
5.1.4. КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
Състоянието на действащата съобщителна мрежа в общината е добро. Процесът на
модернизация напредва бързо и всички населени места в района имат достъп до интернет.
Има пълно покритие на мрежата на мобилните оператори, като в градовете и
комплексите покритието е на 100%.
5.2. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
На територията на община Несебър функционират 9 училища, 1 общински детски
комплекс /ОДК/, 5 обединени детски заведения /ОДЗ/ и 5 целодневни детски градини /ЦДГ/,
представени поименно и по населени места по-долу в таблица 23.
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Таблица 23: Брой училища разпределени по населени места в община Несебър
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Детски и учебни заведения
ОДЗ „Яна Лъскова“
ОДЗ „Калина Малина“
ОДЗ „Мечо ПУХ“
ОДЗ „Делфинче“
ОДЗ „Обзорче“
ЦДГ „Усмивка“
ЦДГ „Детски свят“
ЦДГ „Слънце“
ЦДГ „Радост“
ЦДГ „Пролет“
СОУ „Любен Каравелов“
ПГ „Иван Вазов“
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Св. Иван Рилски“
ОУ „Г. С. Раковски“
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
Общински детски комплекс

Населено място
град Несебър
град Несебър
село Равда
град Свети Влас
град Обзор
село Гюльовца
село Кошарица
град Несебър/Сл. бряг/
село Оризаре
село Тънково
град Несебър
град Несебър/Сл. бряг/
град Обзор
град Свети Влас
село Тънково
село Кошарица
село Оризаре
село Равда
село Гюльовца
град Несебър

Източник: ОбА

5.2.2. ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Таблица 24: Здравни заведения в община Несебър

Показател
2010
Лечебни и здравни заведения
1
Болнични заведения-общо
Многопрофилни болници
1
Специализирани болници
Центрове за психично здраве
5
Лечебни заведения за извънболнична помощобщо
Диагностично-консултативни центрове
2
Медицински центрове
2
Самостоятелни медико-диагностични и медикотехнически лаборатории
1
Медико-дентални центрове
Медицински кадри
35
Лекари-общо
10
В т.ч. Общопрактикуващи
11
Лекари по дентална медицина
45
Медицински специалисти по здравни грижи

2011

2012
2
2
11

2
2
10

8
2

7
2

1

1

40
10
12
56

49
10
12
65
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Детски ясли и деца в детските ясли
Детски ясли-общо
места
Деца-общо
момчета
момичета

3
105
109
53
56

5
151
141
76
65

5
158
159
79
80

Източник: НСИ

5.2.3. ИНФРАСТРУКТУРА НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
За подобряване на процеса на предоставяне на социални услуги са необходими
сериозни инвестиции и подходящ сграден фонд, специализирано обзавеждане и оборудване.
Усилията на местната общност биха могли да се обединят чрез засилващото се публичночастно партньорство, респективно приноса на фирми и неправителствени организации, които
предоставят социални услуги. Използваните средства от европейските фондове за
безвъзмездна помощ ще повишат стандарта на живот на населението и ще насърчат деловата
активност и развитие на социалното предприемачество.


Домашен социален патронаж: На територията на община Несебър през 1986 г. е
създаден Домашен социален патронаж с капацитет 31 души. Към настоящия
момент от предоставяните услуги се възползват над 220 души. Обслужваните
лица са от гр. Несебър, селата Равда, Тънково, Оризаре, Гюльовца, Кошарица,
Слънчев бряг и Свети Влас.



Център за социална рехабилитация и интеграция: Центърът за социална
рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и техните семейства е
общинска структура и предоставя професионални услуги, свързани изцяло с
подкрепа и подобряване качеството на живот. Той работи с деца от 3 до 18
годишна възраст с физически и умствени увреждания, с обучителни и
поведенчески проблеми и аутизъм.



ДДУИ "Свети Стилиян Пафлагонийски" се намира в с. Кошарица, община
Несебър в сграда, построена през 1952 г. В Дома са настанени 40 деца с умствена
изостаналост, а 2/3 от издръжката се осигурява от Община Несебър.



Кабинет за социална превенция: Той има консултативни функции и е помощен
орган на МКБППМН и в съответствие със ЗБППМН организира и провежда
превантивна и корекционна дейност сред малолетните и непълнолетните,
извършвайки индивидуална и групова консултативна дейност;
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На територията на общината функционира и Детска млечна кухня, обслужваща
300 деца от 10 м. до 3 годишна възраст; храна от кухнята се транспортира до 5
филиала.
5.2.4. ИНФРАСТРУКТУРА НА КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Община Несебър развива културната си дейност в читалища, музеи, галерии и
архитектурни паметници на територията на общината. Материално-техническата база се
нуждае от постоянна поддръжка, за което е добре да се използват възможности за външно
финансиране.


Читалища

Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни
сдружения, които извършват дейности, свързани с поддържане на библиотеки, читални,
електронни информационни мрежи, предоставяне на компютърни и интернет услуги,
развиване и подпомагане на любителското художествено творчество, организиране на
школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, чествания и младежки дейности, събиране и
разпространяване на знания за родния край, създаване и съхраняване на музейни колекции,
съгласно Закона за културното наследство. В община Несебър функционират изброените подолу читалища:
1.

НЧ „Яна Лъскова”, гр. Несебър

2.

НЧ „Изгрев”, гр. Обзор

3.

НЧ „Пробуда”, гр. Свети влас”

4.

НЧ „Гоце Делчев”, с. Равда

5.

НЧ „Зора”, с. Оризаре

6.

НЧ „Светлина”, с. Гюльовца

7.

НЧ „Светлина”, с. Кощарица

8.

НЧ „Саморазвитие”, с. Тънково



Музеи

Културното наследство на древния град е представено в четири музейни експозиции:
-

Археологически

музей,

представящ

богатата

материална

култура

на

Месамбрия – „Месембрия-Несебър” от античността, Средновековието и
Възраждането;
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-

Археологическите проучвания на несебърския полуостров и неговата
акватория през последните четири десетилетия разкриха богати колекции от
значими паметници на културата, илюстриращи историята на антична
Месамбрия и средновековен Несебър. Голяма част от тях са експонати в музей
„Старинен Несебър”. Експозиционната площ на музея обхваща фоайе и
четири зали;

-

Етнографски музей - къща “Москояни” е един от най-интересните
възрожденски паметници – типичен представител на Несебърската жилищна
архитектура от късния период на българското Възраждане. Тук е уредена
етнографска изложба “Носии и тъкани от Бургаска област”;

-

Художествена галерия - гр. Несебър - градска галерия, намираща се в стария
Несебър. В нея се провеждат традиционни изложби.



Църкви
-

Църква “Св. Стефан” от XI век, с фрески от XVI в. и иконостас от XVII в.
Църквата е едноабсидна сграда с дължина 11,70 м и ширина 5,70 м. Източната
фасада е била наполовина вкопана в земята. Строена е през 1609 г. Вътре
стените са покрити почти изцяло със стенописи. В абсидата е изписана
сцената “Богородица ширшая небес с Младенеца”. В пода на църквата дълги
години се е съхранявала надгробната плоча на византийската принцеса
Матаиса Кантакузина Палеологина;

-

Църква “Св. Спас” с фрески от XVII в.;

-

Църква „Св. Параскева”;

-

Църква „Св. Йоан Кръстител”.

Интериорите на някои от по-добре запазените средновековни църкви, които са без
стенописи, са превърнати в уютни художествени галерии, стопанисвани от местни галеристи.
Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от
различни епохи на VII-та сесия на Комитета за световно наследство в гр. Флоренция през
1983 г. Старият град Несебър е включен в списъка на Световното културно наследство.
5.2.5. ИНФРАСТРУКТУРА НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
Община Несебър разполага със 7/седем/ стадиона и със спортни площадки във всички
учебни заведения на територията. Изградена е спортна база с 1 голямо и 3 мини игрища за
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футбол към стадиона в град Несебър, както и 12 броя детски площадки и 2 броя площадки за фитнес
на открито.

5.3. БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА
На територията на община Несебър няма обособени бизнес зони. Финансовокредитната дейност се осъществява от клонове на различни финансови институции.
Населението има достъп и ползва услугите на достатъчен брой банкови институции. В
общината инфраструктурата на бизнеса е представена предимно от микро и малки
предприятия. За развитието на местната икономика ще спомогне кооперирането и
сдружаването на занаятчии, земеделци, производители, представители на неправителствения
сектор и др.
5.4. УРБАНИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА
5.4.1. АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНАТА
Настоящата структура на селищната мрежа в община Несебър е формирана в
продължение на дълъг исторически период. Населените места в община Несебър, съгласно
Единния

класификатор

на

административно-териториалните

и

териториалните

единици (ЕКАТТЕ) в Република България, са 14 бр., в т.ч. административния център на
общината – град Несебър, градовете Свети Влас и Обзор и 11села. Те са големи, когато
населението наброява от 2 000 до 5 000 души. Такова село на територията на общината е с.
Равда. Средни села с население от 1000 до 2000 души са: Оризаре, Кошарица, Тънково и
Гюльовца, малко село с население от 200 до 1000 души е с. Баня, а много малки с население
под 200 души са пет села – Раковсково, Паницово, Приселци, Емона и Козница.
Като административен център град Несебър е обединител на традиции и култура с
изградена инфраструктура, която обслужва населението от общината, осигурява нормалното
функциониране на населените места и съчетава интересите на населението им.
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Фигура 11: Населени места в община Несебър
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5.4.2. ТЕРИТОРИАЛЕН БАЛАНС
Структурата на поземлените ресурси на общината по видове територии (обща
територия, в т.ч. земеделски, горски, населени места, урбанизирани територии, водни
течения и водни площи, територии за добив на полезни изкопаеми, територии за транспорт и
инфраструктура) и формата на собствеността (частна, държавна, общинска и друга) е
следната за община Несебър:


Общата площ на община Несебър е 420 443 дка;



Земеделска земя – 168 200 дка;
-

в т.ч. обработваема площ общо 121 606 дка;

-

в т.ч. поливна площ – 40 874 дка;



Гори – 221 896 дка, от които общата площ на общинските гори е 106 608,986 дка;



Населени места и други урбанизирани територии – 15 266 дка;



Водни течения и водни площи – 6 919 дка;



За добив на полезни изкопаеми – 6 220 дка;



За транспорт и инфраструктура – 1 942 дка.

Горите и земите в защитени територии са с площ 233,9 ха.
Прави впечатление, че много голяма част от територията на общината е заета от гори
и земи в защитени територии.
5.4.3. ИНТЕГРИРАНО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Несебър има изработен Общ устройствен план (ОУП) от 26.01.2007 г., но все
още не е приет. В сила е ТУП от 1997 г.
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За подобряване на физическата и жизнената среда на община Несебър и за
осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови
възможности за икономическо развитие и социален просперитет и утвърждаването й като
привлекателно място за живеене и като притегателен център за инвеститори и посетители е
необходима гъвкавост при прилагане на местни политики.
Политиката за пространствено развитие ще бъде определена главно от Концепция за
пространствено развитие на община Несебър, която към момента на разработване на
Общинския план за развитие на община Несебър за периода 2014-2020 г. не е изготвена.
Горепосоченият

стратегически

документ

ще

се

изготви

в

съответствие

с

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 (НКПР) – средносрочен
стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на
националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране
и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално
развитие 2012–2022 г. тя е основен документ в най-новото законодателство на Република
България

и

дългоочакван

инструмент

за

интегрирано

планиране

и

устойчиво

пространствено, икономическо и социално развитие.
Концепцията за пространствено развитие на община Несебър ще определя
средносрочните перспективи и цели за пространствено развитие на територията по
отношение на мрежата от населени места, връзките със съседните общини и областния
център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна,
енергийна и телекомуникационна мрежа. Тя ще съдържа:


функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и
връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове,
свързани с развитието на общината;



оси на развитие с регионално и общинско значение и връзка с националните оси и
осите на съседни общини;



транспортни и други инфраструктурни мрежи с областно и местно значение,
включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки;



функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с
регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и
отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени
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територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на
здравеопазването и образованието.
След изготвянето на горепосочените документи е възможно да се породи
необходимост от актуализация на Общинския план за развитие на община Несебър за
периода 2014-2020 г., който да е в пълно съответствие с тях.
6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
Контролът върху състоянието на околната среда се провежда по компоненти на
средата и фактори, които са в съответствие с поредица от специализирани закони за
управление

на

околната

среда,

приети

през

последните

години,

съблюдавайки

законодателството на ЕС.
6.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Опазването на чистотата на атмосферния въздух е една от най-важните задачи и
основно задължение на цялото общество. Контролът върху атмосферния въздух, като един от
водещите компоненти на околната среда, следва да доведе до максимално постигане на
конкретните цели: запазване качеството на въздуха в райони, в които то не е нарушено и
подобряване в останалите райони. По този начин ще бъде подсигурена защита на човешкото
здраве, на живата природа, както и предотвратяване настъпването на опасности и щети за
обществото. Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчиво
развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на атмосферния
въздух. Промишлено замърсяване на въздуха в общината няма. Не е установено наличие на
азотни окиси, оловни аерозоли, други аерозоли и феноли, което е предмет на изследване от
страна на подвижната лаборатория за фоново замърсяване на РИОСВ-Бургас. Няма данни от
тези замервания да са констатирани отклонения от ПДК /пределно допустимите
концентрации/.
6.2. КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ
Значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху
състоянието на водите се преодоляват посредством изградени:


ПСОВ Обзор-Бяла – осигурява пречистване на отпадъчните води от гр. Обзор и
гр. Бяла, Община Бяла, Област Варна. Пречистените отпадъчни води се заустват в
р. Двойница преди вливането й в Черно море. Съществува замърсяване от
земеделски практики на населението под 2000 екв. ж. Състоянието на р.
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Хаджийска и притоците й се следи в пункт на опорната хидрометрична мрежа до
с. Росница. Състоянието на водите на язовир „Порой” е добро. Няма регистрирани
източници на замърсяване в района.


ПСОВ към в.с. “Елените” – частна собственост на в.с. ”Елените” с механично и
биологично пречистване. Приема отпадъчните води от гр. Св. Влас и в.с.
”Елените”. Капацитетът й е недостатъчен. Станцията не е в състояние да приеме
допълнителните количествата отпадъчни води от новоизградените жилищни и
хотелски комплекси в района, особено през летния сезон, когато има завишено
водопотребление. Пречистените води се заустват в Черно море, северно от с.
Свети Влас.



ГПСОВ “Равда - к.к. Слънчев бряг - Несебър” – отпадъчните води от с. Равда,
к. к. Слънчев бряг и гр. Несебър постъпват чрез смесена канализационна мрежа.
Станцията е хидравлически претоварена като част от водите преминават само
механично

пречистване.

