План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Административна карта

КОЗНИЦА

Легенда
Общинска граница

Землищна граница

ДЮЛИНО

Населени места

ПАНИЦОВО

КОЗИЧИНО

ПОПОВИЧ

РАКОВСКОВО

Курортни зони

ПРИСЕЛЦИ

ОБЗОР

Пътна мрежа

Първи клас
Втори клас
Трети клас

Общинска пътна мрежа

БАНЯ
ГЮЛЬОВЦА

Иракли

КОШАРИЦА

ОРИЗАРЕ

ПОРОЙ

ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Елените
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

Слънчев бряг

ТЪНКОВО

НЕСЕБЪР

КАБЛЕШКОВО
АХЕЛОЙ

РАВДА

1:150 000

План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Демография

КОЗНИЦА

Легенда
Общинска граница

Землищна граница

ДЮЛИНО

Населени места

ПАНИЦОВО

Курортни зони
РАКОВСКОВО

КОЗИЧИНО

ПОПОВИЧ
ПРИСЕЛЦИ

Пътна мрежа

ОБЗОР

Първи клас
Втори клас
Трети клас

Общинска пътна мрежа

Възрастова структура

БАНЯ
ГЮЛЬОВЦА

Иракли

КОШАРИЦА

ОРИЗАРЕ

ПОРОЙ

400
От 0 до 14 г.

От 15 до 64 г.
Над 65 г.
ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Елените
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

ТЪНКОВО

НЕСЕБЪР

КАБЛЕШКОВО
АХЕЛОЙ

РАВДА

1:150 000

План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Здравна мрежа

КОЗНИЦА

Легенда
Общинска граница

Землищна граница

ДЮЛИНО

Населени места

ПАНИЦОВО

Курортни зони

КОЗИЧИНО

ПОПОВИЧ

РАКОВСКОВО

Пътна мрежа

ПРИСЕЛЦИ

Първи клас

ОБЗОР

Втори клас
Трети клас

Общинска пътна мрежа
БАНЯ

ГЮЛЬОВЦА

Иракли

КОШАРИЦА

ПОРОЙ

Брой и разположение на
лекарски практики

ОРИЗАРЕ

ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Слънчев бряг
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

Елените

ТЪНКОВО

НЕСЕБЪР

КАБЛЕШКОВО
АХЕЛОЙ

РАВДА

1:150 000

1

План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Земеползване

КОЗНИЦА

ДЮЛИНО

Легенда
Общинска граница
Населени места
Курортни зони

ПАНИЦОВО

КОЗИЧИНО

Ниви

ПОПОВИЧ

РАКОВСКОВО

Лозя

ПРИСЕЛЦИ

Пасища

ОБЗОР

Гори

Рядка растителност

Пътна мрежа

Първи клас
Втори клас

БАНЯ

Трети клас

ГЮЛЬОВЦА

ПОРОЙ

Иракли

КОШАРИЦА

ОРИЗАРЕ

ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Елените
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

Слънчев бряг

ТЪНКОВО

НЕСЕБЪР

КАБЛЕШКОВО
АХЕЛОЙ

РАВДА

1:150 000

Общинска пътна мрежа

План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Поземлени ресурси

КОЗНИЦА

Легенда
Общинска граница

Землищна граница

ДЮЛИНО

Населени места

ПАНИЦОВО

Курортни зони

РАКОВСКОВО

КОЗИЧИНО

Пътна мрежа

ПОПОВИЧ

Първи клас

ПРИСЕЛЦИ

Втори клас

ОБЗОР

Трети клас

Общинска пътна мрежа

Територия (дка)
10 000

БАНЯ
ГЮЛЬОВЦА

КОШАРИЦА

ОРИЗАРЕ

ПОРОЙ

Иракли

Земеделски територии
Горски територии
Населени места
Водни площи
За добив на пол.изк.

ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Дял на обр. земя от

Елените
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

За транспорт

площта на землището

ТЪНКОВО

0 - 20%

Слънчев бряг

21 - 40%
41 - 60%
61 - 80%

НЕСЕБЪР

КАБЛЕШКОВО
АХЕЛОЙ

РАВДА

1:150 000

План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Училищна мрежа

КОЗНИЦА

Легенда
Общинска граница

Землищна граница

ДЮЛИНО

Населени места

ПАНИЦОВО

Курортни зони

КОЗИЧИНО

ПОПОВИЧ

РАКОВСКОВО

Пътна мрежа

ПРИСЕЛЦИ

Първи клас

ОБЗОР

Втори клас
Трети клас

Общинска пътна мрежа

Брой и разположение
на училища

БАНЯ

ГЮЛЬОВЦА

Иракли

КОШАРИЦА

ПОРОЙ

Основно

ОРИЗАРЕ

СОУ

ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Елените
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

1

ТЪНКОВО

Слънчев бряг

НЕСЕБЪР
КАБЛЕШКОВО
АХЕЛОЙ

РАВДА

1:150 000

Професионална гимназия
по туризъм

План за развитие на община
Несебър
БЯЛА
Устройствена схема

КОЗНИЦА

Легенда
Общинска граница

ДЮЛИНО

Населени места
Курортни зони

ПАНИЦОВО

КОЗИЧИНО

Ниви

ПОПОВИЧ

РАКОВСКОВО

Лозя

ПРИСЕЛЦИ

Пасища

ОБЗОР

Гори

Рядка растителност

Пътна мрежа

Първи клас
Втори клас

БАНЯ

Трети клас

ГЮЛЬОВЦА

D
E

ПОРОЙ

Общинска пътна мрежа

Иракли

КОШАРИЦА

ОРИЗАРЕ

Проектни предложения
Голф селище

ЕМОНА

СВЕТИ ВЛАС

Елените
МЕДОВО

АЛЕКСАНДРОВО

Високо технологичен парк
Индустриален парк
Активна туристическа зона

Условна граница на активна
туристическа зона

Слънчев бряг

ТЪНКОВО

!
°
D
E

Условна крайбрежна зона

КАБЛЕШКОВО

°
!
АХЕЛОЙ

РАВДА

Условна граница на
крайбрежна зона
Нови направления на
известиционен интерес

НЕСЕБЪР

1:150 000

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
2007 - 2013

Несебър, Януари, 2006

1
2
4
5
6
7

ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

5547

Цел 1. Планово, организационно и информационно усъвършенстване на туристическия сектор