Извършена

е

реконструкция,

разширение

и

модернизация. Пречистените отпадъчни води се заустват в Черно море, северно от
с. Ахелой.
6.3. ПОЧВИ
Характерно за почвите в общината е тяхната засоленост в района на гр. Несебър и гр.
Свети Влас. Засоляването е предимно хлоридно-сулфатно. Неправилното напояване може да
доведе до вторично засоляване, което е свързано с покачване на нивото на подпочвените
води. Корекцията на долното течение на р. Хаджийска, освен че предпазва наоколо земите от
разливане на водите й, спомага и за намаляване на нивото на подпочвените води. Сериозен
замърсител за почвите са отпадъците от промишлеността, складовете за растителна защита,
бита и селското стопанство. В резултат на антропогенното въздействие са нарушени от
кариерна дейност и 400 дка в района на к.к. Слънчев бряг.
6.4. ОТПАДЪЦИ
Все още остава проблемът с нерегламентираните сметища, някои от тях – в близост до
вододайни зони. Предстои рекултивация и хигиенизиране на старите сметища, както и
залесяване на районите, застрашени от ветрова и водна ерозия.
Приета е Общинска програма за управление на твърдите отпадъци, на основата на
която са изградени претоварна станция към регионално депо (Братово-Българово) и база за
разделно събиране на ТБО.
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Във всички населени места е въведено организирано сметоизвозване, като в същото
време се премахват останалите нерегламентирани сметища.
Според разработената актуализация на програмата за управление на отпадъците на
Община Несебър опасните отпадъци са в сравнително минимални количества и се предават
на организации и лица, притежаващи разрешение за дейности с такъв вид отпадъци (излезли
от употреба оловни акумулаторни батерии, изгорели луминесцентни лампи, отработени
масла). Предвижда се на регионалното депо да има пунктове за временно съхранение на
опасни отпадъци. Разглеждания план не предвижда генериране на опасни вещества.
В изпълнение изискванията на екологичното законодателство и сключени договори с
фирми изпълнители на територията на община Несебър действа система за разделно
събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци, като излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и събиране
на излезли от употреба гуми (ИУГ), образувани от домакинства, обществени и
административни учреждения, училища, търговски, промишлени, туристически и други
обекти на територията й.
За да не попадат в общия поток от битови отпадъци:
 отпадъците от опаковки се събират, транспортират, сортират по видове материали
в сепарираща инсталация, след което разделно събраните рециклируеми материали се
оползотворяват при крайни преработватели;


ИУЕЕО, НУБА се събират чрез провеждане на акции по разделно събиране на

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и
акумулатори два пъти годишно, след което се

предават за предварително третиране,

рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на организации по оползотворяване;


ИУМПС и отпадъци от МПС на територията на общината се събират и съхраняват

с цел последващо разкомплектоване и предаване за оползотворяване, рециклиране и/или
повторна употреба от организация по оползотворяване;
-

ИУГ се предават на фирма по оползотворяване за транспортиране, временно

съхраняване, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, опол ЗОТВОРЯВАНЕ
И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ.

На територията на община Несебър няма депо за строителни отпадъци.
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Приблизителното количество отпадъци, които се генерират на територията на
общината, е както следва:


2010 г. – 41 666 т/г



2011 г. – 47 855 т/г



2012 г. – 51 606 т/г.
6.5. ШУМ

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху
населението. Община Несебър не е подложена на голям шум и няма установено наднормено
излъчване в околната среда.
Основният шум в община Несебър е причинен от транспорта. Автотранспортният
шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на
транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на
автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и нивелетно
разположение на пътя и характера на терена встрани от него. Потенциален риск има през
летния сезон, когато туристическият поток е най-голям.
Шумът от битов характер е създаден предимно от строителни и ремонтни дейности,
товаро-разтоварни работи, събиране на сметта, игри на деца /в училища и детски градини/,
разговори, викове и други.
Следващият по значение фактор, който влияе върху акустичната среда на града е
шумът, излъчван от увеселителни заведения, различни сервизи и авторемонтни работилници,
разположени в непосредствена близост до жилищни сгради.
Поради липса на големи заводи, промишлени предприятия и други обекти, които биха
издавали шум над нормата, не са установени неблагоприятни шумови условия.
Към настоящия момент може да се твърди, че в община Несебър не се надвишават
допустимите звукови норми.
6.6. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА
В община Несебър няма източници на радиационно замърсяване и източници на
йонизиращи лъчения. Естествения радиационен фон е с много по-ниски стойности от
средните за страната.
Радиационната обстановка в общината се следи от структури на “Гражданска защита”.
Необходимо е два пъти дневно да се измерва бета и гама лъчение, отчитани в Р/час.
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Нормалният гама-фон за България е около 0,030 мР/ч. Към момента няма данни за
нейонизиращи лъчения и влияние върху хората и околната среда.
6.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
Парковете, зелените площи и зоните за отдих на територията са недостатъчни, но това
не създава сериозни екологични проблеми за населението. На територията на общината има
официално обявени природни забележителности и защитени територии, за които следва да се
полагат постоянни грижи и даденостите да се използват за прогресивни цели.
6.8. ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Сериозни замърсявания и увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото
здраве не се наблюдават на територията на община Несебър, което е предпоставка за високо
качество на живот за жителите и посетителите на общината. Община Несебър има
разработена Програма за управление на отпадъците и на територията й не са регистрирани
значими екологични проблеми или зони с нарушени екологични параметри.
6.9. ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Уникалните ресурси, с които разполага община Несебър - като съхранена природна
среда и богато културно-историческо наследство - са предпоставка за развитие на различни
видове туризъм. Разработената и приета Програма за развитие на туризма е от изключителна
важност за икономическото развитие на района. Следвайки я, Община Несебър максимално
ще използва природния и културен потенциал за развитие на територията и ще я превърне в
още по-привлекателно място за наши и чужди туристи.
На територията липсват ярко изразени екологични проблеми, замърсявания и
увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото здраве, което е предпоставка за
добър и здравословен начин на живот за жителите и гостите на общината.
6.10. ПРЕПОРЪКИ
Прилагането на програмните и стратегическите документи, свързани с опазването на
околната среда в община Несебър, ще позволи по-ясното дефиниране и отстраняване на
съществуващите проблеми в тази сфера с помощта на европейски и други външни източници
на финансиране.
За целта е необходимо да се анализира постигнатото в периода 2008-2013 г., да се
актуализират целите и приоритетите за следващия планов период, както и да се изготви
набор от количествени и качествени индикатори, позволяващи оценка на напредъка при
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изпълнението на съответните програми. При отразяване на екологичните аспекти в ОПР
следва да се спазват указанията и примерните индикатори за състоянието на околната среда,
заложени в документа, Методическите указания за разработване на Национална стратегия за
регионално развитие на Република България /2012-2022/”, Регионалните планове за развитие
/2014-2020/”, Областните стратегии за развитие /2014-2020/ и Общинските планове за
развитие /2014-2020/.
Приоритетните насоки за бъдещата работа в сферата на опазване на околната среда са:
решаване на проблемите с водоснабдяването и замърсяването на водите, обезвреждането на
отпадъци от пестициди и решаването на проблеми свързани с шума и атмосферното
замърсяване от бита и транспорта на територията на община Несебър. Популяризирането на
биологичното разнообразие и защитените територии в общината също следва да бъде
приоритет с оглед на значимостта им за развитието на туризма, който е от първостепенна
важност за местната общност.
Друг значим аспект при формирането на бъдещата екологична политика на общината
е оценка на очакваните промени в климата и влиянието им върху територията на община
Несебър, свързани най-вече с промяна в режима на температурите и валежите, нарушено
биологично разнообразие, нанесени щети от засушавания, пожари и др., нарастване на
честотата и интензитета на екстремните климатични събития, както и защита на населението
от природни бедствия.
В тази връзка, при определяне на политиката си за развитие общинската
администрация следва да отчете трите основни приоритета на Стратегия Европа 2020 в
сферата на климатичните промени и енергията, а именно:


намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % /или дори с 30 %, ако бъдат

изпълнени условията спрямо 1990 г.;


добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници;



увеличаване на енергийната ефективност с 20%.

Тези приоритети вече се интегрират в политиките за регионално развитие и опазване
на околната среда на Република България, което още повече засилва необходимостта от
работа в очертаните направления на общинско ниво.
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7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Административната структура на Община Несебър включва: 1 кмет на община, 3 зам.кметове, кметове на кметства и кметски наместници. Общинската администрация извършва
административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и
икономичност на процеса по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за
качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.
Тя е разделена на обща и специализирана:


Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната

власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.


Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на

правомощията на органите на местната власт.
Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация,
координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и
осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в
нормативните актове.
Административните услуги в Община Несебър се предоставят от:


Отдел „ГРАО”;



Отдел „Здравеопазване и социални дейности”;



Отдел „Местни данъци и такси”;



Отдел „Общинска собственост”;



Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика и контрол върху
строителството”;



Отдел „Туризъм и туристическа реклама”;



Отдел „Търговия”;



Дирекция „Транспорт и пропускателен режим”.

На територията на община Несебър функционира РПУ, което обслужва населението
на цялата територията.
Община Несебър има съдебна структура на територията си. Населението на общината
се обслужва от Районния съд в град Несебър.
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8. SWOT АНАЛИЗ

























СИЛНИ СТРАНИ
Град и крайбрежие с добра
достъпност по суша до Бургас;
Развита селищна мрежа с липса на
сериозни релефни препятствия;
Съчетание от море, бряг, гори и
климат, обуславящи трайно развитие
на туризъм и рекреация;
Добър биоклиматичен потенциал,
благодатен за развитие на селско
стопанство;
Съхранена чистота на въздуха и
почвите;
Висока лесистност с възможност за
увеличаване на горите със защитни и
рекреационни функции;
Наличие на защитени територии,
природни забележителности и
атрактивни ландшафти;
Наличие на богато културноисторическо наследство с
възможност за валоризация в
туризма;
Неотразима привлекателност на
Старинен Несебър – обект на
ЮНЕСКО;
Положителен механичен прираст;
Нарастване дела на населението с
високо образование;
Добре развита образователна мрежа;
Квалифицирани трудови ресурси в
туризма;
Добре развита социална
инфраструктура;
Силно развита туристическа
индустрия;
Висок икономически растеж и
значителни инвестиции;
Наличие на пристанища с

СЛАБИ СТРАНИ
 Липсва план за устройствено адаптиране към
планираната черноморска магистрала–
завръзки, контактни зони, инвестиционни
полета;
 Не е приет изготвения Общ устройствен план
за общината;
 Наличие на територии с изявена
“периферност”;
 Неоползотворени възможности за напояване,
разрушени напоителни системи;
 Инвестиционен натиск, заплашващ с
компрометиране на рекреационните ресурси и
природния баланс по крайбрежието;
 Наличие на много “визуални замърсители”
(сметища), създаващи лош имидж на
общината.
 Неоползотворен природен туристически ресурс
във вътрешността;
 Застаряване на селското население;
 Апатия, слаба предприемчивост и социална
креативност от младите хора;
 Ниско образователно равнище в селата;
липсват условия за пълноценна жизнена
кариера на млади хора в селата;
 Високо равнище на безработицата при
маргиналните групи и младите;
 Проблеми с интегрирането на деца от
уязвимите групи;
 Дефицит на средства за поддържане и
обновяване на съществуващата
инфраструктура (на здравеопазване,
образование, култура);
 Периферната мрежа на доболничната помощ е
неразвита - много хора са без здравни
осигуровки и без свободен достъп до
медицински услуги;
 Прекалено силна зависимост от туризма необходимо е планирането на алтернативи;
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възможност за обновяване;
Наличие на “Програма за развитие
на туризма”;
Близост до летище Бургас;
Добра изграденост на пътната
мрежа;
Всички населени места са централно
водоснабдени;
ПСОВ в Равда и Обзор обхващат
почти цялото крайбрежие;
Общината е включена в проект за
регионално депо за ТБО - система за
разделно събиране и рециклиране;
Модерни съобщителни услуги за
туристическите локализации;
Добре развита електроенергийна
мрежа;
Съхранена природна среда - районът
е екологично чист;
Добро техническо състояние на
техниката за сметосъбиране и
сметоизвозване.
ВЪЗМОЖНОСТИ
Възможности за възстановяване на
напоителните системи и
напоителните полета;
Възможност за промяна в
туристическия модел – към качество
и разнообразие– изграждане на
голф-селище, туристически
„чифлици“ и др.
Възможност за развитие на
алтернативен туризъм и във
вътрешността, “стъпил” върху
природно и културно наследство и
интегриран с аграрния сектор;
Възможност за привличане на
инвеститори за развитие на
високотехнологични производства
(за преодоляване на сезонната
заетост и алтернативна опора на
икономиката);
Възможност за пълно

 Малък дял на приходите и заетостта в
индустрията;
 Концентрация на инвестициите, изключително
в сектора на туризма;
 Туристическата индустрия страда от
подчертана сезонност, едностранчиво “типово”
предлагане, некоординирано информационно
обслужване, ниска ефективност;
 Между държавата и общината няма
консолидирана и ясна стратегия за развитие на
туризма;
 Несебърският залив изпитва натиска на
строителната експанзия - заплаха от
компрометиране;
 Слабо развит аграрен сектор, нарушена връзка
между наука, производство и пазар;
 Ниско ниво на организираност на
производителите;
 Неоползотворен ресурс на ВЕИ;
 Ниска екологична култура и мотивация на
населението за опазване на околната среда.














ЗАПЛАХИ
Липса на устроени нови зони за инвестиции;
неизползвани възможности на селските
територии за настаняване на производства;
Непълноценно използване “даровете на
морето” (“аква-стопанства” - риболов, миди,..);
Недостатъчни знания и информация на бизнеса
да подготвя проекти по фондовете на ЕС;
Невъзможност да се постигне балансиран
растеж на общинската икономика;
Пристанищната инфраструктура е
амортизирана и с ниска използваемост за
транспорт;
Канализация е изградена само в крайбрежната
зона; надхвърлен капацитет, частично директно
заустване в морето;
Прогресивно увеличаване на автомобилния
трафик и риска от замърсяване на въздуха; не
се извършва системен мониторинг;
Затруднен автомобилен достъп в
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оползотворяване на Структурните
туристическите локализации – задръствания,
фондове и Кохезионния фонд на ЕС
недостатъчно паркинги, липса на общински
чрез партньорства и качествени
площи за нови;
проекти;
 Запрашеност на въздуха в селищните
Възможност за развитие на
територии (от строителни площадки, лоша
конкурентен аграрен сектор, в т.ч.
хигиена и състояние на улиците);
биологично земеделие и хранително-  Замърсявания от битови отпадъци, стари
вкусова промишленост;
торища и нерегламентирани сметища;
Възможност за изграждане на
 Недостатъчна квалификация на работещите по
съвременни животновъдни ферми.
екологичните проблеми.
ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ
На база получените резултати от SWOT-анализа може да се изведе стратегията за

развитие за периода 2014–2020 г. На фигурата по-долу е визуализирана тежестта на всеки от
дяловете на анализа. В координатна система са разположени силните и слабите страни и
възможностите и заплахите. Стойностите по абсцисната ос са дефинирани въз основа на броя
на силните и слабите страни, а по ординатната ос – на възможностите и заплахите. В случая
на община Несебър графиката е изместена в най-голяма степен към силните страни, но и към
заплахите.
Фигура 12: SWOT–матрица на влиянието на факторите за развитие на община Несебър

Възможности - O
30
20
10
Слаби страни - W 23

7
27 Силни страни - S

0

11

Заплахи - T
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След разполагането на получените от анализа данни на фигурата е видно, че
комбинацията на външните и вътрешните фактори на средата в зависимост от тяхната сила,
определят като подходяща за развитието на община Несебър стратегията от типа „MaxiMini“. Това е стратегия с доминиращи силни страни, но и не малко заплахи, което
предполага наличието на една община с добър собствен потенциал и благоприятна среда за
развитие, които е необходимо да се развиват и разширяват постоянно. Целите следва да
бъдат насочени към привличане на външни инвестиции и разширяване на производствата и
пазарите. Част от препоръчителните мерки са насочени към развитие на МСП в аграрния
сектор и модернизиране на инфраструктурата и услугите.