735

Мярка 1 . Актуализация на общинската стратегия и програма за
развитие на туризъм

2007

община, социалноикономически
партньори (СИП)

10

Мярка 2. Изработване на общ устройствен план на общината и
специализирана устройствена схема за развитие на туризъм

2007

община, СИП

50

Мярка 3. Подобряване на информационното обслужване на туристите

2007-2008

община, СИП

75

Обновяване на ОТИЦ
Функциониране на целогодишен ОТИЦ в Несебър -стар град
Обновяване и обогатяване на информационните материали
Обвързване на ТИЦ в общ Интернет сайт
Мярка 4. Подобряване на рекламата и маркетинга на туристическите
продукти
Разработване на многоезичен информационно-резервационен портал с
електронен каталог на туристическите обекти
Изработване на нови рекламни материали – справочници, пътеводители,
карти, брошури, указателни знаци;
Иницииране и провеждане на туристически семинари, изложби, презентации
и конкурси;
Организиране на промоции на нови туристически продукти
Участие в туристически изложения и борси
Провеждане на маркетингови проучвания за определяне на приоритетните
пазари на местните туристически продукти

2007
постоянен
постоянен
2007

община
община
община, СИП
ОТИЦ

10
10
50
5

2007-2013

община, ОТИЦ

2007

ОТИЦ

20

х

2007-2008

община

100

х

постоянен

община, ОТИЦ, СИП

130

х

2007-2010
постоянен

община, ОТИЦ, СИП
община, ОТИЦ, СИП

90
160

х
х

2007-2008

община, ОТИЦ, СИП

100

х

Цел 2. Обогатяване и разнообразяване на туристическите продукти
Мярка 1. Административно съдействие за изграждане на голф-селище

2972
община, СИП

1510

2009
2007-2010

община, СИП
община, СИП

1500
10

Мярка 2. Обучение на местен персонал за поддържане на голф-игрището

2010-2013

община, СИП

80

Мярка 3. Осигуряване на довеждаща инфраструктура до голф-селището

2008-2010

община, СИП

300

2007-2009

община, СИП

100

2007-2008

община, СИП

549

Мярка 4. Подобряване на околния ландшафт чрез допълнително
залесяване и озеленяване
Мярка 5. Валоризация на антропогенните туристически ресурси

1/14

х

600

2007-2010

1 Изграждане на голф игрище
2 Организиране на разнородните инвестиционни инициативи

х
х

Частни
средства

Фондове
ЕС,
друга

Държава

Източници на финансиране

Община

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред
1
2
3
4

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Проектиране и изготвяне на табели с информация за историята и интересни
факти за поставяне на удачно място пред обектите
Проектиране и изготвяне на голяма информационна табела с карта на град
Несебър с всички забележителности и музей
Проектиране и изготвяне на указателни табели с карти на района и важни
обекти на всички ключови места
Западна крепостна стена - реставрация
РКВР по северната част на крепостни стени
Вятърна мелница-Провлака
Градска чешма при стария кавак
Възрожденски къщи, включени в регистъра на архитектурно-строителните
паметници в гр.Несебър
Ремонт, реставрация, благоустрояване и визуална информация на 13бр.
Църкви
Мярка 6. Създаване на туристически продукт “Археологически училища
на терен”
Мярка 7. Експониране на нови обекти от културното наследство
Турска баня -севрен бряг
Ранновизантийски терми
Късноантична базилика -северно от портата
Обект "Цистерната"
Обект "Голямо Еркечко градище"
Новооткрит гръцки храм
Археологически музей в гр.Обзор - довършване
Музей на туризма в гр.Несебър - откриване
Музей на рибарството гр.Несебър - откриване

10

х

2007

община, СИП

3

х

2007

община, СИП

50

х

2007-2008
2007-2008
2007
2007

община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП

52
80
5
2

х
х
х
х

2007-2008

община, СИП

102

х

2007-2008

община, СИП

245

х

2007-2010

община, ОТИЦ

30

2007-2008
2007
2007
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007

община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП

243
3
5
50
50
5
10
110
5
5

2007

община, СИП

20

2007-2008

община, СИП

90

2007-2008

община, СИП

50

Мярка 8. Информиране на населението за възможните инициативи и
достъпните финансови източници за изграждане на туристическа
инфраструктура и предлагане на туристически услуги
Мярка 9. Маркетингово проучване на подходящи локализации за
изграждане на “туристически чифлици”
Мярка 10. Създаване на общинска програма за алтернативен туризъм
(обвързана с общинската стратегия)

Цел 3. Подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура
Мярка 1. Изготвяне на експертна оценка за състоянието на
съществуващите туристически обекти и довеждащата
инфраструктура
Мярка 2. Съдействие при изграждане на нови туристически обекти и
обновяване на съществуващите

60
2007

община

10

2008

община

30
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Частни
средства

община, СИП

Фондове
ЕС,
друга

2007

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Държава

Община

2

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред
1

Източници на финансиране

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Мярка 3. Разработване на проекто-предложения за включване в
програми за развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината

Цел 4. Екологизация на туризма в общината

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

Мярка 1. Организиране на информационна кампания за новите
тенденции и философията на устойчивия туризъм
Мярка 2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи и
“меката инфраструктура”
Поддържане на публичните зелени площи
Изграждане на нови зелени площи - в гр.Несебър, кк.Сл.бряг, с.Св.Влас,
гр.Обзор
Благоустрояване на мрежата от пешеходни алеи - от провлака към
несебърския плаж, в кв.Русалка, подходите към плажовете в с.Св.Влас и
с.Равда
Изграждане на нови пешеходни алеи и еко-пътеки
Изграждане на велосипедна алея Несебър-Сл. бряг
Възстановяване на пешеходната и изграждане на велосипедна алея в
гр.Несебър-с.Равда
Завършване на пешеходната и изграждане на велосипедна алея КК Сл. брягСв.Влас-Елените
Изграждане на площадка за наблюдение към целия Несебърски залив по пътя
към гр.Обзор след КК Сл.бряг
Изграждане на площадка за наблюдение в района на вятърната мелница над
провлака за наблюдение на стария град
Създаване на мрежа от линии на панорамни влакчета в цялата туристическа
агломерация
Допълнително залесяване в активната туристическа зона
Мярка 3. Инвестиционен маркетинг за привличане на инвеститори в
“хотели с девет звезди”