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА (2014-2020) И ПРИЕМСТВЕНОСТ
Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на
местно ниво, Общинският план за развитие на община Несебър 2014-2020 г. е разработен в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Бургас (20142020) г., Регионалния план за развитие на Югоизточен район (2014-2020), Националната
стратегия за регионално развитие (2012-2022), Националната програма за реформи (20112015), Националната програма за развитие „България 2020”, стратегията „Европа 2020”,
дългосрочната стратегия „Син растеж” на ЕС от една страна и от друга с Общинския план за
развитие на община Несебър 2007-2013, актуализацията му и секторните местни стратегии от
гледна точка на приемствеността им.
1.1. СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС ВОБЛАСТТА НА
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020
Регионалната политика на ЕС, наричана още Кохезионна политика, в рамките на
периода 2014-2020 г., подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността,
икономическия растеж, подобряване на качеството на живот и устойчивото развитие. Целта
на регионалната политика е да се намалят значителните икономически, социални и
териториални различия, които все още съществуват между европейските региони. Тя е
насочена главно към постигане на единадесет тематични цели:
1.

Научни изследвания и иновации.

2.

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
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3.

Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП).

4.

Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис.

5.

Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и управление на
рисковете.

6.

Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите.

7.

Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови
инфраструктури.

8.

Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила.

9.

Социално приобщаване и борба с бедността.

10. Обучение, умения и учене през целия живот.
11. Изграждане

на

институционален

капацитет

и

ефективни

държавни

администрации.
С оглед на откроените характеристики на община Несебър в икономическия и
социален анализ, настоящият стратегически документ е насочен към следните тематични
цели: ТЦ 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава рамката
на развитието му до 2020 г. е стратегията „Европа 2020”. На базата на него всички държавичленки на ЕС и техните райони, работят за очертаване политиките си за развитие като част
от общ механизъм за обединяване на целите им с целите на европейско ниво. Стратегията
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, адресира очакваните
резултати на развитието до 2020 г. по отношение на бедността, заетостта, иновациите,
образованието, борбата с глобалните заплахи от климатични промени и енергийна
зависимост.
В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с конкретните
количествени индикатори за постигането им:
1. Трудова заетост (работа за 75% от хората на възраст между 20 и 64 години).
2. НИРД и иновации (инвестиране на 3% от БВП на ЕС (публичен и частен сектор
взети заедно в научно-изследователска и развойна дейност и иновации).
3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови газове с
20% (или дори с 30%, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20% от
енергията от възобновяеми енергийни източници, увеличаване на енергийната ефективност с
20%.
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4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до
под 10%, поне 40% от 30-34-годишните да са със завършено висше образование).
5. Бедност и социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни хора или
застрашени от бедност и социално изключване).
Общинският план за развитие на община Несебър ще допринесе в най-голяма степен
за постигането на цели 1, 4 и 5.
1.2. СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2020
Като интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие на
България за периода до 2020 г. и е в пълно съответствие със стратегията „Европа 2020” и
„Националната програма за развитие България 2020” обхваща пълния спектър от действия на
правителството за социално-икономическо развитие на страната. Тя служи за отправна точка
при разработване на програмни документи, за постигане на целите и достъпа до конкретен
финансов ресурс. С нея се постигат три основни цели:
1.

Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране
на достъпно и качествено здравеопазване.
2.

Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3.

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на

благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната
ефективност.
За постигането на целите са определени осем приоритета на националната политика
за развитие:
1.

Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и

обучението и качествените характеристики на работната сила.
2.

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

3.

Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния

потенциал.
4.

Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
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5.

Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване на

конкурентоспособността на икономиката.
6.

Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните

услуги за гражданите и бизнеса.
7.

Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.

8.

Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Чрез изпълнението на плана най-съществени ще бъдат ефектите по отношение
качеството на образование, обучението и характеристиките на работната сила, намаляването
на бедността и насърчаването на социалното включване, както и подобряването на
транспортната свързаност и достъпа до пазари. Повишаването конкурентоспособността на
икономиката ще бъде по-скоро резултат от подпомагането на устойчивото развитие на
местния бизнес и привличането на външни инвестиции, отколкото от дейностите свързани с
НИРД, поради ограничените възможности за развитие на иновациите.
1.3. СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ 2011-2015 Г.
Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) е изготвена
в изпълнение на одобрената от Европейския съвет стратегия „Европа 2020” и в съответствие
с новия инструмент за по-добра координация на икономическите политики в рамките на
Европейския съюз - „Европейски семестър”. Програмата е насочена към ключови въпроси с
приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди и предизвикателства пред малка и
отворена икономика като българската, която с цел да успее по-бързо да излезе от настоящата
криза,

следва

изцяло

да

преориентира

политиката

си

към

повишаване

на

конкурентоспособността, така че в максимална степен да се възползва от икономическото
възстановяване на своите основни търговски партньори. Предвид изходната позиция на
страната е твърде трудно да се определят само няколко приоритетни области, където да
бъдат насочени усилията на икономическата политика. И все пак, като такива биха могли да
бъдат посочени:
1.

Устойчиви и конкурентоспособни региони с достъпни услуги, по-добра

инфраструктура и свързаност помежду им и съхраняване на българското културноисторическо наследство и природно богатство;
2.

Конкурентоспособна младеж - намаляване дела на рано напусналите училище,

увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование с реализация в България и
стимулиране на младите учени.
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3.

По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и

домакинствата в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации) и
фискална стабилност;
4.

По-голямо доверие в държавните институции – ефективна съдебна система и

гарантиране върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и бизнеса,
социална справедливост и сигурност.
Настоящият документ акцентира най-вече върху първата приоритетна област.
1.4. СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО
РАЗВИТИЕ 2013-2025 Г.
НКПР е средносрочен документ с период на действие 2013-2025 г. Той е създаден с
цел подпомагане и правилно насочване на средства по оперативните програми в периода
2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции и неизползван потенциал. В документа са
маркирани най-важните приоритети в транспортно-комуникационната и инженернотехническата инфраструктура, които са от изключително значение за отварянето на страната
към глобализиращия се свят и обвързаността и със съседните региони.
Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР:
Стратегическа цел 1: “Интегриране в европейското пространство”;
Стратегическа цел 2: “Полицентрично териториално развитие”;
Стратегическа цел 3: “Пространствена свързаност и достъп до услуги”;
Стратегическа цел 4: “Съхранено природно и културно наследство”;
Стратегическа

цел

5:“Стимулирано

развитие

на

специфични

територии”

(крайбрежни Черноморски и Дунавски, гранични, планински и периферни);
Стратегическа цел 6: “Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации”.
Стратегическата рамка на Общинския план за развитие кореспондира в пълна степен с
посочените стратегически цели на НКПР.
1.5. СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ 2012-2020 Г.
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. е основният документ,
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано
и устойчиво развитие на районите в страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и
междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за
сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. НСРР определя
дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има
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интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на
територията и съдейства за тяхното синхронизиране. С оглед на изходното състояние са
определени четири стратегически цели:
1.

Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план

чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда.
2.

Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната

сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал.
3.

Териториално сближаване и развитие на трансгранично, междурегионално и

транснационално сътрудничество.
4.

Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.
Стратегическата рамка на ОПР на община Несебър 2014-2020 г. ще допринесе за
постигането на всички посочени цели.
1.6. СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН
РАЙОН
Този стратегически документ е в основата за постигането на следните цели и широка
гама от приоритетни области:
Стратегическа цел 1: Създаване на условия за икономически растеж с темпове,
изпреварващи средните за страната.
Стратегическа цел 2: Осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща
развитието жизнена среда.
Стратегическа цел 3: Подобряване управлението на процеса на развитие.
Стратегическа цел 4: Развитие на трансгранично и регионално сътрудничество.
Изпълнението на настоящия план за развитие пряко ще допринесе за постигането на
посочените цели.
1.7. СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ
БУРГАС 2014-2020 Г.
Посоченият документ цели главно да постигне висока степен на социалноикономическо развитие на област Бургас в условията на устойчиво и балансирано развитие
на районите в Република България и си поставя следните цели:
Стратегическа цел 1: Формиране на устойчива икономическа динамика на база
иновационна платформа на развитие, създаваща високо равнище на трудова заетост,
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характеризиращо се с добри качествени показатели, създаване на усъвършенствана
инфраструктура и провеждане на политики за опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2: Постигане на успешна социална динамика, базирана на развито
здравеопазване и мрежа от социални услуги, модерно и достъпно образование, хуманистична
култура, активна демографска политика и растеж – положителен естествен прираст в
областта, рязко съкращаване на емиграцията – външна и вътрешна, понижаване на
равнището на ранна смъртност.
1.8. ПРИЕМСТВЕНОСТ С ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
НЕСЕБЪР 2007–2013 Г.
Настоящият документ е изготвен в съответствие с ОПР на община Несебър за периода
2007-2013 г., с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината, повишаване
производителността на труда във всички сектори на икономиката и значимо подобряване
качеството на живот. Главната цел на Общинския план за развитие бе планирана да се
постигне чрез последователно осъществяване на следните приоритети:
 Развитие на устойчив туризъм;
 Създаване на диверсифицирана, високопродуктивна и екологично чиста индустрия;
 Развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран с хранително-вкусова
индустрия и туризъм;
 Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена
околна среда;
 Развитие на човешките ресурси и социално сближаване;
 Укрепване на институционалния и административен капацитет на общината.
В настоящия документ са развити запазилите се като актуални идеи за подобряване на
ситуацията в общината, мотивирани и от основните изводи, направени от актуализацията на
плана за предходния период.
1.9. ПРИЕМСТВЕНОСТ С ПРИЕТИ ОБЩИНСКИ СЕКТОРНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ДОКУМЕНТИ
Настоящата стратегическа рамка е хармонизирана с приоритетите и целите на
следните местни секторни стратегически и планови документи:
 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Несебър 2010–2015 г.;
 Стратегия за управление на общинската собственост в община Несебър за периода
2012-2015 г.;
 Програма за развитие на туризма в община Несебър за периода 2013-2017 г.;
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 Програма за опазване на околната среда;
 Общинска програма за управление на отпадъците.
2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ
Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със затвърдени принципи
на стратегическо планиране за местно развитие, основни от които са:
1. Обвързаност на планираните мерки за съвместно подобряване на местното
развитие;
2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти
в областта на регионалната политика на ЕС;
3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики
за опазване и подобряване на околната среда, конкурентоспособността и равните
възможности;
4. Информираност и публичност на: процесите на планиране и програмиране;
финансиране и изпълнение; наблюдение и оценка в областта на интегрираното
регионално и местно развитие;
5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за
развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и
частни източници;
6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за
осъществяване на набелязаните в стратегията цели;
7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо
променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;
8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения.
3. ПОДХОД
Стратегическите цели показват посоката за развитие и времевия хоризонт в основните
проблемни области – социална сфера, икономическо развитие, околна среда, инфраструктура
и др. Секторните анализи и SWOT-анализът, очертаха голям брой проблеми и възможности
за социално-икономическо развитие на община Несебър. От друга страна ограничеността на
възможностите и ресурсите налага съсредоточаване на усилията по приоритети. Изборът на
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приоритети за устойчиво и балансирано развитие на общината бе подчинено на няколко
важни критерия, като надграждане на силните страни и изграждане на конкурентни
предимства на национално ниво, острота на регистрираните проблеми, неотложност на
разрешаването им, налични възможности за решаването на проблемите, връзка на дадения
проблем с други проблеми. В рамките на всеки приоритет са формулирани специфични цели
и мерки, включващи сходни по характер операции, насочени към постигане на целите,
дефинирани в стратегията. Планираните мерки ще надградят и подчертаят силните
характеристики и ще се стремят да преобразуват и преодолеят слабостите, очертани в
SWOT-анализа.
4. ВИЗИЯ
Приетата визия, представлява желаното и постижимо състояние на община Несебър
към 2020 г. и определя рамката за реализация на плана:

Община Несебър – модел за устойчив туризъм в съхранена природна
среда с развита икономика, осигуряваща професионална реализация и
висок жизнен стандарт на населението.
5. ЦЕЛИ
Предложеният стратегически документ има за задача да фокусира управленските
процеси и да даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община
Несебър да възстанови икономическата си жизнеспособност и да заеме водещо място в
област Бургас, създавайки конкурентни предимства от потенциала си.
Главната стратегическа цел за развитие в периода 2014–2020 г. е:
Развит човешки потенциал с висок жизнен стандарт и заетост в чиста околна
среда, с конкурентни туристически предимства.
С оглед на поставената главна стратегическа цел се поставят следните стратегически
цели:
Стратегическа цел 1: Балансирано и устойчиво развитие на територията и
населените места.
Стратегическа цел 2: Икономически растеж, основан на знание и иновации.
Стратегическа цел 3: Осигуряване на равни възможности за качествено образование,
устойчива заетост, здравеопазване, богат културен живот и личностна изява.
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места
Устойчивото развитие и достъпът до териториите е не само основна политика на
Европейския съюз, но и допринася за комплексното социално-икономическо развитие. В
ОПР Несебър 2014-2020 г. е определен един приоритет – Приоритет 1: Интегрирано
пространствено развитие и инфраструктурно и екологично подобряване и поддържане,
който да допринесе за постигането на това развитие – на територията и населените места. За
постигането на балансираност и устойчивост в развитието отношение имат човешкият
фактор и стабилната икономика, така че принос за реализирането на целта ще имат и
останалите приоритети на ОПР Несебър.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Икономически растеж, основан на знание и иновации
Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да акцентира върху основни слаби и
силни характеристики на общината за превръщането им в конкурентни предимства чрез
прилагане на комплексни икономически мерки. В допълнение, адресирани са потребностите
на местната икономика и са предложени решения за отчетените проблеми. За постигане на
стратегическата цел ще допринесе най-вече Приоритет 2: Използване на конкурентни
предимства и потенциал за развитие на местната икономика. Икономически растеж,
основан на знание и иновации, е немислим без човешкия фактор, затова и Приоритет 3:
Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс и Приоритет
4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса също ще
допринесат за постигането на тази стратегическа цел.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива
заетост, здравеопазване, богат културен живот и личностна изява
Фокусът на третата стратегическа цел на ОПР на Община Несебър е поставен върху
комплексното развитие на човешките ресурси. Залагането на така формулираната
стратегическа цел в областта на развитието на човешките ресурси се обосновава с
необходимостта от решаване на констатираните проблеми в социалното развитие. Тези
проблеми произтичат от влошените характеристики на населението - възрастова и
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образователна структура, неблагоприятни характиристики на пазара на труда в района по
отношение качеството на работната сила, неголемите възможности за използване на
трудовия потенциал, високото равнище на безработица, особено извън туристическия сезон
и др., както и от възможностите за задоволяване на социалните потребности на населението.
Стратегическата цел ще бъде постигната посредством приоритетното реализиране на
два приоритета, които обхващат една твърде широка, разнообразна, но в същото време
комплексна тематика, нуждаеща се от интегрирани дейности и проекти: Приоритет 3:
Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс и
Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и
бизнеса. Останалите приоритети (1 и 2) също имат своето положително влияние за
реализирането на целта.
Подобряването на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични
услуги са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за
по-висока

конкурентоспособност,

социално

сближаване

и

икономически

растеж.

Електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите и
бизнеса,

както

и

ефективността

на

администрацията

все

още

са

значителни

предизвикателства за Община Несебър.
6. ПРИОРИТЕТИ
Предвид поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики на община
Несебър са определени няколко приоритетни области, където ще бъдат насочени усилията на
социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано развитие. Това са следните
приоритети:
Приоритет 1: Интегрирано пространствено развитие и инфраструктурно и
екологично подобряване и поддържане.
Приоритет 2: Използване на конкурентни предимства и потенциал за развитие на
местната икономика.
Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на
човешкия ресурс.
Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и
бизнеса.
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ПРИОРИТЕТ 1:
Интегрирано пространствено развитие и инфраструктурно и екологично подобряване и
поддържане
Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на общината и превръщането й в
привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникални културни
паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще допринасят за
намаляването на икономическите и социалните неравенства, за интегрирано развитие на
територията, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване на
икономическото, социалното и териториалното сближаване.
Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за
увеличаване на инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината.
Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на
нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в
общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за
тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане
принципите на устойчивото развитие.
Приоритетът ще се реализира посредством 4 специфични цели, насочени към
подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни
инициативи; доизграждане и развитие на техническата и социалната инфраструктура за
засилване на икономическото и социално-териториално сближаване на територията на
общината; подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на
благоприятна околна среда и опазване на природата. Приоритетът е най-голям от гледна
точка на предвидени средства за реализация на мерките и това е логично, защото тук са
големите инфраструктурни проекти.
Основни източници на финансиране на дейностите ще бъдат оперативните програми
„Региони в растеж” 2014-2020 г., „Околна среда” 2014-2020 г., „Програма за развитие на
селските райони” 2014-2020 г., Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС), Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП), Програма ИНТЕРРЕГ ІV С, Програма Интелигентна енергия –
Европа ІІ, Фонд „Енергийна ефективност”, Световната банка и Европейската банка за
възстановяване и развитие.
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ПРИОРИТЕТ 2:
Използване на конкурентни предимства и потенциал за развитие на местната
икономика
Специфична цел на приоритета е подобряване на конкурентоспособността на
местната икономика, като същевременно се гарантира повишаването на степента на
устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности са
насочени към структурно балансиране на отраслите – морско дело, селско стопанство,
преработвателна промишленост, туризъм, към преодоляване на технологичното изоставане и
повишаване

на

общата

производителност.

Специално

внимание

е

обърнато

на

клъстеризирането.
Приоритетът включва 3 специфични цели, постигането на които ще създаде
предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.
Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика, на отделните й
сектори и фирмите е от изключителна важност за постигане на устойчива заетост,
повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт. Финансовото подпомагане за
увеличаване на конкурентоспособността на МСП във всички сектори е основна политика в
рамките на помощта от ЕС, особено чрез интервенции, стимулиращи цялостното
подобряване на бизнес средата; повишаване на производителността; улесняване на достъпа
до нови пазари и интернационализацията на българските фирми; съкращаване на пътя до
крайните клиенти; разработване, пазарна реализация и маркетинг на нови продукти, процеси,
услуги и бизнес-модели; засилено навлизане и трансфер на иновациите на пазара; ресурсната
ефективност, достъп до качествени бизнес консултации и т.н. В този контекст фирмите и
предприемачите от община Несебър трябва да бъдат готови и подпомогнати да се възползват
от тези условия и възможности за подкрепа. Усилията ще бъдат фокусирани върху
предоставянето на целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден бизнес,
повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за създаването на нови малки и
средни предприятия и привличането на чужди инвестиции в общината. По този начин
създаването/привличането на нови предприятия ще има директен ефект върху повишаването
на местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването
на тяхната мотивация да останат в общината.
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Ще се постигне въздействие и към диверсифициране на икономическите дейности,
продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се
потребности/търсене на пазара, така че да се подсигури дългосрочната им устойчивост.
Достъпът до финансиране на иновативните МСП, стартиращите и функциониращите
предприятия се предвижда да се улесни чрез фондовете и програмите на Общата
стратегическа рамка и различните форми на финансов инженеринг и кредити, включително
заеми, гаранции, микрокредити, рисков капитал, „мостово финансиране“ и други с акцент
онези МСП, които имат демонстриран потенциал да могат по-бързо да изплатят вложените
инвестиции.
Туризмът, като съществена част от местната икономика, също намира място в този
приоритет за развитие. На него е посветена цяла една специфична цел. Мерките тук са
насочени към рекламиране и популяризиране на територията и обогатяване на предлагания
туристически продукт.
Описаните дейности и мерки ще намерят подкрепа главно по оперативните програми
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г., „Региони в растеж” 2014-2020 г., „Околна среда” 2014-2020 г., „Програма за морско
дело и рибарство“ 2014-2020 г. и „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 3:
Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс
Приоритетът обхваща една твърде широка, разнообразна, но в същото време
комплексна тематика и се нуждае от интегрирани дейности и проекти. В основната си част
дейностите по приоритета ще намерят финансиране чрез оперативни програми “Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г., „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
г., „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. Мерките в него са ориентирани
към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-голяма гъвкавост
на образователната система спрямо промените в пазара на труда; създаване на условия за
качествена заетост, гарантираща социално включване; подобрен достъп до здравеопазване;
осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното
включване, подкрепа за развитие на културни дейности, спорт и отдих.
Приоритетът включва мерки, които целят постигането на 5 специфични цели.
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ПРИОРИТЕТ 4:
Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса
Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и
предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна
бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и
растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство,
откритото управление, оптимизираната работа, добре подготвената администрация,
междуинституционалното, междуобщинското и международното сътрудничество, както и
гражданското участие.
Приоритетът включва мерки, които целят постигането на 3 специфични цели.
Финансирането на дейностите ще се осъществи главно по оперативна програма
„Добро управление” 2014-2020 г., както и секторните централизирани програми на ЕК за
периода 2014–2020 г.
7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
Всеки един от приоритетите ще бъде реализиран чрез изпълнението на набор от
специфични цели и мерки:
Специфични цели и мерки към Приоритет 1:
Интегрирано пространствено развитие и инфраструктурно и екологично
подобряване и поддържане
Специфична цел 1.1. Осъвременяване на техническата инфраструктура
Мярка 1.1.1. Изграждане и осъвременяване на улична и пътна инфраструктура
Мярка 1.1.2. Поддържане на съществуващите и въвеждане на нови енергийни
източници
Мярка 1.1.3. Доизграждане и осъвременяване на водоснабдителна и канализационна
инфраструктура
Специфична

цел

1.2.

Изграждане

и

модернизиране

на

социалната

инфраструктура
Мярка 1.2.1. Осъвременяване на образователната инфраструктура
Мярка 1.2.2. Модернизиране на инфраструктурата за здравеопазване, социални и
обществени услуги
Мярка 1.2.3. Подобряване на културната и спорната инфраструктура
Специфична цел 1.3. Интегрирано пространствено развитие на територията
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Мярка 1.3.1. Устройствено и стратегическо планиране на територията
Специфична цел 1.4. Опазване на околната среда
Мярка 1.4.1. Внедряване на нови технологии и третиране на отпадъци
Мярка 1.4.2. Поддържане на съществуващите зелени площи и обособяване на нови
Мярка 1.4.3. Превенция от природни бедствия и опазване на биологичното
разнообразие
Специфични цели и мерки към Приоритет 2:
Използване на конкурентни предимства и потенциал за развитие на местната
икономика
Специфична цел 2.1. Развитие на алтернативни дейности в морската индустрия,
селското стопанство и преработвателната промишленост
Мярка 2.1.1. Създаване на условия за развитие на морската индустрия
Мярка 2.1.2. Създаване на животновъдни стопанства и нови породи
Мярка 2.1.3. Разширяване на традиционното и развитие на алтернативно земеделие
Мярка 2.1.4. Създаване на условия за развитие на преработвателната промишленост
Специфична цел 2.2. Разнообразяване на туристическите услуги и дейности
Мярка 2.2.1. Рекламиране и популяризиране на територията
Мярка 2.2.2. Създаване на нови туристически обекти, услуги и дейности
Специфична цел 2.3. Насърчаване на сдружаването, кооперирането и клъстерите
Мярка 2.3.1. Насърчаване на сдружаването, кооперирането и клъстерите
Специфични цели и мерки към Приоритет 3:
Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс
Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и
повишаване образователното ниво на населението
Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и
учене през целия живот
Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване
Мярка 3.1.3. Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса
Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено
използване на знанията и уменията
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в общ ина Несебър”,
който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община
Несебър и при никакви обстоятелства не може да с е приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или
Министерство на финансите.

77

Общински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г.

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални
умения от работната сила
Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп
до здравни услуги на населението
Мярка 3.3.1. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на
заболяванията
Мярка 3.3.2. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги
Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на
услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията
Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите
групи и общности
Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на
условия за културен живот, спорт и свободно време
Мярка 3.5.1. Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на
всички представители на местната общност
Мярка 3.5.2. Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на
населението
Специфични цели и мерки към Приоритет 4:
Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса
Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското
сътрудничество
Мярка 4.1.1. Подобряване на възможностите на местното самоуправление чрез
ефективно междуобщинско сътрудничество
Мярка

4.1.2.

Въвеждане

на

комплексно

административно

обслужване

в

сътрудничество със структурите на държавното управление
Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване
качеството на публичните услуги
Мярка

4.2.1.

Повишаване

квалификацията

на

служителите

от

общинската

администрация за ефективно управление и качествени услуги
Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на
гражданското общество в подкрепа на местното развитие
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Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство
Мярка 4.3.2. Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения
на регионално, национално и международно ниво
8. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР
Реализацията на стратегическите цели и съответно приоритетите в рамките на
настоящия ОПР на община Несебър зависи от набор от допускания - фактори, които се
очаква да останат непроменени в периода на реализация на ОПР. При тяхната промяна е
необходимо извършването на промени в документа, които да отразят новото състояние:


В периода на реализация на ОПР макроикономическата и политическата ситуация
в България ще е стабилна;



Обемът на входящите преки чуждестранни инвестиции в България ще нараства
устойчиво или ще се запази на нива от поне 1,5–3,0 милиарда евро или повече на
годишна база в периода до 2020 г.;



България ще продължи устойчиво да усвоява средства от Структурните и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.

Към момента международната икономическа и финансова криза не предполага
съществено негативно въздействие върху горните предпоставки. Финансовата стабилност на
българската икономика се запазва, в съчетание с ниска инфлация и сравнително стабилен
фискален резерв. Растежът на икономиката намалява, но не толкова значително, колкото в
други държави-членки на Европейския съюз. Не се наблюдава драстично влошаване на
социално-икономическите параметри.
Стабилен резерв за развитие на местната икономика представляват средствата от
Европейския съюз, чието оползотворяване се очаква значително да се подобри през
следващите години и да е съществен стимул за развитието на публичния и частния сектор.
9. СТРУКТУРА
Структурата на стратегическата част (фиг. 13) обединява елементите: визия за
развитие 2020 г., три стратегически цели и четири приоритета за развитие.
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Фигура 13. Визия, стратегически цели и приоритети на Общински план за развитие на община
Несебър 2014-2020 г.
ВИЗИЯ

Община Несебър – модел за устойчив туризъм в съхранена природна среда с
развита икономика, осигуряваща професионална реализация и висок жизнен
стандарт на населението
ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Развит човешки потенциал с висок жизнен стандарт и
заетост в чиста околна среда, с конкурентни
туристически предимства

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
1

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
2

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
3

Балансирано и
устойчиво развитие на
територията и
населените места

Икономически растеж,
основан на знание и
иновации

Осигуряване на равни
възможности за
качествено образование,
устойчива заетост,
здравеопазване, богат
културен живот и
личностна изява

ПРИОРИТЕТ 1:

ПРИОРИТЕТ 2:

ПРИОРИТЕТ 3:

ПРИОРИТЕТ 4:

Интегрирано
пространствено развитие
и инфраструктурно и
екологично подобряване
и поддържане

Използване на
конкурентни
предимства и
потенциал за развитие
на местната икономика

Създаване на условия за
развитие и пълноценно
използване на човешкия
ресурс

Укрепване на
институционалната
среда в услуга на
гражданите и бизнеса

СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ
МЕРКИ
ПРОЕКТИ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ
МЕРКИ
ПРОЕКТИ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ
МЕРКИ
ПРОЕКТИ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ
МЕРКИ
ПРОЕКТИ
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III. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица на Общинския план за развитие на община
Несебър за периода 2014-2020 г. обобщава необходимите ресурси за реализацията на
плана и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението му от
страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на
местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за
реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват
възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и
частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в прогнозен
план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции,
текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери)
или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на
територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 г.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:


определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през
периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната
реализация;



източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на
общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени
в конкретна програма за реализация на плана;



относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в
общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
Общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по отделните

приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите
подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки и проекти.
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Таблица 25: Индикативна финансова таблица на ОПР Несебър 2014-2020 г.
Период
2014-2020
Приоритет
Приоритет 1

Местно публично
Външно публично финансиране
финансиране
Местни
Общински
Общ дял Централен Общ
Фондове на
Общ
Други
публични
бюджет
(%)
бюджет дял (%)
ЕС
дял (%) източници
фондове
36 687 431

10,46% 43 697 606

Частно
финансиране
Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял (%)

Общо в
хил. лв.

Относителен
дял по
приоритети

12,46%

218 488 580

62,28%

0

51 965 000

14,81%

350 838 618

85,05%

Интегрирано
пространствено
развитие и
инфраструктурно и
екологично
подобряване и
поддържане

Приоритет 2

2 357 500

4,18%

6 257 000

11,09%

27 700 500

49,11%

0

20 095 000

35,62%

56 410 000

13,68%

340 350

10,45%

426 800

13,10%

2 461 350

75,57%

0

28 500

0,88%

3 257 000

0,79%

99 500

5,00%

270 600

13,60%

1 519 900

76,38%

0

100 000

5,03%

1 990 000

0,48%

9,57% 50 652 006

12,28%

250 170 330

60,65%

0

72 188 500

17,50%

412 495 618

100,00%

Използване на
конкурентни
предимства и
потенциал за
развитие на
местната
икономика

Приоритет 3
Създаване на
условия за
развитие и
пълноценно
използване на
човешкия ресурс

Приоритет 4
Укрепване на
институционалната
среда в услуга на
гражданите и
бизнеса

ОБЩО

39 484 781
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Фигура 14. Относителен дял по приоритети на предвидените финансови средства за
реализация на Общински план за развитие на община Несебър 2014-2020 г.

Относителен дял по приоритети
13,68% 0,79% 0,48%

85,05%

Приоритет 1 Интегрирано пространствено развитие и инфраструктурно и екологично
подобряване и поддържане
Приоритет 2 Използване на конкурентни предимства и потенциал за развитие на
местната икономика

Фигура 15. Източници на финансиранена Общински план за развитие на община Несебър
2014-2020 г.