Частни
средства

20
1780

2007-2010

община, СИП

10

2007-2013

община, СИП

1670

2007-2013

Община, БКС

50

2007-2008

Община, БКС

200

х

2007-2008

Община, БКС

150

х

2008-2010
2007

Община, СИП
община

120
50

2007

община

100

х

2007

община

250

х

2008

Община, СИП

200

2008

Община, СИП

50

2008-2010

Община, СИП

400

2007-2010

Община, СИП

100

2006-2013

община, СИП

100

ПРИОРИТЕТ 2: СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОПРОДУКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА
ИНДУСТРИЯ

17070

Мярка 1. Създаване на условия за развитие / внасяне на
високотехнологични производства
Предварително инвестиционно проучване за определяне на производства към
които ще се ориентира инвеститорския интерес
Устройствено планиране и съоръжаване с инфраструктура на малък
Високотехнологичен парк в гр.Несебър
Маркетиране на условията за привличане на инвеститори
Установяване на връзки с “научния сектор” на област Бургас

Фондове
ЕС,
друга

община

Държава

2006-2013

Източници на финансиране

Община

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

2007-2013

4260

2007-2008

община, бизнес

50

2007-2008

община, бизнес

4000

2007-2008
2007-2013

община, бизнес
община

100
10
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0

0

0

0

Забележка

1
2
3
4

1

Насърчаване развитието на публично-частно партньорство за развитие и
трансфер на нови технологии
Мярка 2. Развитие на морска индустрия
Обновяване на инфраструктурата, свързана с рибарството
Подкрепа за развитието на рибарството
Изграждане на бази, свързани с морските дейности, в т.ч. оборудване на
малки морски съдове
Развитие на дейности и услуги, подкрепящи морския бизнес, в т.ч.
изграждане на школа по морски спортове, морско образование и др.
Мярка 3. Развитие на преработваща промишленост и преди всичко –
хранително-вкусова
Анализ на нуждите на пазара и съпоставянето му с местните ресурси и
потенциални възможности;

2 Създаване на модерен индустриален парк в района на с.Оризаре - Гюльовци
3 Привличане на инвеститори в производствени мощности
4 Създаване на организации и сдружения на местните производители
Организационни и институционални предпоставки за включване към
5
регионални клъстери на храни в региона.
Мярка 4. Участие в регионални клъстери и бизнес мрежи
1 Изграждане на клъстер “Туризъм”
2 Развитие или включване в регионален клъстер “морска индустрия”
3 Развитие или включване в регионален клъстер “Храни“
4 Развитие или включване в регионален клъстер “Високи технологии”
Мярка 5. Развитие на подходяща бизнес и информационна инфраструктура
Разработване на програма за изграждане на бизнес и информационна
1 инфраструктура, като общ чадър за обслужване на бизнеса, туристите и
гражданите на общината
3 Изграждане на местен бизнес-център
4 Доизграждане на инфраструктурата на информационното общество
Развитие и предоставяне он-лайн услуги - от общинска администрация за
5
бизнеса и населението

2009-2010

община, бизнес

2007-2013
постоянен
постоянен

община, бизнес, НПО
община, бизнес
община, бизнес

постоянен

община, бизнес

2007-2010

община, бизнес, НПО

2007-2013

община, бизнес, НПО

2007-2008

община, бизнес

2009

община

2009
2006-2008

община, бизнес
община, бизнес, НПО

30
60

2008-2010

община, бизнес, НПО

100

2008-2013
2008-2010
2008-2010
2008-2009
2008-2013

община, бизнес, НПО
община, бизнес, НПО
община, бизнес, НПО
община, бизнес, НПО
община, бизнес, НПО
община, бизнес, НПО

2000
600
400
500
500
1400

Частни
средства

Фондове
ЕС,
друга

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000
3210
20
3000

2007-2008

община, бизнес

200

2007-2009
2007-2010

община, бизнес, НПО
община, бизнес, НПО

300
700

постоянен

община

200

Цел 1: Оптимално използване на природните ресурси

11280
2007-2013

община, фермери

2310

2008-2009

община, фермери

110

постоянен

община, държава

100

4/14

0

3000

18000

1 Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми
Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания
2
за качество, пазарни конюнктури

Държава

100
6200
2000
200

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА БАЛАНСИРАН АГРАРЕН СЕКТОР, ИНТЕГРИРАН С
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗЪМ

Мярка 1. Развитие на модерно животновъдство

Източници на финансиране

Община

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред
5

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Частни
средства

Държава

Община

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

Източници на финансиране

Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционните
проекти

постоянен

община, държава

100

4 Изготвяне на устройствени проекти и осигуряване на базова инфраструктура

2007-2008

община

2000

2007-2013

община, СИП

5140

0

0

0

0

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2008-2013
2007-2013

община, държава
община,бизнес
община,бизнес
бизнес
община, СИП

60
40
40
5000
3160

0

0

0

0

2007-2009

община, СИП

3000

2007-2008

община, държава

50

2007-2013

община, СИП

60

2007-2008

община, държава

50

2007-2013

община, СИП

0

0

0

0

постоянен

община, държава

50

постоянен

община, държава

60

постоянен

община

100

2007-2013

община, СИП

400

2007-2010

община, СИП

300

2007-2013

община, държава

100

2007-2008

община, СИП

60

3

2
3
4
5
1
2
3
4

1
2
3

1
2

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Мярка 2. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни
градини)
Консултантска помощ по изготвяне на проекти за кандидатстване
Съдействие за комасация на необходимата земя
Маркетиране на възможностите за привличане на инвеститори
Създаване на нови масиви с трайни насаждения
Мярка 3. Възстановяване на поливното земеделие
Иницииране на публичен проект за възстановяване на напоителните полета и
съоръжения
Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на
сдружения за напояване
Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на
напояването (информационно-съветваща система)
Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно
земеделие
Мярка 4. Екологизация на земеделието
Разпространение на информация за изискванията и предимствата на
биологичното земеделие
Организационна помощ за сертифициране и регистрация на биологични
ферми
Организиране на базари за продукти от биологични ферми
Мярка 5. Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и
естетизиране на ландшафта
Изграждане, отводняване и стабилизиране на селскостопански пътища
Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания, заслони, места за
почивка
Мярка 6. Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и
схема за райониране на културите

Цел 2: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в аграрния сектор
Мярка 1. Осигуряване на масов достъп до актуална информация и
повишаване на научното обслужване в аграрния сектор
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови
организации на производители (зърнопроизводители, животновъди,
овощари, пчелари,)
Мярка 3. Подкрепа на млади фермери
Мярка 4. Подкрепа на натурални и полу-пазарни стопанства за
превръщането им в пазарно-ориентирани

210

1500

2007-2013

община, СИП

100

2007-2009

община, СИП

100

2007-2013

община, СИП

300

2007-2013

община, СИП

1000

5/14

Фондове
ЕС,
друга

Срок

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Цел 3: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти
Мярка 1. Подпомагане на фермерите да се приспособят към
нарастващите изисквания на стандартите на ЕС
Мярка 2. Изграждане на сезонно земеделско тържище и борса
1 Инфраструктурно съоръжена площадка
2 Мобилни павилиони (фургонен тип)
3 Коопериране със стационарните борси в Бургас

520

2007-2010
2007-2008
2007
2007
2007-2008

община, държава

300

община, бизнес
община, бизнес
община, бизнес
община, бизнес

220
400
200
20

Цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на живот в селските
райони

300

Мярка 1. Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия (сувенири, екобрикети, пакетиране на храни)

300

2007-2010

община, СИП

Цел 5: Присъединяване към регионален клъстер “Бургаски храни”
Мярка 1. Популяризиране на клъстера като висша организационна
форма за отстояване на пазари и конкуренция
Мярка 2. Организиране на заинтересованите производители, създаване
на партньорства
Мярка 3. Оползотворяване на държавните целеви фондове за
институционално изграждане на клъстери
Мярка 4. Създаване на център за разпространение на информация,
обучение, консултации и подкрепа на стартиращи фирми в сектора
Мярка 5. Създаване на координационна програма за насочване на нови
инвестиционни инициативи към клъстер “храни”

4400
2007-2010

община, СИП

50

2007-2010

община, СИП

100

2007-2010

община, СИП

4000

2007-2010

община, СИП

200

2007-2010

община, СИП

50

ПРИОРИТЕТ 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С МОДЕРНИ
ИНФРАСТРУКТУРИ И СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА СРЕДА

81171

Цел 1. Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура

15276

Мярка 1. Развитие на републиканската пътна мрежа
Изграждане на АМ “Черно море”, устройване на “контактна зона” с
1
магистралата

2007-2013

община, държава
община, държава

2 Доизграждане на обходния път на Обзор по трасето на първокласния път І-9
Ремонт на участъци в лошо състояние от третокласния път ІІІ-906 (Дюлино3
Оризаре-Каблешково)
Ремонт и реконструкция на участъци от прекатегоризираните от четвърти в
трети клас пътища ІІІ 2085 (Дюлино-Оризаре –Горица) и ІІІ-9061 (ОризареКаблешково-Тънково-Слънчев бряг)
Мярка 2. Доизграждане на инфраструктурата и развитие на водния
транспорт
Доизграждане на яхтеното пристанище на южния бряг на Несебър и
1
изграждане на яхт-клуб със съвременна обслужваща инфраструктура
2 Изграждане на яхтено пристанище в южната част на стария град Несебър

0

община, държава
община, държава
община, държава
2007-2009

община, СИП, държава

2007-2008

община, СИП

50

2008

община, СИП

1500

6/14

3101

Частни
средства

Фондове
ЕС,
друга

Държава

Източници на финансиране

Община

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

7
8

1
2
3
4
5

Ремонт на пристана на южния плаж в новия град Несебър
Ремонт на пристаните в Слънчев бряг
Изграждане на пристан при нос Равда
Изграждане на яхтено пристанще Св.Влас
Инициатива за подновяване на морската линия Варна-Несебър-БургасСозопол
Откриване на морски линии Несебър-Сл.бряг-Св.Влас и Несебър-Равда
(алтернативен транспорт с “морски маршрутки”)
Мярка 3. Поддържане в добро експлоатационно състояние на
общинската пътна мрежа
Път ІV- 90045 /от І-9 до Св Влас/ -разширяване и рехабилитация
Път ІV- 90046 /от І-9 до с Кошарица/ - цялостна рехабилитация
Път ІV- 90047 /от І-9 до гр Несебър/ - поддръжка на настилката и
отводняването
Път ІV-90049 /от І-9 до с Равда/ - разширяване и рехабилитация
Път ІV-90052 /Ахелой-Тънково/ -ремонт и реконструкция

2007-2008

община, СИП

2007-2013

община

2007
2007-208

община
община

2007

община

2008
2008

община
община

6 Път ІV-90611 /І-9-Приселци-Раковсково/ -основен ремонт и реконструкция
7 Път ІV-90612 /ІІІ-906 до с Козница/ -основен ремонт
8 Път /от І-9 до м Иракли и с Емона/ -реконструкция и разширяване
Поддържане на пътната маркировка и сигнализация по общинската пътна
9
мрежа
Мярка 4. Подобряване на уличната мрежа и организацията на
движението
1 Подобряване състоянието на уличната мрежа
2 Ремонт и асфалтиране на улици, водещи до туристически обекти
3 Обновяване на маркировка, пътни знаци и указателни табели
Изграждане на сфетофарни уредби на възлови кръстовища (в к.к.Слънчев
4 бряг, ж.к.”Елит”, спирка пред х.Кубан, на изход “Магура”, подход към с.Равда
от път I-9, в с.Равда и Св.Влас)
5 Оптимизиране организацията на движение
Изграждане на нови паркинги – в пром.зона на гр.Несебър, до вятърна
6 мелница в Нов град – етажен, в Св.Влас -до бензиностанцията и в центъра, в
с.Равда – пред БТК