Източници на финансиране
17,50%

Общински бюджет

9,57%

0,00%
12,28%

Централен бюджет
Фондове на ЕС
Други източници

60,65%
Частно финансиране
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IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие на община Несебър е основен инструмент за проследяване на степента на
изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и
приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За
целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и
индикатори за въздействие. Индикаторите обхващат както физически характеристики
(параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и
приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от
мерките или приоритетите могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни
проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните
индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за резултат са посочени в Матрица на индикаторите за резултат.
Всеки индикатор е с посочени мерни единици, източници на информация, периодичност
на събирането на информация, базова стойност за отчитане изменението, както и
междинна и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на
действие на Общинския план за развитие.
Таблица 26: Матрица на индикаторите за резултат
№

Индикатор за резултат

Мерна
единица

Източник
Период
на
на
информация отчитане

Стойност
Базова
2013 г.

Междинна Целева
2017 г.

2020 г.

Приоритет 1: Интегрирано пространствено развитие и инфраструктурно и екологично подобряване
и поддържане
Специфична цел 1.1. Осъвременяване на техническата инфраструктура
1
2

Ремонтирани и
новоизградени улични
мрежи
Реконструирани мостови
съоръжения

км.

Община
Несебър

годишно

НП

28

43

брой

Община
Несебър

годишно

НП

1

2
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3
4
5
6
7
8

Изградени тротоари

кв.м.

Община
Несебър

годишно

НП

12 000

24 000

Внедряване на
енергоспестяващо улично
осветление
Изградена газопреносна
мрежа
Изградена водопроводна
мрежа
Подменена водопроводна
мрежа
Изградена канализационна
мрежа

брой
осветителни
тела

Община
Несебър

годишно

НП

1 000

2 700

годишно

0

20

50

годишно

НП

40

88

годишно

НП

3

6

годишно

НП

1

2

км.
км.
км.
км.

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

Специфична цел 1.2. Изграждане и модернизиране на социалната инфраструктура
Новоизградени обекти на
социалната инфраструктура
9
(детски градини, училища,
поликлиники, музеи и др.)
Реставрирани паметници на
10
културата
Експонирани нови
11
паметници на културата
Новоизградени спортни
обекти (зали, комплекси,
12
училищни салони,
площадки)

брой

брой
брой
брой

13

Новоизградени велоалеи

брой

14

Новоизградени еко пътеки

брой

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

годишно

НП

3

6

годишно

НП

10

20

годишно

НП

3

6

годишно

НП

5

10

годишно

НП

3

6

годишно

НП

3

6

Специфична цел 1.3. Интегрирано пространствено развитие на територията

15

Разработени и приети нови
стратегически документи,
свързани с устройството и
развитието на територията

брой

Община
Несебър

годишно

НП

1

2

Специфична цел 1.4. Опазване на околната среда
16

Изградени ПСОВ

брой

17

Рекултивирани сметища

брой

18
19

Изградени площадки за
компостиране на
биоразградими отпадъци
Изграден приют за
безстопанствени кучета

Община
Несебър
Община
Несебър

годишно

НП

3

5

годишно

НП

1

1

брой

Община
Несебър

годишно

0

1

2

брой

Община
Несебър

годишно

0

0

1
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20

21
22
23
24

25
26
27

Община
годишно
НП
2
5
Несебър
Приоритет 2: Използване на конкурентни предимства и потенциал за развитие на местната
икономика
Специфична цел 2.1. Развитие на алтернативни дейности в морската индустрия, селското
стопанство и преработвателната промишленост
Новоизградени кейове и
Община
брой
годишно
НП
2
3
пристанища
Несебър
Модернизирани ферми с
2 пъти за
подкрепата на
брой
ИСУН
НП
1
3
периода
еврофондовете
Възстановени напоителни
Община
2 пъти за
м'
НП
10 000
10 000
съоръжения
Несебър
периода
Областна
Създадени нови масиви с
2 пъти за
дка
дирекция
НП
1 000
1 000
трайни насаждения
периода
земеделие
Организирани базари за
Община
2 пъти за
продукти от биологични
брой
НП
2
4
Несебър
периода
ферми
Изградено тържище за
Община
2 пъти за
брой
НП
1
1
плодове и зеленчуци
Несебър
периода
Изградени технологични
Община
2 пъти за
брой
НП
1
2
паркове
Несебър
периода
Укрепени свлачища

брой

Специфична цел 2.2. Разнообразяване на туристическите услуги и дейности
28
29
30

Проведени национални и
международни културни
прояви
Изградени бази за отдих в
тиловите селища
Изградена конна база

брой
брой
брой

Община
Несебър

годишно

Община
Несебър
Община
Несебър

2 пъти за
периода
2 пъти за
периода

НП

12

24

НП

1

4

НП

0

1

Специфична цел 2.3. Насърчаване на сдружаването, кооперирането и клъстерите
31

Създадени клъстери

брой

32

Изграден бизнес център

брой

Община
Несебър
Община
Несебър

2 пъти за
периода
2 пъти за
периода

НП

2

4

НП

0

1

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс
Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване
образователното ниво на населението
Хора, преминали
квалификационни и
33
брой
ДБТ Несебър годишно
НП
90
190
преквалификационни
курсове
Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на
знанията и уменията
Включени в заетост лица
34 след преминато обучение за
брой
ДБТ Несебър годишно
НП
70
160
професионална
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квалификация

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до здравни услуги
на населението
2 пъти за
35 Брой население на 1 лекар
брой
НЦЗИ
363
320
280
периода
Брой население на 1
2 пъти за
36
брой
НЦЗИ
1514
1300
1100
дентален лекар
периода
Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в
общността за превенция на социалното изключване и изолацията
Разкрити алтернативни
Община
37
брой
годишно
НП
2
4
социални услуги
Несебър
Обслужени потребители на
Община
38
брой
годишно
НП
90
160
социални услуги
Несебър
Специфична цел 3.5. Съхраняване на културната идентичност и създаване на условия за културен
живот, спорт и свободно време
Организиране на различни
форми за изява – прегледи
Община
39
на любителското
брой
годишно
НП
35
65
Несебър
творчество, фестивали,
конкурси, изложби и др.
Община
40 Активно спортуващи лица
брой
годишно
НП
450
550
Несебър
Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса
Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество
Стойност на реализирани
Община
хил.лв.
годишно
НП
2000
5000
съвместни проекти
Несебър
Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на
публичните услуги
Общински служители с
Община
42
%
годишно
50
60
65
висше образование
Несебър
Изпълнени проекти по
Община
43
оперативни програми от
брой
годишно
10
15
30
Несебър
Община Несебър
Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на гражданското
общество в подкрепа на местното развитие
Реализирани инициативи с
Община
44
брой
годишно
0
1
2
побратимени градове
Несебър
Участие и сътрудничество с
Община
45
регионалните и
брой
годишно
1
1
1
Несебър
межународни сдружения
41
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Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния
период. Индикаторите за въздействие са посочени в Матрица на индикаторите за
въздействие.
Таблица 27: Матрица на индикаторите за въздействие
№

Индикатор за въздействие

Мерна
единица

Източник на
информация

Период
на
отчитане

Стойност
Базова Междинна
2013 г.
2017 г.

Целева
2020 г.

Стратегическа цел 1:
Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места
% от
Дял от населението с
общия
Община
1
подобрена жизнена среда на
годишно
НП
20
40
брой
Несебър
обитаване
жители
Стратегическа цел 2:
Икономически растеж, основан на знание и иновации
Реализирани иновационни
2
брой
ИСУН
годишно
0
1
2
проекти
Стратегическа цел 3:
Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, здравеопазване, богат
културен живот и личностна изява
Намаляване нивото на
%
Агенция по
3
годишно
НП
0.8
2.0
безработица
намаление
заетоста

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на общинския план за развитие са взети предвид общите
индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез
структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г.
За разработването на индикаторите е използвана SMART концепцията, а именно:


Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни.



Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано
бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено
определен, така че да позволява измерване. Следва да се обърне внимание на
мерната единица.



Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни
за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими.
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Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на
проекта и също така да бъде реалистичен



Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в
ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в
проекта.

V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на
целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на
изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението
на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата
на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на
наблюдение и оценка при спазване принципа за партньорство участват кметът на
общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация,
общинския съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените
организации и представителите на гражданското общество в общината.
При актуализацията на Общинския план за развитие следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и
система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Съгласно правилника за прилагане на закона за регионалното развитие,
наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР на община Несебър следва да се
позовава на следните принципи:


единен подход за планиране и програмиране;



концентрация на ресурсите;



допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови
институции;



междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в
процеса

на

планирането,

програмирането,

ресурсното

осигуряване,

реализацията, наблюдението и оценката;


съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международно, национално, регионално и местно равнище;



партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
Съгласно чл. 13, ал.3 от ЗРР (3) Общинският план за развитие се приема от

общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Съгласно чл. 23. от ЗРР кметът на общината има следните задължения:


да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
Общинския план за развитие;



да представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие за одобрение от общинския съвет;



да осигурява публичност и прозрачност на Общинския план за развитие, както и
на действията по реализацията му.
Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:



Кметът

на

общината

организира

изработването,

съгласуването

и

актуализирането на Общинския план за развитие.


Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на
разработване и съгласуване на Общинския план за развитие.
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Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет
доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението
на Общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет
страницата на общината.



Кметът на общината и общинският съвет, осигуряват информация и публичност
на Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на данните от

системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие. Следва да се изготвят
годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие,
като кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред
общинския съвет.
С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е
предвиден и въведен механизъм за мониторинг и контрол с ясни задължения и
отговорности на всички участващи органи и лица.
Разработени са и са приети от Общински съвет – Несебър - „Правила за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните
политики от общинската администрация“, които регламентират една опростена и
ефективна рамка и структура, уреждат условията и редът за партньорство и
координация на процесите по мониторинг, оценка и контрол при разработване и
изпълнение на политики на общинско ниво. Действията по координация на процесите за
наблюдение, оценка и контрол, регламентирани в Правилата, обхващат Общинския план
за развитие (ОПР), както и всички стратегически документи (концепции, стратегии,
планове и програми).
Правилата са процедурни и

конкретизират разпоредбите на ЗРР, ППЗРР и

методическите указания на МРРБ и установяват практиката, която се прилага в Община
Несебър в процесите по мониторинг, оценка и контрол при разработване и изпълнение на
ОПР и политиките на общинско ниво.
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4. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Съгласно нормативната уредба Общинският план за развитие подлежи на следните
оценки:
Таблица 28: Видове оценки на Общински план за развитие
Видове

Предварителна

Междинна

Последваща

Основание

Основание: чл. 13, ал.2, Основание: чл. 33 .ал. 1 Основание: чл. 34 .ал. 1 от
т. 3от Закона за
от Закона за
Закона за регионално
регионално развитие
регионално развитие
развитие

Период на
изпълнение

Успоредно с ОПР

Не по-късно от 4
години от началото на
периода на действието
на плана

Не по-късно от една
година след изтичането на
периода на действието на
ОПР.

Съдържание

Прогнозна оценка за
въздействието на плана
върху процесите на
социалноикономическо развитие
на общината и
екологична оценка.
Екологичният
компонент в оценката
оценява доколко
стратегията за развитие
на общината,
определена с плана,
съответства на
стратегията за опазване
на околната среда и
критериите за
ефективност на
политиката за опазване
на околната среда.

1. Оценка на
първоначалните
резултати от
изпълнението;
2. Оценка на степента
на постигане на
съответните цели;
3. Оценка на
ефективността и
ефикасността на
използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки
за актуализация на
съответния документ.

1. Оценка на степента на
постигане целите и
устойчивостта на
резултатите;
2. Оценка на общото
въздействие;
3. Оценка на
ефективността и
ефикасността на
използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки
относно провеждането на
политиката за регионално
и местно развитие.

Отговорни
лица

Приема се от
Общинския съвет по
предложение на кмета
на общината, заедно с
ОПР

Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет доклади за
резултатите от междинната и последващата оценка
на изпълнението на общинския план за развитие,
като същите се публикуват и на интернет
страницата на общината.
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5. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
Актуализацията на ОПР следва да се разработва съобразно съответните
нормативни изисквания. Съгласно чл. 38. от Правилника за приложение на ЗРР,
Общинският план за развитие се актуализира:
1.

при съществени промени на икономическите и социалните условия в
общината;

2.

в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната
стратегия за развитие;

3.

в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;

4.

при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на Общинския план за развитие;

5.

на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.

За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие.
Изработването и приемането на документа по ал. 2 се извършва при условията и по
реда за изработване и приемане на Общинския план за развитие.
За ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие
програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение
на общинския съвет по предложение на кмета на общината, като се спазва процедурата
разписана в „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при
изпълнението на конкретните политики от общинската администрация“.
При актуализацията на Общинския план за развитие следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и
система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в
стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка
между тях.
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VI. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
1. ЦЕЛИ И ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА
ИПАРТНЬОРСТВОТО
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане
кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции. Прозрачност и
паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено участие, което
може да се осъществи чрез:


Самостоятелна паралелна процедура с обществен комитет, на който се
предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;



Участие на представители на обществеността в състава на работната група
предвидена като основен оперативен орган в „Правила за мониторинг, контрол
и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от
общинската администрация“.

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се
осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие,
относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
Специфичните цели на действията обхващат:


Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни
материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на Общинския
план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и
реализацията им и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера,
в областта на техническата инфраструктура и околната среда;



Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния
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сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и
бизнеса;


Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет,
общинската

администрация,

социалните

и

икономическите

партньори,

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване
висока ефективност при изпълнението на плана;


Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;



Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество
за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция
по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за
реализация на плана.

2. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
Организирано бе анкетно проучване сред жители и заинтересовани страни, с което
бяха отчетени основни проблеми в състоянието на общината. Резултатите от анкетно
проучване показаха проблемите в социално-икономическото развитие на община Несебър
и намериха отражение в социално-икономическият анализ, в който се съдържат препоръки
за развитие, отчетените проблеми на общината, силните характеристики, възможностите,
заплахите и слабите страни. Проект на ОПР на община Несебър 2014-2020 г. бе качен на
сайта на община и бе публично обсъден преди окончателното му приемане. С оглед
изведените препоръки и резултати от анкетирането и отговорите на респондентите,
спрямо публичността на ОПР Несебър 2007-2013 г. за настоящия планов период (2014–
2020 г.) ще се предприемат мерки към допълнително популяризиране политиката на
регионално развитие на общината и по-широка публичност на изпълняваните проекти и
дейности с обществено значим интерес. Такива мерки могат да бъдат следните:
популяризиране чрез обновяване на панела за информация на официалния сайт на община
Несебър и включване на списъци с изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение,
планирани проекти; повишаване на публичността по отношение отчетността на ОПР чрез
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публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му,
междинна и последваща оценка; фокусиране вниманието върху възможностите за
изграждане на публично-частни партньорства и реализацията на проекти, насочени към
подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта
на общината на отделен панел за „Възможности за публично-частно партньорство на
територията на община Несебър”; засилване на сътрудничеството с местните, областни и
регионални медии. Резултатите ясно показват, че сайтът на общината трябва да се
актуализира регулярно, тъй като той е основен източник за информация, относно
развитието на общината. Ефективен канал за информация са и презентационните
материали и брошури, като се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за
информация и публичност във всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в
плана за реализация. В допълнение, за прилагане принципа на партньорство е
препоръчително засилване на сътрудничеството с местни сдружения с цел увеличаване на
гражданското участие в процеса по реализация на ОПР и включване на всички
заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси,
форуми и т.н.
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Схематично

дейностите

по

информация,

публичност

и

партньорство

са

представени на Фигура 16.
Фигура 16: Дейности по информация, публичност и партньорство

r
Информация
РАЗРАБОТВАНЕ
 Публикувана
информация на
интернет страницата
на общината и
партньорски канали
относно проведено
анкетно проучване и
обществено
обсъждане.
РЕАЛИЗАЦИЯ
 годишните доклади
от изпълнението на
ОПР;
 актуализации на
ОПР;
 междинна и
последваща оценка;
 възможностите за
изграждане на
публично-частни
партньорства;
 изпълнение на
проекти от
общинския план.