5000

2009

община

2008
2007-2008

община
община

2007-2013

община

2007-2010

община, държава

7175

2007-2010
2007
2007-2010

община
община
община

2000
600
55

2007

община

250

2007-2008

община

50

2007-2009

община

1300

2007

община

70

2007-2010

община, държава

2500

2007-2008

община

350

7 Благоустрояване и подобряване на управлението в съществуващите паркинги
Трасиране и изграждане на уличната мрежа в новите курортни зони и
8
селищни образувания
9 Изграждане на уличните отсечки към плажовете

1

Цел 2. Доизграждане и развитие на водостопанската инфраструктура

27730

7/14

Частни
средства

община, СИП, държава

Фондове
ЕС,
друга

2007

50
100
200
1200

Държава

община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП

Източници на финансиране

Община

2007
2007
2008-2009
2007-2008

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред
3
4
5
6

Срок

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Мярка 1. Осигуряване на достатъчно количества питейна вода за
посрещане на очакваното нарастване на водопотреблението в
общината
Изграждане на 13 км довеждащ водопровод от деривация “Камчия”- с.
1
Медово –м."Стролата"
Изграждане на напорни резервоари за питейна вода с обем 20 000 м3 в м.
2
"Стролата"
3 Изграждане на 17 км водопроводен колектор от м. Стролата до с. Кошарица
4
5

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Изграждане на водопроводен колектор за прехвърляне вода към Обзор от
трасето Пчелник-Шкорпиловци
Разширяване на резервоара за питейна вода в местността "Инцараки"
Мярка 2. Изграждане на нова, подмяна и реконструкция на
съществуваща водоснабдителна инфраструктура
Довършване на подмяната и реконструкция на водоснабдителната мрежа в
Несебър
Подмяна на водоснабдителната мрежа в старата част на Св.Влас
Частична подмяна на водопроводната система в с.Равда
Ремонт на водопроводната система в с.Баня
Ремонт на водопроводната система в с.Емона
Изграждане на водоснабдителна мрежа за новоотредените терени за
строителство
Мярка 3. Доизграждане и модернизация на канализационната
инфраструктура
Рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Несебър и старата част на
с.Св.Влас
Изграждане на помпено-канална станция в района на паркинга в гр.Несбърстар град
Реконструкция на канализационната система и изграждане на нов тласкателс.Равда
Изграждане на канализационна система на с.Кошарица
Изграждане на канализационна система на с.Тънково
Изграждане на канализационни системи за селата Гюльовци и Оризаре с
локална пречиствателна станция

2007-2009

община, СИП, държава

6000

2008

община, СИП, държава

2000

2008-2009

община, СИП, държава

7000

2010-2013

община, СИП, държава

8000

2008

община

250

2007-2013

община

900

2008

община

200

2008
2008
2008
2008

община
община
община
община

150
100
100
50

2008-2013

община

300

2007-2013

община

1400

2007-2008

община

350

2008

община

100

2008

община

50

2009
2009

община
община

150
150

2009

община

300

7 Завършвне на отводнителна канализация за дъждовни води в с. Гюльовци

2008

община

50

8 Завършвне на отводнителна канализация за дъждовни води в с. Оризаре
Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения за новите жилищни и
9
вилни имоти по крайбрежието
Мярка 4. Пречистване на отпадъчните води
Настройка и пускане в експлоатация на ПСОВ “Бяла-Обзор”

2008

община

50

2008-2013

община

200

2007-2013
2007

община, СИП
община

8/14

2180
150

х

Частни
средства

23250

Фондове
ЕС,
друга

община, СИП, държава

Държава

2007-2013

Източници на финансиране

Община

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

1500

х

2009-2010

община

500

2007

община

Цел 3: Доизграждане и модернизиране на енергийната инфраструктура

1
2
3
4

Мярка 1. Поддържане на техническите параметри на
електроенергийната мрежа и осигуряване на стабилно
електрозахранване
Изграждане на нова подстанция 110/20 кв в к.к. “Сл. бряг”
Доизграждане на подстанция 110/20 кв в гр.Обзор
Изграждане на нови възлови станции 20/20 кв - ”Зора”, “Черно море”
Изграждане на нови трансформаторни постове и присъединяването им към
мрежата средно напрежение (СН) за новообразуваните жилищни и вилни
зони

5 Ремонт и реконструкция на електроснабдителната мрежа в населените места

30

27195

2007-2010

община, СИП

7050

2008
2007
2009

община, СИП
община, СИП
община, СИП

6500

2008-2010

община, СИП

2007-2010

община, СИП

550

2007-2009

община

125

1 Монтиране на улично осветление по отсечката к.к. Сл.бряг-Св.Влас-Елените

2007

община

75

2 Монтиране на улично осветление по панорамната алея на гр.Несебър-нов град

2007

община

50

3 Въвеждане на енергоефективно улично осветление
Мярка 3. Въвеждане на алтернативно енергоснабдяване
Разработване на проект за газификация на Несебър, Сл.бряг, Св.Влас, Равда и
1
вс “Елените”
2 Газификация на туристическата агломерация

2008
2009-2010

община
община, СИП

20020

207

община, СИП

20

2009-2010

община, СИП

20000

Мярка 2. Осигуряване на улично осветление на обществени места

Цел 4: Усъвършенстване и развитие на съобщителната инфраструктура

0

Мярка 1. Продължаване процеса на модернизация на
телекомуникационната мрежа
Разширяване предлагането на съвременни съобщителни услуги, осигуряващи
1
благоприятни условия за развитие на туризма/бизнеса
2

0

Увеличаване на броя на обществените места за достъп до информационни и
комуникационни технологии и Интернет (телецентрове)

3 Доизграждане и развитие на GSM мрежата
Мярка 2. Доизграждане и развитие на съобщителната инфраструктура

0

Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките населени места
на основата на нови цифрови телефонни централи
Осигуряване предоставянето на далекосъобщителни услуги в икономически
2
изостаналите райони на общината
1

9/14

х

Частни
средства

община

Фондове
ЕС,
друга

Община

2009

Изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчните води от к.к. “Сл. бряг”
Изграждане на довеждащ колектор от Сл. бряг за заустване на отпадъчните
води
Продължаване на разширението на ПС с.Ахелой-с.Равда

Държава

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Източници на финансиране

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността в предоставянето на
публични услуги на населението, както и услуги за местния бизнес

Цел 5. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината
Мярка 1. Екологичен мониторинг - изграждане на система за
непрекъснато следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мярка 2. Твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните
сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на
твърдите отпадъци
Изработване и приемане на общинска програма за управление на твърдите
отпадъци, в т.ч. битови и строителни
Изграждане на претоварна станция към регионално депо (Братово-Българово)
и база за разделно събиране на ТБО
Регламентиране на депа за строителни отпадъци
Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци
Поетапно въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за
всички населени места в общината
Премахване на нерегламентираните сметища и рекултивация на нарушени
терени
Засилване на контрола и недопускане на повторно замърсяване на почистени
територии
Закупуване на допълнителна техника за събиране и извозване на ТБО, както и
на специализирани съдове за отпадъци
Закупуване на модерна техника за почистване на улиците
Ново обзавеждане с кошчета за отпадъци (в Старинен Несебър - по специален
проект)
Мярка 3. Благоустрояване на селищни среди
Мярка 4. Екологични проекти по донорски фондове
Мярка 5. Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени
територии
Мярка 6. Екологично поведение на населението и туристите обучителни и информационни програми

10970
2007-2013

община, СИП

120

2007-2013

община, СИП

6950

2007

община, СИП

20

2007-2008

община

6300

2007
2007-2008

община
община

30
30

2007-2008

община

30

2007-2008

община

100

2007-2008

община

20

2007-2008

община

250

2007-2008

община

150

2007

община

20

2007-2009
2007-2013

община, СИП
община, СИП

500
3000

2007-2013

община, СИП

300

2007-2013

община, СИП

100

ПРИОРИТЕТ 5. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ
Цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда
1

Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по
заетостта, регламентирана в Националния план за действие по заетостта;

22775
1920

2007-2013

10/14

община, СИП

30

Частни
средства

Фондове
ЕС,
друга

Държава

Източници на финансиране

Община

Срок

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред
3

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с цел
2 максималното им обхващане и насърчаване за използване на предлаганите от
ДБТ услуги по заетостта, съобразно ситуацията на пазара на труда;
Успешно прилагане на новия процесен модел в дейността на ДБТ, с цел
3 повишаване качеството на обслужване както на търсещите работа лица, така и
на работодателите;
Усвояване на нови техники и методики за работа, насочени към всеобхватно
4
и качествено обслужване на търсещите работа лица;
Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите
5
работна сила и съответно предлаганите специалисти;
6

Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа
активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси;

60

2007-2013

община, СИП

60

2007-2013

община, СИП

40

2007-2013

община, СИП

50

2007-2013

община, СИП

200

7 Помощ за индивиди за самонаемане;
8 Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и самонаети;
Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователно9
квалификационна инфраструктура с много-целево предназначение;
10 Създаване на работни места в секторите с растеж;
11 Даване на шанс за младите хора;

2007-2013
2007-2013

община, СИП
община, СИП

100
100

2007-2013

община, СИП

1000

2007-2013
2007-2013

община, СИП
община, СИП

100
100

12 Действия за увеличаване устойчивото участие на жените в пазара на труда;

2007-2013

община, СИП

50

2007-2013

община, СИП

30

1 Обновяване на сградния фонд и оборудването на училищата;
2 Построяване на нова сграда на ПГТ”Иван Вазов”;
Завършване на сградата на ЕСПУ – колеж по туризъм в гр.Несебър и
3
превръщането й в център за подготовка на кадри в сферата на туризма;
4 Интеграция на децата от етническите малцинства;

2007-2013
2007-2008

община, СИП
община

3310
900
1500

2007-2013

община, СИП

300

2007-2013

община, СИП

50

5 Мотивиране а учителите за взискателност и качествен учебен процес;

2007-2013

община, СИП

200

2007-2013

община, СИП

300

2007-2013

община, СИП

60

16

Програми за подкрепа на диалога между публичните и частни органи
свързани със заетостта

Цел 2: Повишаване на качеството на човешкия капитал

Включване на информационните и комуникационните технологии в
6
училищата;
Развиване на връзки между социалните и икономическите партньори и
7
мониторинг на нуждите на пазара на труда.

Цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях
1
2
3
4
5

Изграждане на родилен дом в гр.Несебър;
Обновяване на медицинските пунктове в селищата извън Несебър;
Изграждане на Здравна служба в с.Гюльовци;
Обновяване на авто-парка към спешния медицински център;
Разкриване на сезонен аптечен пункт в с.Равда;

2510
2007-2008
2007-2008
2008
2007
2007

11/14

община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП

1500
100
150
300
30

70

280

Частни
средства

община, СИП

Фондове
ЕС,
друга

2007-2013

Държава

Срок

Източници на финансиране

Община

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Провеждане на общинска политика за намаляване броя на здравно
неосигурените лица, особено в селата;
Създаване на условия за привличане на медицински специалисти в
7
непривлекателни селски райони на общината;
8 Подобряване на координацията между лечебните заведения;
9 Участие в международни проекти и здравни мрежи.
6

2007-2013

община, СИП

60

2007-2013

община, СИП
община, СИП

20
50

Обновяване и разширяване на мрежата от културни институции – ремонт и
оборудване на читалище “Яна Лъскова”; връщане в действие на киносалона в
1 Стария град; изграждане на летен кинотеатър в Новия град; ремонт на летен
кинотеатър в Обзор; изграждане на амфитеатри в с.Св.Влас и с.Равда; ремонт
нан читалищата в с.Св.Влас, с.Кошарица и с.Равда;
Разширяване на контактите с културни институции – за включване на
2 гр.Несебър като домакин на национални и международни културни прояви
(ИКОМОС, ЮНЕСКО, М-во на културата, НИПК и др.);
Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата, обвързване с
3
културен туризъм;
Създаване на партньорства между общинската власт, културните институции,
4 неправителствения сектор и бизнеса за насърчаване на художественото
творчество и обогатяване на културния календар на общината;
Мярка 2. Подкрепа на младежките дейности
1 Изграждане на Общински детски комплекс
Мярка 3. Подкрепа на спортните клубове и дейности
1 Обновяване на съществуващите спортни площадки;
Изграждане на нови комбинирани спортни площадки във всички селища над
2
900 жит.;
3 Завършване на яхтената база в гр.Несебър;
4 Изграждане на закрит спортно-развлекателен център в гр.Несебър;
5 Изграждане на спортен комплекс и атракционен парк в с.Свети Влас;
6 Изграждане на конна база и база за конна езда;
7 Осигуряване на достъп до спортните бази за хора с увреждания;
Публично-частни партньорства за изграждане и стопанисване на спортните
8
обекти.