Публичност

Партньорство

РАЗРАБОТВАНЕ
 Публикуване на
интернет страницата
на документи по
разработването на
ОПР;
 Предоставена
анкетна карта за
попълване в центъра
за обслужване на
клиенти в общината;
 Публикувана
информация относно
публичните събития
в информационни
канали.

РАЗРАБОТВАНЕ
 Партньорство с
местната общност за
предоставяне на
информация по
разработването на
ОПР;
 Проведени анкетно
проучване и
обществен обсъждане
с представители на
заинтересованите
страни.

РЕАЛИЗАЦИЯ
 публикуване и
разпространяване на
документите;
 поддържане и
разширяване на
интернет сайта на
общината;
 публикуване на
информацията в
комуникационни
канали на
партньорски
организации.

РЕАЛИЗАЦИЯ
 периодични публични
дискусии
(организиране на
обществени
обсъждания, кръгли
маси, форуми и т.н.);
 включване на
структури на
гражданското
общество и бизнеса в
структурите по
наблюдение
изпълнението на
плана.
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VII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
1. СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Програмата за реализация (Приложение 1) е елемент от структурата на ОПР и
водеща предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. Програмата определя
начините за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви, финансови
и организационни ресурси. Същността на програмата за реализация е обобщаването на
подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на формулираните мерки
от обхвата на приоритетните области. Основната цел на програмата е да бъде осигурена
оперативна основа за изпълнение на плана. Изясняването на смисловите връзки между
отделните мерки и следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна финансова
стойност на проектите, идентифицирането на отговорна структура и пълноценни
партньори, успоредно с управлението на проектите във времето, са аспектите на
програмата. Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към
определена мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки
комплексния характер на редица проекти и техния принос към повече от една
приоритетна област, посочена е преобладаващата им принадлежност към една от четирите
приоритетни области. Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради
търсенето на рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение
на финансовите ресурси.
Програмата се финансира със средства от:


общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове;



републиканския бюджет;



оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на
ЕС;



други фондове и програми на ЕС;



частни средства на физически и юридически лица;



други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове и
др.
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Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети
и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна
част от Общинския план за развитие.
Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Несебър за
периода 2014-2020 г. съдържа:


проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР;



необходимите финансови ресурси;



източниците на финансиране;



отговорните структури за изпълнение на проектите;



партньорските структури;



времето за реализация на проектите.

Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с
наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския
план за развитие на Община Несебър за периода 2014-2020 г. и Индикативната финансова
таблица към него.
Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на
общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят
целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или
прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на
финансиране, срокове и конкретни изпълнители. Програмата може да бъде актуализирана
и в зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за
развитие.
В програмата са включени текущите проекти, които вече са получили финансиране
и се изпълняват на територията на община Несебър и бъдещите проекти, които имат
определена степен на завършеност и готовност и предстои да бъдат финансирани или да
започне реализацията им до 2020 г. Проектите, включени в програмата са подготвени
според изискванията на съответните оперативни програми и фондове. Програмата дава
възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на
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финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част от
Общинския план за развитие.
Програмата за реализация на ОПР се приема от общинския съвет по предложение
на кмета на общината.
2. ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
Публично-частното партньорство (ПЧП) е водещ инструмент за реализацията на
инфраструктурни

проекти

в

цял

свят.

Необходимостта

от

развита

публична

инфраструктура, като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените
бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за
възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните
органи и частния сектор.
През м. юни 2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за
публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр.45/15.06.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
Основните цели на закона са:


да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен
интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;



да

се

даде

възможност

за

насърчаване

на

частните

инвестиции

в

строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и
социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен
интерес;


да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното
управление на публичните средства при осъществяването на ПЧП, при спазване
на принципите публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

В нормативно-установените срокове бе разработена и приета и подзаконовата
нормативна уредба към Закона за публично-частното партньорство:


Правилник за прилагане на публично-частното партньорство и



Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на
проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в Програмата
за реализация на общинския план за развитие.
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Съгласно чл. 18 от Закона за публично-частно партньорство политиката за
общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с Общинския план за развитие
и се изпълнява от кмета на общината, включително и по отношение на общинските
публичноправни организации. Общинският съвет приема решения за откриване на
процедури и за определяне на частен партньор, както и решения за изменение,
допълнение, продължаване и прекратяване на договори за общински ПЧП. Решенията се
приемат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Общинският съвет може да
приема решения за откриване на процедура за определяне на частен партньор до
изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
В Програмата за реализация на Общинския план за развитие в самостоятелен
раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и формата и
размерът на финансовата подкрепа за всеки отделен проект. В програмата се включват и
проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации.
Общинските съвети приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини,
както и на управителните органи на общинските публичноправни организации за
изпълнението на договорите за ПЧП в срок до 31 март на следващата година.
Публично-частното партньорство (ПЧП) е определено в закона като дългосрочно
договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от една страна, и
един или повече частни партньори, от друга страна, за извършване на дейност от
обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства
и при разпределение на рисковете между партньорите. ПЧП се създава за реализиране на
инфраструктурни проекти, по които възлагането на обществена поръчка или концесия не е
възможно поради определени в закона причини, свързани с невъзможност на публичния
партньор да осигури финансиране на дейността или поради липса на приходи от
потребителите на услугата от обществен интерес. Приложното поле на ПЧП е свързано с
предоставяне на услуги от обществен интерес, за които отговорност носи публичният
партньор. Дейността може да се изразява във финансиране, строителство, управление
и/или поддържане от страна на частния партньор на държавни, общински или частни
обекти, които принадлежат към една от следните групи: 1) обекти на техническата
инфраструктура и на зелената система в и извън урбанизираните територии (паркинги,
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гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение, зелени площи); 2) обекти в
сферата на социалната дейност (здравеопазване, образование, култура, спорт, отдих и
туризъм, административна дейност на публичния партньор). Обектите от посочените погоре групи могат да включват земи, сгради, съоръжения, движими вещи или права на
индустриална или интелектуална собственост и могат да принадлежат на държавата,
общината или публично-правната организация, както и на частния партньор. Законът
предвижда, че за срока на ПЧП никой от партньорите няма право да извършва
прехвърлителни сделки в полза на трети лица с обекта, с който се извършва дейността от
обществен интерес, а обектът подлежи на задължителна застрахова.
Проектите за публично-частно партньорство, които се включват в Програмата за
реализация на общинския план за развитие трябва да отговарят на слудните критерии:
1) обвързаност с Общинския план за развитие;
2) социално-икономически ползи от реализацията на проекта;
3) по-добра стойност на вложените публични средства;
4) размер и форма на финансова подкрепа, размер на разходите за подготвителни
действия и поносимост за бюджета;
5) степен на готовност за реализиране на проекта.
За програмния период 2014-2020 г. са определени следните тежести за всеки един
от критериите:
Критериите за включване на проекти за
ПЧП
Обвързаност с Общинския план за развитие
Социално-икономически ползи от
реализацията на проекта
По-добра стойност на вложените публични
средства
Размер и форма на финансова подкрепа,
размер на разходите за подготвителни
действия и поносимост за бюджета
Степен на готовност за реализиране на
проекта
Общо:

Тежест
25
30
20
15

10
100 %
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Включването на ПЧП проекти в Програмата за реализация на Общинския план за
развитие се извършва при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на
Закона за ПЧП (обн., ДВ, бр. 5 от 18.01.2013 г.), при спазване на критериите за включване,
определени по-горе. Кметът на общината представя в Общинския съвет предложения за
общински ПЧП проекти и ПЧП проекти на общински публичноправни организации, които
да се включат в Програмата за реализация на Общинския план за развитие.
Предложенията се придружават от предварителна оценка за осъществимостта на
проекта чрез ПЧП, която съдържа:


описание на проекта и очаквани резултати - наименование на проекта, цели,
обхват и дейности, очаквани срокове за реализацията на проекта и
предварителни технико-икономическа обосновка на проекта, социалноикономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта,
анализ на разпределението на рисковете и анализ относно изпълнението на
законовите изисквания за осъществяване на ПЧП;



предложение за форма и размер на финансовата подкрепа от публичния
партньор, предварителна оценка за въздействието на параметрите на проекта
върху бюджета;



предварителна оценка за постигането на по-добра стойност на вложените
публични средства;



размер на необходимите средства за провеждане на подготвителни действия.

Когато предложението е в резултат на направена инициатива от заинтересовано
лице, предварителната оценка за осъществимост на проекта чрез ПЧП може да се изготви
въз основа на представените от страна на заинтересованото лице документи.
В настоящия Общински план за развитие на Община Несебър са заложени
предложения за ПЧП проекти, с които се цели постигането на следните резултати:


Създаване на допълнителен поминък за населението и нарастване на заетостта;



Повишаване на ефективността на дейностите и качеството на услугите,
предлагани на общността;



Изграждане на индустриален парк, в който публичният и частният интерес се
срещат и допълват;
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Постигане на устойчив растеж на общинската икономика, защитаващ и
околната среда.
3. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за
успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план
за развитие на Община Несебър за периода 2014–2020 г.
Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията
на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към
приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да
увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената подкрепа.
Обществеността трябва да се информира чрез медиите и интернет страницата на
Община Несебър за целите, дейностите, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка
на всички проекти, включени в Програмата и за проблемите при тяхното изпълнение.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ
Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Несебър в
оперативен аспект ще се подпомага и координира основно от заместник-кмет, секретар на
Община Несебър и експерти от дирекции и отдели.
Общинските експерти ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки,
проекти и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните
институции; ще съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при
търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни проекти. Те ще
анализират изпълнението и ще изготвят предложения за корекции; ще предлагат
изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени; ще изготвят доклади по
извършените наблюдения.
Община Несебър ще разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране
на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна, това означава, че
при съставянето на годишните бюджети е необходимо да се определят приоритетите и да
се предвидят средства за разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга
страна, това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране на
ресурси, чрез създаване на партньорства, както с НПО, така и с частни фирми (ПЧП)
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и/или други общини (междуобщинско сътрудничество) за обединяване на средства,
капацитет и ресурси.
Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за
повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на
значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно,
без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата
общност за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени
проекти.
Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от
предначертания график и действителните резултати да са различни по време и
въздействие от това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява
необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на
планираните цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението,
съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи
действия, ако се налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за
оценяване степента на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.
Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР ще се
осъществява от кмета на община Несебър и общински съвет гр. Несебър.

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА
Предварителната оценка се разработва от независим консултант успоредно с
подготовката на проекта на Общинския план за развитие. Тя съдържа прогнозна оценка за
въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на
общината и екологична оценка.
Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на
общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и
на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1: Програма за реализация на ОПР на община Несебър 2014-2020 г.;
Приложение 2: Предварителна оценка на ОПР на община Несебър 2014-2020г.
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Приложение 1
Програма за реализация на ОПР Несебър 2014 ‐ 2020 г.

Програма за реализация на ОПР Несебър 2014-2020 г.
№

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

Мярка 1.1.1. Изграждане и осъвременяване на улична и пътна инфраструктура
1. 1.1.1.

Реконструкция на общински път BGS 1121 /І-9,
Обзор – Несебър/ - Кошарица

5 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

3 км реконструиран
общински път

Община
Несебър

1. 1.1.2.

Ремонт на местен път м. Иракли – с. Eмона /BGS 2127 І – 9/, Община Несебър
Разширение на път с. Кошарица – к.к. Слънчев
бряг
Цялостна рехабилитация на път IV-90046 /от I-9
до с. Кошарица/
Поддръжка на настилка и отводняване на път IV90047 /I-9 до гр. Несебър/

4 829 957 ФЕС, ЦБ, ОБ

7 км ремонтиран
местен път
8 км разширен път

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

1. 1.1.4.
1. 1.1.5.

8 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
6 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
350 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 1.1.6.

Ремонт и реконструкция на път IV-90052
/Ахелой-Тънково/

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 1.1.7.

Основен ремонт на път IV-90612 /III-906 до с.
Козница/
Поддържане на пътната маркировка и
сигнализация по общинската пътна мрежа

2 800 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 1.1.8.

.1.1.19.
1.1.1.10.

1.1.1.11.

1. 1.2.1.

6 км рехабилитиран
път
поддържан път
5 км ремонтиран
път

Община
Несебър
Община
Несебър

Изграждане на улично соларно осветление гр.
Несебър, гр. Свети Влас, с. Равда, гр. Обзор

Община
Несебър

2000 бр.
осветителни тела

Сума:

350 838 618

Сума:

133 941 618

Сума:

34 341 618

Сума:

64 300 000

Община
Несебър

7 км ремонтиран
път
400 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
поддържана пътна
маркировка и
сигнализация
Изграждане на обходен път от с. Тънково до
1 500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
изграен обходен път
3 км
моста на р. Хаджийска
Разширение и реконструкция мостови
600 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
реконструирани 2
съоръжения по третокласен път к.к. Слънчев
бр. мостови
бряг - с. Кошарица
съоръжения
Изграждане на тротоари в ж.к. „Черно море”,
1 861 661 ФЕС, ЦБ, ОБ
изградени 24000 м'
гр. Несебър
тротоари
Мярка 1.1.2. Поддържане на съществуващите и въвеждане на нови енергийни източници
8 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Приоритет 1: Интегрирано пространствено развитие и инфраструктурно и екологично
подобряване и поддържане
Специфична цел 1.1. Осъвременяване на техническата инфраструктура

1. 1.1.3.

Партньорски
структури

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
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№

1. 1.2.2.

1. 1.2.3.

1. 1.2.4.

1. 1.2.5.

1. 1.2.6.

1. 1.2.7.

1. 1.2.8.

1. 1.2.9.

Наименование

Поетапно изграждане на автономно
енергоспестяващо улично осветление в
проблемни жилищни райони и участъци
Монтиране на слънчеви колектори за
осигуряване на битово горещо водоснабдяване в
обекти общинска собственост, монтиране на
фотоволтаични панели на покриви и фасади на
сгради – общинска собственост, за производство
на електроенергия за собствени нужди (off-grid
system) и разработване и прилагане на мерки за
въвеждане на хибридно улично осветление
Подобряване на системите за контрол и
мониторинг на потреблението на енергия от
сградния фонд – общинска собственост
Разработване на ефективни системи за
поддържане и експлоатация на уличното
осветление, включително и с участието на
гражданите
Кампания за насърчаване на бизнес
инвестициите за изграждане на енергийни
предприятия и инфраструктура на територията
на община Несебър
Използване на възможностите за производство
на енергия от преработка на отпадъци и утайки
от пречиствателни станции
Създаване на енергийна информационна база за
инсталираните енергийни мощности от
възобновяеми източници на територията на
община Несебър
Изграждане на газопреносна мрежа к.к. Слънчев
бряг – гр. Несебър – гр. Свети Влас – с. Равда

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

700 бр. осветителни
тела

Община
Несебър

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

300 бр.колектори

Община
Несебър

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

20 бр. системи за
контрол

Община
Несебър

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

разработени
системи

Община
Несебър

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

50 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 2 информационни
кампании

2 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 инсталация

50 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 енергийна
информационна
база
50 000 000 ЧФФ

изградени 50 км
газопреносна мрежа

Партньорски
структури

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Община
Несебър

Бизнес
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури

Бизнес
структури

Мярка 1.1.3. Доизграждане и осъвременяване на водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Сума:

35 300 000
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№

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

Изграждане на напорни резервоари за питейна
вода с обем 20 000 куб.м. в м. Стролата

2 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

резервоари за 20
000 м3 питейна
вода

Община
Несебър

1. 1.3.2.