14250
2007-2013

община, СИП

2200

2007-2013

община, СИП

2000

2007-2013

община, СИП

60

2007-2013

община, СИП

100

2007-2013

община, СИП

40

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2008

община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП

1500
1500
10550
100

2008-2010

община, СИП

250

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП
община, СИП

1200
3000
900
5000
70

2007-2013

община, СИП

30

община, СИП
община, СИП

720
400
300

Цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи
Мярка 1. Развитие на социалните услуги
1 Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните заведения;

2007-2013
2007-2008

12/14

Частни
средства

300

Фондове
ЕС,
друга

община, СИП

Държава

2007-2013

Източници на финансиране

Община

Срок

Цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на
културно-историческото наследство

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Отговорна
институция/партньори

Забележка

320

2007-2013

община, СИП

120

2007-2013

община, СИП

200

2007-2013

община, СИП

45

1 Осигуряване на обходни патрули от общинска полиция и охранителни фирми;

2007-2013

община, СИП

30

2 Координация на действия м/у МФ и полиция за предотвратяване на измамите

2007-2013

община, СИП

5

2007-2013

община, СИП

10

2007-2013

община, СИП

20

2007-2013

община, СИП

10

2007-2013

община, СИП

10

Цел 6: Поддържане на обществен ред и сигурност за всички
Мярка 1. Повишаване на личната сигурност на жителите и гостите

Координация с представителите на туристическата индустрия за:
3 информиране и предпазване от посегателства, безопасността в хотелите,
частните квартири, плажовете, транспортните средства;
Мярка 2. Осигуряване на обществен ред и шумов комфорт в селищните
среди
Въвеждане на строг контрол и санкции за шумово замърсяване от
1
заведенията;
Подобряване на контрола върху използването на пиротехнически средства и
2
огнестрелни оръжия;

65

ПРИОРИТЕТ 6: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА

1770

Мярка 1. Подобряване на местното самоуправление и предоставяните
услуги от местната администрация

2007-2013

община

970

Въвеждане на съвременни информационни продукти за обслужване на
населението и бизнеса, базирани на технологията “Електронна община” с три
1
компонента: - Население-Администрация; Бизнес-Администрация;
Администрация-Администрация;

2007-2008

община

220

2 Въвеждане на обслужване на едно гише;
Развитие на нови подходи и умения в местната администрация за насърчаване
3
и насочване на местното развитие;
Обучение на местната администрация за работа с нови информационно4
комуникационни технологии;
Развитие на контакти и активна международна дейност с институциите на ЕС
5 и страните-членки на общността за изучаване на техния опит и усвояване на
добри практики по основните направления на развитие;

2007

община

100

постоянен

община

60

постоянен

община,държава

60

постоянен

община

50

13/14

Частни
средства

100

община, СИП

Фондове
ЕС,
друга

община, СИП

2007-2013

Активно включване на неправителствения сектор в разширяване и
подобряване на социалните услуги
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи
Насърчаване достъпа на уязвимите групи до образование и мотивиране за
1
активно поведение на трудовия пазар;
Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени места, сгради,
2
транспорт, обществена информация;
2

Държава

2007-2013

ПРИОРИТЕТИ, цели, мерки , проекти

Източници на финансиране

Община

Необходими
средства
(хил.лв)

N: по ред

Срок

Отговорна
институция/партньори

Забележка

Създаване на капацитет в общинската администрация за самостоятелно
6 определяне на местните данъци и такси и оптимизиране на приходите в
общинския бюджет;
Създаване и определяне на трайни законосъобразни собствени
7
приходоизточници;
По-ефективно управление на общинската собственост, създаване на
8
“общинска поземлена банка”;
Въвеждане на преференции за насърчаване на инвестиционната дейност и
9
развитието на малкия и среден бизнес
Мярка 2. Подпомагане изграждането на партньорства за развитие
Ефективно взаимодействие и партньорство между общинската
1 администрация и държавните структури по решаването на значими и
актуални обществени проблеми;
Развитие на публично-частни партньорства за осъществяване дейностите по
2 плана за развитие на общината и повишаване на възможностите за усвояване
на средства от фондовете на ЕС;
3

Обучение на местните партньори за разработване, финансиране и управление
на съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие;

Изграждане на дискусионни форуми - като съвети по партньорство между
4 общината и съответните браншови партньори, в т.ч. туристически бизнес,
агро-бизнес, и др.
Стимулиране развитието на между-общинско коопериране и работа по
5
съвместни проекти, в т.ч. изграждане на регионални клъстери.
Мярка 3. Укрепване на капацитета и подобряване на координацията за
управление на средствата от Структурните фондове на ЕС на местно
ниво
Промени в структурата на общинската администрация, обезпечаващи
1 функционално-организационното изпълнение на задачите, свързани с
повишаване на административния и програмен капацитет
2

Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на
регионалната политика и прилагането на програмите за регионално развитие.