Изграждане на водопроводен колектор от м.
Стролата до с. Кошарица

7 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

Община
Несебър

1. 1.3.3.

Изграждане на водопроводен колектор за
прехвърляне на вода към Обзор от трасето
Пчелник - Шкорпиловци
Разширяване на резервоара за питейна вода в м.
Инцараки
Довършване на подмяната и реконструкцията на
водоснабдителната мрежа в Несебър

8 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

17 км изграден
водопроводен
колектор
19 км изграден
водопроводен
колектор
150 м3 резервоар

1. 1.3.6.

Подмяна на водоснабдителната мрежа в старата
част на Св. Влас

150 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 1.3.7.

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 1.3.8.

Частична подмяна на водопроводната система в
с. Равда
Ремонт на водопроводната система в с. Баня

1. 1.3.9.

Ремонт на водопроводната система в с. Емона

1.1.3.10.

Изграждане на главен водопровод от деривация
17 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
Камчия до водоем Ханска шатра
Завършване на отводнителна канализация за
50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
дъждовни води в с. Гюльовци
400 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
Изграждане на канализационни мрежи и
съоръжения за новите жилищни и вилни имоти
по крайбрежието
Специфична цел 1.2. Изграждане и модернизиране на социалната инфраструктура

1. 1.3.5.

1.1.3.11.
1.1.3.12.

250 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

подменена
водоснабдителна
мрежа 2000 м'
подменена
водоснабдителна
мрежа 1500 м'
1 км подменен
водопровод
ремонтирана
водоснабдителна
мрежа 1000 м'
ремонтирана
водопроводна
система 600 м'
изграден 50 000 м'
водопровод
завършена 200 м'
канализация
изградена
канализация 1500 м'

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

Мярка 1.2.1. Осъвременяване на образователната инфраструктура
1. 2.1.1.

Изграждане и оборудване на нова целодневна
детска градина в гр. Несебър

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 нова детска
градина

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. 1.3.1.

1. 1.3.4.

Партньорски
структури

Сума:

50 917 000

Сума:

4 450 000

Община
Несебър
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№

1. 2.1.2.

1. 2.1.3.
1. 2.1.4.
1. 2.1.5.

1. 2.2.1.
1. 2.2.2.
1. 2.2.3.
1. 2.2.4.
1. 2.2.5.
1. 2.2.6.
1. 2.2.7.

1. 2.3.1.
1. 2.3.2.
1. 2.3.3.
1. 2.3.4.

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

модернизирана
поликлиника
изградена 1 нова
обществена сграда
санирана поща

5 000 000 ОБ

изградена БКС база

7 000 000 ОБ

Извършване на енергийни одити на сгради 120 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
Извършени
общинска собственост
енергийни одити
Изграждане на нова сграда за общинска
10 000 000 ОБ
изградена 1 нова
администрация
общинска сграда
Промяна предназначението, преустройство и
500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
създаден дом за
пристройка към съществуваща сграда ДДУИ, с.
стари хора
Кошарица в Дом за стари хора
Мярка 1.2.3. Подобряване на културната и спорната инфраструктура
Реставрация и консервация на западната и
северната крепостни стени
Реставрация на вятърната мелница - Провлака
Реставрация на градската чешма при стария
кавак
Реставрация на възрожденски къщи, включени в
регистъра на архитектурно-строителните
паметници в гр. Несебър

150 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

2 крепостни стени

5 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 вятърна мелница

2 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 градска чешма

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

реставрирани 2 бр.
къщи

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Изграждане и оборудване на модерни
1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
9 бр. оборудвани
Община
физкултурни салони към всички училища в
салони
Несебър
община Несебър
Обновяване на сградния фонд и оборудване на
900 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
обновен сграден
Община
училищата
фонд
Несебър
Община
Построяване на нова сграда на ПГТ "Иван
1 500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
1 нова сграда
Несебър
Вазов"
Разработване и въвеждане на програма за
50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
въведена програма
Община
обучение в енергийна ефективност в училищна
за обучение
Несебър
и извънучилищна среда
Мярка 1.2.2. Модернизиране на инфраструктурата за здравеопазване, социални и обществени услуги
Реконструкция и модернизация на поликлиника
гр. Обзор
Изграждане и оборудване на обществена сграда
с представителни функции
Реконструкция, надстройка и саниране на
пощата
Изграждане на БКС-база, Несебър - нова част

Партньорски
структури

Учебни
заведения
Учебни
заведения
Учебни
заведения
Учебни
заведения
Сума:

24 620 000

Сума:

21 847 000

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
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№

1. 2.3.5.

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

245 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 2.3.6.

Ремонт, реставрация, благоустрояване и
визуална информация на 13 броя църкви
Експониране на турска баня - северен бряг

30 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 турска баня

1. 2.3.7.

Експониране на ранновизантийски терми

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 2.3.8.

Експониране на късноантична базилика северно от портата
Експониране на обект "Цистерната"

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

ранновизантийски
терми
1 късноантична
базилика
1 обект
"Цистерната"
1 обект "Голямо
Еркечко градище"
1 гръцки храм

1. 2.3.9.
1.2.3.10.
1.2.3.11.
1.2.3.12.
1.2.3.13.
1.2.3.14.
1.2.3.15.

1.2.3.16.

Експониране на обект "Голямо Еркечко
градище"
Експониране на новооткрит гръцки храм
Довършване на археологически музей в гр.
Обзор
Създаване на музей на туризма в гр. Несебър
Създаване на музей на рибарството в гр.
Несебър
Маркетингово проучване на подходяща
локализация за изграждане на "туристически
чифлици"
Създаване на мрежа от линии на панорамни
влакчета в цялата туристическа агломерация

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
5 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
10 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
110 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
90 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

400 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1.2.3.17.

Изграждане на спортна зала гр. Обзор

1 500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1.2.3.18.

Благоустрояване и паркоустрояване на спортни
комплекси в селата Оризаре, Гюльовца и
Кошарица
Изграждане на мини-футболно, баскетболно и
други спортни дейности и игри на открито
игрище, кв. Черно море
Изграждане на многофункционална спортна
зала, Несебър - нова част

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1.2.3.19.

1.2.3.20.

500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

5 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

13 църкви

1 археологически
музей
1 музей на туризма
1 музей на
рибарството
1 маркетингово
проучване
1 мрежа от линии
на панорамни
влакчета
1 спортна зала
3 спортни
комплекса

Отговорна
структура

Партньорски
структури

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

5 игрища

Община
Несебър

1
многофункционалн
а спортна зала

Община
Несебър
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№

Наименование

1.2.3.21.

Изграждане на амфитеатър с. Равда

1.2.3.22.

Консервация, реставрация и експониране на арх.
обект "Римски терми", гр. Обзор
Изграждане на представителен градски център:
културен дом, парково пространство и подземен
паркинг
Изграждане на фитнес площадки в кв. Черно
море
Изграждане на вело- и пешеходни алеи на
всички населени места в община Несебър
Изграждане на система от велосипедни
маршрути, свързваща основни градски зони и
обществено значими пространства
Изграждане на еко-пътеки в горски територии
на населени места в община Несебър

1.2.3.23.

1.2.3.24.
1.2.3.25.
1.2.3.26.

1.2.3.27.

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

300 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
6 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
1 500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати
1 амфитеатър
1 арх. обект
"Римски терми"
1 културен дом с
парк и паркинг
3 фитнес площадки
6 алеи
1 система от
велосипедни
маршрути
6 еко пътеки

Отговорна
структура

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Сума:

80 000

Мярка 1.3.1. Устройствено и стратегическо планиране на територията

Сума:

80 000

Сума:

165 900 000

Сума:

139 060 000

Разработване на Концепция за пространствено
развитие на община Несебър 2014-2020 г.

1. 3.1.2.

Създаване на общинска програма за
30 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 програма
алтернативен туризъм, обвързана с общинската
стратегия за туризма
Специфична цел 1.4. Опазване на околната среда

50 000 ОБ

1 КПР

Община
Несебър
Община
Несебър

Мярка 1.4.1. Внедряване на нови технологии и третиране на отпадъци

1. 4.1.2.

Време за реализация

Специфична цел 1.3. Интегрирано пространствено развитие на територията

1. 3.1.1.

1. 4.1.1.

Партньорски
структури

Изграждане на локална пречиствателна станция
и БФК на с. Баня
Интегриран воден проект в с. Оризаре и с.
Гюльовца (изграждане на локална
пречиствателна станция, битово-фекални
колектори и канализационни мрежи)

6 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 ПСОВ и БФК

20 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 ПСОВ и БФК

Община
Несебър
Община
Несебър

6/15

Приложение 1
Програма за реализация на ОПР Несебър 2014 ‐ 2020 г.

№

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

1. 4.1.3.

Изграждане на ПСОВ Свети Влас – Елените

30 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

изградена ПСОВ

1. 4.1.4.

Изграждане на ПСОВ Слънчев бряг – м.
Стролата
Реконструкция и модернизация на ПСОВ Обзор
– Бяла и канализационна мрежа гр. Обзор

30 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

изградена ПСОВ

44 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

изградена ПСОВ

1. 4.1.5.

1. 4.1.6.

Рекултивация на съществуващо сметище

2 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 4.1.7.

Изграждане на Претоварна станция за отпадъци ІІ етап

6 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1. 4.1.8.

Изграждане на площадки за компостиране на
биоразградими отпадъци
Изграждане на приют за бездомни кучета

1. 4.1.9.

60 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
1 000 000 ОБ, ЧФФ

Отговорна
структура

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

2 площадки

Община
Несебър
Община
Несебър

Мярка 1.4.2. Поддържане на съществуващите зелени площи и обособяване на нови
1. 4.2.1.
1. 4.2.2.
1. 4.2.3.

Укрепване и поддържане на изградената мрежа
от защитени територии
Поддържане на публичните зелени площи

300 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
340 000 ОБ

1. 4.2.4.

Изграждане на нови зелени площи в гр.
Несебър, гр. Обзор, гр. Св. Влас и к.к. Слънчев
бряг
Изграждане на еко-парк над гр. Свети Влас

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 еко-парк

1. 4.2.5.

Изграждане на крайморски парк – северен скат

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 крайморски парк

1. 4.2.6.

Изграждане на зона за отдих и релаксация на
1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
1 зона за отдих и
релаксация
северен бряг - Несебър, стара част
Проектиране и изграждане на детски площадки,
400 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
5 бр. детски
изкуствен плаж и кафене
площадки
Мярка 1.4.3. Превенция от природни бедствия и опазване на биологичното разнообразие

1. 4.2.7.

1. 4.3.1.

Изграждане на общински център за изследване
на черноморската флора и фауна, ботанически и
природо-научен музей

300 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

поддържани 48 дка
зелени площи
изградени 15 дка
нови зелени площи

7 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

1 център за
изследване

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 рекултивирано
сметище
изградена
претоварна станция

1 приют

Партньорски
структури

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

Сума:

8 340 000

Сума:

18 500 000

НПО

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

Община
Несебър

НПО, висши
училища/
институти
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№

1. 4.3.2.

Наименование

Укрепване на засегнати от свлачища територии

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

5 000 000 ЦБ, ОБ

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати
5 бр. свлачища

1. 4.3.3.

Отговорна
структура

Партньорски
структури

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Община
Несебър
Община
Несебър

Почистване на речното корито и изграждане на
1 500 000 ЦБ, ОБ
почистено речно
съоръжения за предотвратяване на наводнения
корито
на р. Хаджийска и р. Бяла
5 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
3 лодкостоянки и
Община
1. 4.3.4.
Изграждане на закрити лодкостоянки и
брегоукрепителни
Несебър
брегоукрепителни съоръжения в прилежащата
съоръжения
акватория на гр. Обзор, с. Равда и гр. Свети
Влас
Приоритет 2. Използване на конкурентни предимства и потенциал за развитие на местната
икономика
Специфична цел 2.1. Развитие на алтернативни дейности в морската индустрия, селското стопанство и преработвателната промишленост
Мярка 2.1.1. Създаване на условия за развитие на морската индустрия
2. 1.1.1.

Обновяване на инфраструктурата, свързана с
рибарството
Изграждане на бази, свързани с морските
дейности, в т.ч. оборудване на малки морски
съдове
Изграждане на яхтено пристанище в южната
част на стария град Несебър, яхт-клуб и
съвременна обслужваща инфраструктура
Откриване на морски линии Несебър - Сл.бряг Св.Влас и Несебър - Равда (алтернативен
транспорт с "морски маршрутки")

2 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

реновирани кейове

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

2 бази

2. 1.1.4.

Реконструкция и модернизация на
същетствуващо рибарско пристанище

6 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 модернизирано
рибарско
пристанище

2. 1.1.5.

Развитие на дейности и услуги, подкрепящи
морския бизнес, в т.ч. изграждане на школа по
морски спортове, морско образование и др.

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 школа

2. 1.1.2.

2. 1.1.2.

2. 1.1.3.

1 600 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 пристанище и 1
яхтклуб
300 000 ОБ, ЧФФ

2 морски линии

Мярка 2.1.2. Създаване на животновъдни стопанства и нови породи

Време за реализация

Сума:

56 410 000

Сума:

33 360 000

Сума:

13 900 000

Сума:

5 200 000

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

Бизнес
структури

Бизнес
структури

Община
Несебър

Община
Несебър

Бизнес
структури

Бизнес
структури

Община
Несебър
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№

2. 1.2.1.
2. 1.2.2.

Наименование

Изготвяне на бизнес планове и проекти за
създаване на модерни ферми
Изграждане на модерни ферми

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

200 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ
5 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати
20 бизнес-плана
5 бр. ферми

Отговорна
структура

Партньорски
структури

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Бизнес
структури
Бизнес
структури

Мярка 2.1.3. Разширяване на традиционното и развитие на алтернативно земеделие
2. 1.3.1.

Възстановяване на напоителните съоръжения

2. 1.3.2.

Изграждане, отводняване и стабилизиране на
селскостопански общински пътища
Популяризиране на предимствата и
изискванията на биологичното земеделие
Създаване на нови масиви с трайни насаждения

2. 1.3.3.
2. 1.3.4.
2. 1.3.5.
2. 1.3.6.

Организиране на базари за продукти от
биологични ферми
Изграждане на тържище за плодове и зеленчуци
в с. Тънково

1 000 000 ЦБ

10 000 м'
съоръжения

300 000 ОБ

3 000 м' пътища

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

100 000 ОБ, ЧФФ

2 информационни
кампании
2000 дка трайни
насаждения
4 базара

600 000 ОБ

1 тържище

5 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

"Напоителни
системи"
ЕАД
Община
Несебър
Община
Несебър
Бизнес
структури
Бизнес
структури
Община
Несебър

Мярка 2.1.4. Създаване на условия за развитие на преработвателната промишленост
2. 1.4.1.

2. 1.4.2.

2. 1.4.3.
2. 1.4.4.
2. 1.4.5.

Предварително инвестиционно проучване за
50 000 ОБ
1 инвестиционно
определяне на производства, към които ще се
проучване
ориентира инвеститорския интерес
4 000 000 ЧФФ
1
Устройствено планиране и съоръжаване с
високотехнологиче
инфраструктура на малък високотехнологичен
парк в гр. Несебър
н парк
3 000 000 ЧФФ
1 индустриален
Изграждане на модерен индустриален парк в
района на с. Оризаре - с. Гюльовци
парк
Маркетиране на условията за привличане на
100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
1 маркетингово
инвеститори
проучване
Установяване на връзки с научния сектор в
10 000 ЧФФ
област Бургас
Специфична цел 2.2. Разнообразяване на туристическите услуги и дейности
Мярка 2.2.1. Рекламиране и популяризиране на територията

Време за реализация

Сума:

7 100 000

Сума:

7 160 000

Сума:

20 750 000

Сума:

250 000

Бизнес
структури

Община
Несебър

Община
Несебър
Бизнес
структури
Бизнес
структури
Община
Несебър
Бизнес
структури
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№

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

2. 2.1.1.

Разширяване на контактите с културни
институции за включване на гр. Несебър като
дамакин на национални и международни
културни прояви (ИКОМОС, ЮНЕСКО,
Министерство на културата, НИНКН и др.)

100 000 ЦБ, ОБ

2. 2.1.2.

Насърчаване на предприемачеството в сферата
на културата, обвързване с културен туризъм

100 000 ОБ, ЧФФ

2. 2.1.3.

Създаване на партньорства между общинската
власт, културните институции,
неправителствения сектор и бизнеса за
насърчаване на художественото творчество и
обогатяване на културния календар на общината

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

2. 2.2.2.

2. 2.2.3.
2. 2.2.4.
2. 2.2.5.

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Община
Несебър

50 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ

Бизнес
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури

Община
Несебър

Мярка 2.2.2. Създаване на нови туристически обекти, услуги и дейности
2. 2.2.1.

Партньорски
структури

Сума:

20 500 000

Специфична цел 2.3. Насърчаване на сдружаването, кооперирането и клъстерите

Сума:

2 300 000

Мярка 2.3.1. Насърчаване на сдружаването, кооперирането и клъстерите

Сума:

2 300 000

Създаване на туристически маршрут „Духовен
път“ ІІ етап
Изграждане на бази за отдих в тиловите селища
– с. Оризаре, с. Гюльовца, с. Тънково, с.
Кошарица
Изграждане на конна база и база за конна езда
Изграждане на крайбрежна алея в гр. Свети
Влас и с. Равда
Изграждане на морски кей гр. Обзор

10 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

13 църкви

3 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

4 бази за отдих

5 000 000 ЧФФ

1 конна база

2 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

2 алеи

500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

2. 3.1.1.

Изграждане на клъстер "Туризъм"

600 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

2. 3.1.2.

Развитие или включване в регионален клъстер
"Морска индустрия"

400 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

1 морски кей

1 клъстер
"Туризъм"
1 клъстер "Морска
индустрия"

Община
Несебър
Бизнес
структури
Бизнес
структури
Община
Несебър
Община
Несебър

Бизнес
структури
Бизнес
структури
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№

2. 3.1.3.
2. 3.1.4.
2. 3.1.5.

Наименование

Развитие или включване в регионален клъстер
"Храни"
Развитие или включване в регионален клъстер
"Високи технологии"
Изграждане на местен бизнес център

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

500 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

1 клъстер "Храни"

500 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

1 клъстер "Високи
технологии"
1 бизнес център

300 000 ОБ, ЧФФ

Отговорна
структура

Партньорски
структури

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Бизнес
структури
Бизнес
структури
Бизнес
структури

Община
Несебър
Сума:

3 257 000

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението

Сума:

350 000

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот

Сума:

100 000

Сума:

200 000

Сума:

50 000

Сума:

540 000

Приоритет 3. Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
брой обучени лица
Подкрепа на педагогическите иновации,
квалификация и продължаващо обучение на
заинтересованите страни (учители,
ръководители, родители).
Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване

Община
Несебър

3. 1.2.1.

Осигуряване на условия за активно социално
приобщаване на деца от социално уязвими
групи (деца от маргинализираните общности,
деца със специални образователни потребности,
деца с девиантно поведение и други).

Община
Несебър

НПО

3. 1.2.2.

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
брой обхванати
Формиране на социални и граждански
деца
компетентности, кариерно ориентиране,
свободно време, талантливи деца и деца в риск,
доброволчество, ученически съвети.
Мярка 3.1.3. Изграждане на партньорски връзки между училищата и бизнеса

Община
Несебър

НПО

Популяризиране и включване в проект
”Ученически и студентски практики”.

Община
Несебър

3. 1.1.1.

3. 1.3.1.

Време за реализация

100 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

50 000 ФЕС, ЦБ

брой обхванати
деца

100 ученици

Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията

НПО, частни
инвеститори

Учебни
заведения и
частни
инвеститори
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№

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

Партньорски
структури

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила
3. 2.1.1.
3. 2.1.2.

3. 2.1.3.

3. 3.1.1.
3. 3.1.2.

3. 3.2.1.

Време за реализация

Сума:

540 000

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до здравни услуги на населението

Сума:

280 000

Мярка 3.3.1. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на заболяванията

Сума:

80 000

Сума:

200 000

Сума:

1 000 000

Сума:

1 000 000

Стаж за млади хора и адаптиране в работната
среда.
Реализация на проекти за
квалификация/преквалификация, финансирани
по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
Субсидирана и защитена заетост за лица, които
не могат да се реализират на пазара на труда.

140 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

20 лица

250 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

60 лица

150 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

30 лица

Организиране на профилактични прегледи на
30 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
веднъж годишно
социално значими заболявания.
Създаване условия за осигуряване на здравни
50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
брой лица
услуги на социално слаби лица с прекъснати
здравно осигурителни права
Мярка 3.3.2. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги
Увеличаване на мобилните екипи на Центъра за
спешна медицинска помощ.

100 000 ФЕС, ЦБ

брой мобилни
екипи

Община
Несебър
Община
Несебър

Община
Несебър

Община
Несебър
Община
Несебър

АЗ, ДБТ
АЗ, ДБТ

АЗ, ДБТ

Бизнес
структури

Медицински
център и
Общинска
здравна къща

3. 3.2.2.

Възстановяване на стоматологични кабинети в
100 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ
2 кабинета
Община
Бизнес
училища.
Несебър
структури
Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и
изолацията
Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности
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№

Наименование

3. 4.1.1.

Разкриване на социални услуги за осигуряване
на условия за спокоен и достоен живот на
хората с увреждания и старите хора - личен
асистент, домашен помощник, социален
патронаж, дневни центрове, клубове на
пенсионера и др.

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

1 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

бр. потребители бр.
услуги

Община
Несебър

Партньорски
структури

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
МТСП, АСП

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на условия за културен живот, спорт и свободно време

Сума:

1 087 000

Мярка 3.5.1. Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза на всички представители на местната общност

Сума:

870 000

Сума:

217 000

3. 5.1.1.

3. 5.1.2.

3. 5.1.3.

Обогатяване дейността на читалищата, като
специфични културни и просветни центрове на
населението.
Разработване на проекти по ОП и други донори,
целящи съхраняването на нематериалното
културно наследство.
Организиране на различни форми за изява –
прегледи на любителското творчество,
фестивали, конкурси, изложби и др.

70 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

3 читалища

Община
Несебър

НПО, читалища

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

7 проекта

Община
Несебър

НПО, читалища

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

Брой изяви

Община
Несебър

НПО, читалища,
частни
инвеститори

3. 5.1.4.

Обвързване на културния календар с нуждите на
събитийния туризъм.

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

4 броя нови
продукти

Община
Несебър

НПО, читалища,
частни
инвеститори

3. 5.1.5.

Разработване и реализация на проекти, насочени
към обогатяване на културния календар.

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

2 проекта

Община
Несебър

НПО, читалища,
частни
инвеститори

Мярка 3.5.2. Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на населението
3. 5.2.1.

Промотиране на възможностите и ползите за
хората от практикуването на спорт през
свободното време.

10 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ брой спортуващи
лица

Община
Несебър

Спортни
клубове, частни
инвеститори
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№

Наименование

3. 5.2.2.

Изработване и популяризиране на общински
спортен календар.

3. 5.2.3.

Подпомагане на детските спортни клубове.

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

7 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 7 годишни спортни
календара

200 000 ОБ

7 броя подпомагани
клубове

Отговорна
структура

Партньорски
структури

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Община
Несебър

Спортни
клубове, частни
инвеститори

Община
Несебър

Спортни
клубове, частни
инвеститори
Сума:

1 990 000

Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество

Сума:

820 000

Мярка 4.1.1. Подобряване на възможностите на местното самоуправление чрез ефективно междуобщинско сътрудничество

Сума:

520 000

Разработване на съвместни проектни
500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
2 реализирани
Община
Общини от
инициативи с други общини.
проекта
Несебър
Р.България
4. 1.1.2.
Създаване на сдружения за междуобщинско
20 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
3 общински
Община
Общини от
сътрудничество за предоставяне на публични
сдружения
Несебър
Р.България
услуги.
Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със структурите на държавното управление

Сума:

300 000

Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги

Сума:

100 000

Мярка 4.2.1. Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени услуги

Сума:

100 000

Приоритет 4. Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса

4. 1.1.1.

4. 1.2.1.

Дейности по изпълнение на стратегията
„Електронно правителство” на Р. България.

300 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

брой получени
сертификати

Община
Несебър

4. 2.1.1.

Повишаване квалификацията на служителите на
Община Несебър за по-качествено предоставяне
на услуги на гражданите и бизнеса.

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

50 сертификата на
обучени лица

Община
Несебър

4. 2.1.2.

Повишаване административния капацитет за
разработване и управление на проекти с
обществена значимост чрез обучителни и
квалификационни програми.

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

10 броя обучени
служители

Община
Несебър

Държавни
структури,
НПО, бизнес
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№

Индикативна
стойност

Наименование

Източник на
финансиране

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати

Отговорна
структура

Партньорски
структури

Време за реализация

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на гражданското общество в подкрепа на местното развитие

Сума:

1 070 000

Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство

Сума:

740 000

Сума:

330 000

Обща сума на ОПР:

412 495 618

4. 3.1.1.

Разширяване сътрудничеството с побратимените
градове, чрез реализация на съвместни проекти.

4. 3.1.2.

Иницииране на нови партньорски връзки с
градове и общини от ЕС.
Реализиране на съвместни бизнесинициативи
между побратимените и партньорски градове.

4. 3.1.3.

500 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

40 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

2 реализирани
проекта

Община
Несебър

Побратимени
градове

2 нови партньорства

Община
Несебър
Община
Несебър

Градове и
общини от ЕС
Побратимени
градове

200 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 2 броя съвместни
бизнесинициативи

Мярка 4.3.2. Сътрудничество и партньорство с граждански организации и сдружения на регионално, национално и международно ниво
4. 3.2.1.
4. 3.2.2.
4. 3.2.3.

Сътрудничество и реализация на съвместни
проекти и инициативи с НСОРБ.
Участие в проекти и сътрудничество с
неправителствени организации.
Иницииране създаването на нови сдружения на
междурегионално и международно ниво за
решаване на общи проблеми и потребности.

200 000 ФЕС, ЦБ, ОБ
80 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

брой проекти и
инициативи
брой участия

50 000 ФЕС, ЦБ, ОБ

брой сдружения

Община
Несебър
Община
Несебър
Община
Несебър

НСОРБ, НПО
НПО
НСОРБ, НПО

Легенда: ОБ – общински бюджет; ЦБ – централен бюджет; ФЕС – фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР); ЧФФ – частни фондове, фирми; ДИ - други източници
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Проекти от Програмата за реализация на ОПР Несебър 2014-2020 г., подходящи за реализация чрез ПЧП
№

Наименование

Индикатори за
конкретни
продукти,
резултати
2 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 инсталация

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

1. 1.2.7.

Използване на възможностите за производство
на енергия от преработка на отпадъци и утайки
от пречиствателни станции

1. 1.2.9.

Изграждане на газопреносна мрежа к.к. Слънчев
бряг – гр. Несебър – гр. Свети Влас – с. Равда

1. 4.1.9.

Изграждане на приют за бездомни кучета

1 000 000 ОБ, ЧФФ

2. 1.1.2.

Изграждане на яхтено пристанище в южната
част на стария град Несебър, яхт-клуб и
съвременна обслужваща инфраструктура
Откриване на морски линии Несебър - Сл.бряг Св.Влас и Несебър - Равда (алтернативен
транспорт с "морски маршрутки")

1 600 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 пристанище и 1
яхтклуб

2. 1.1.4.

Реконструкция и модернизация на
същетствуващо рибарско пристанище

2. 1.1.5.

Развитие на дейности и услуги, подкрепящи
морския бизнес, в т.ч. изграждане на школа по
морски спортове, морско образование и др.

6 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 модернизирано
рибарско
пристанище
1 000 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 1 школа

2. 1.3.5.

Организиране на базари за продукти от
биологични ферми
Устройствено планиране и съоръжаване с
инфраструктура на малък високотехнологичен
парк в гр. Несебър
Изграждане на модерен индустриален парк в
района на с. Оризаре - с. Гюльовци
Насърчаване на предприемачеството в сферата
на културата, обвързване с културен туризъм

2. 1.1.3.

2. 1.4.2.

2. 1.4.3.
2. 2.1.2.

50 000 000 ЧФФ

300 000 ОБ, ЧФФ

100 000 ОБ, ЧФФ
4 000 000 ЧФФ

3 000 000 ЧФФ
100 000 ОБ, ЧФФ

изградени 50 км
газопреносна мрежа
1 приют

2 морски линии

4 базара
1
високотехнологиче
н парк
1 индустриален
парк

Отговорна
структура

Партньорски
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури

Време за реализация
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Бизнес
структури
Община
Несебър
Община
Несебър

Бизнес
структури

Бизнес
структури

Община
Несебър

Община
Несебър

Бизнес
структури

Бизнес
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури
Бизнес
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури
Бизнес
структури

Община
Несебър
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2. 2.1.3.

Създаване на партньорства между общинската
власт, културните институции,
неправителствения сектор и бизнеса за
насърчаване на художественото творчество и
обогатяване на културния календар на общината

2. 3.1.5.

Изграждане на местен бизнес център

300 000 ОБ, ЧФФ

1 бизнес център

3. 3.2.2.

Възстановяване на стоматологични кабинети в
училища.
Реализиране на съвместни бизнесинициативи
между побратимените и партньорски градове.

100 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ

2 кабинета

4. 3.1.3.

50 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ

200 000 ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 2 броя съвместни
бизнесинициативи

Бизнес
структури

Община
Несебър

Бизнес
структури
Община
Несебър
Община
Несебър

Община
Несебър
Бизнес
структури
Побратимени
градове

Легенда: ОБ – общински бюджет; ЦБ – централен бюджет; ФЕС – фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР); ЧФФ – частни фондове, фирми; ДИ - други източници
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