3 Техническа помощ за подготовка на проекти
Обучение и развитие на уменията за управление на проекти, оперативен
4
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3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Основният извод от анализа се трансформира в отправна точка и база на
стратегията за развитие на общината. Само диверсифицирана икономика може да
компенсира сегашните рискове от прекомерно “облягане” на туризъм. Това не означава
забавяне на неговото развитие, а напротив – качествени подобрения във всичките му
аспекти (разнообразяване, стандарти, нови пазари, нови локализации, ефективност,
инфраструктурна обезпеченост и т.н.). В същото време, острите социални проблеми не
могат да чакат ефектите от стабилизирана икономика. Към тях трябва да се насочат
незабавни мерки, да се привлекат значителни ресурси.
През следващия период на развитието си общината ще се сблъска и с едно ново
предизвикателство - засилена конкуренция за привличане на капитали и намиране на
пазари (породена от глобализирането на световната икономика и в частност, от
сливането с пазарите на ЕС). Това се отнася в пълна сила и за туристическия сектор.
Оцеляването на местните туристически продукти и производители става все по-зависимо
не само от нови технологии и конкурентноспособна продукция и услуги, а и от нова, повисша форма на коопериране и взаимодействие - създаването на мрежи и клъстери
(индустриални, туристически, информационни, транспортни). Ключови ресурси стават
информацията и професионалната култура на работната сила.
Не по-малко предизвикателство е пренастройването на общината за развитие в
съзвучие с основните принципи на политиката за сближаване на ЕС, а именно:
повишаване на конкурентноспособността, изграждане на информационно общество и
икономика на знанията, смекчаване на социалните и териториални контрасти, устойчиво
развитие. Към постигането на тези цели е насочен и целият комплекс от интервенции по
линия на Структурните фондове и Фонд ”Кохезия” 1 . Съгласуването на целите на
общинското развитие с тези на политиката за социално-икономическо сближаване на ЕС и
предвиждането на мерки, вписващи се в регламентите на Структурните фондове, ще
създаде възможност за максимална финансова осигуреност на плановите документи по
линия на европейските фондове.
Община Несебър се нуждае от нови фактори за трайно запазване на сегашните
високи темпове на социално-икономическото си развитие при разнообразяване на
туристическите продукти и внасяне на нови икономически дейности (модерна
преработваща индустрия във вътрешността и високотехнологични производства по
крайбрежието). Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен,
човешки и инвестиционен) и да насочи развитието си в две стратегически направления:
9 Максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от национални
и европейски източници (Приложение 3);
9 Да преодолее рисковата си икономическа позиция, породена от прекомерно
“облягане” на туризъм.
Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията.
Това означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху
инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал на
общината. Сериозни дефицити в инфраструктури и човешки ресурси вероятно ще забавят
този процес.
Основната цел и стратегическите приоритети в развитието на общината са
формирани на основата на анализа, ревизията на действащата стратегия и като отговор на
посочените по-горе нови предизвикателства. Последните тенденции в развитието на
общината показват значително подобрение на икономическите показатели като цяло
(макар и с трудно прогнозируема продължителност). Видими позитивни ефекти се очакват
1

“Кохезия” = сближаване, намаляване на различията в социално-икономическото развитие на страни,
райони, области, общини, селища.
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от новите инвестиции в туризма, но инфраструктурните и обновителните проекти
закъсняват. Сравнени с изявените потребности и динамичните стандарти, времевите и
финансови мащаби на реализиращите се инфраструктурни проекти са неадекватни/малки.
На този фон, потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в
развитието на общината са се увеличили. Необходимо е ново градиране на приоритетите,
териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и
осезаеми промени в желаните насоки.
На тази основа, стратегията за развитие на община Несебър за периода до 2013 г.
ще бъде:
• Подкрепяща - по отношение на предпоставките за реформиране и развитие на
основния икономически сектор (туризъм);
• Агресивна – по отношение на изграждането и обновяването на инфраструктурите;
• Стимулираща – по отношение на аграрния сектор и нови високо-технологични
производства;
• Стабилизираща – по отношение на желания териториален баланс в развитието на
общината и протичането на социалните процеси 2 .
3.1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и
качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Местните хора
искат сигурен поминък, достъпни и качествени услуги, надеждни комуникации. Искат да
има какво да предложат на децата си, да ги задържат до себе си. Макар и скромен, дори
този хоризонт на желанията би бил трудно реализуем от гледна точка на пазарната среда и
конкуренция в утрешна обединена Европа. Необходимо е да се поставят нови цели и
критерии на развитието, да се пречупи инерцията на старото мислене и прекомерно
облягане на държавата и туризма. Това го могат младите и образованите – хората, носещи
в себе си високите критерии и готовност да се конкурират. Те са стратегическият ресурс за
развитие на община Несебър.
От друга страна, “завоят” в посока на мечтаното развитие изисква много време и
усилия на общинската администрация, социално-икономическите партньори и цялата
местна общност. Десетилетия наред община Несебър е разчитала основно на туризъм,
подкрепен от много-профилно селско стопанство и преработваща индустрия. Много от
икономическите “опори” отпреди прехода са загубени 3 . Навременната им подмяна с нови
е другият елемент във визията за развитие на общината. Възможните нови опори 4
изискват чиста среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). Те също трябва
да станат елемент на визията на общината.
Времето на свръх-концентрация (на инвестиции, услуги и хора) в града отмина 5 .
Модерни и жизнени стават мрежите от центрове с безпрепятствен достъп до всяка точка 6 .
Основната цел на европейската (и националната) регионална политика е ‘икономическо и
социално сближаване’, т.е. премахване на резките различия между стандартите на средата
2

Системите на социалния сервиз (образование, здравеопазване, култура и спорт), заетостта и
благосъстоянието на гражданите.
3

Интензивното животновъдство, преработката на селскостопанска продукция, поливното земеделие,
трайните насаждения, рибната индустрия;

4

Преработваща индустрия, “внесени” високотехнологични производства, модерно животновъдство,
биологично земеделие, алтернативен туризъм;
5

Като западно-европейска тенденция.

6

Аналогично на структурата и функционирането на Internet пространството.
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и на живота. Независимо от ограничените ресурси и огромни потребности на
урбанизираното крайбрежие, целеви публични инвестиции трябва да се насочат и към
селските райони. Те съдържат потенциал за желаното преструктуриране, за намиране на
алтернативни икономически опори на общината.
Залог за конкурентноспособност е активното сътрудничество и коопериране на
община Несебър с Бургас и съседите от цялото крайбрежие, с отварянето й към Европа и
света. Това с особена сила важи за реализирането на аспирациите за утвърждаване на
Несебър като уникална дестинация и модел за устойчив туризъм, както и силно желано
място за живеене.
Горните постановки отразяват мнения на местната общност 7 , надстроени с
виждания на консултанта. На тази основа е формулирана визията за развитие на
общината:
Община Несебър – просперираща зона на мъдра 8 икономика, стъпила върху устойчив
туризъм, плодородни земи, морето и уникалната привлекателност на крайбрежието
си, зона, осигуряваща сигурност, богата духовност, съхранена околна среда и висок
жизнен стандарт на своите жители.

3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на
общината. Обективните фактори и стимули за такова развитие са:
• Наличието на много резерви в качественото 9 и пространственото усвояване на
туристическите ресурси - шансът да се развият в нов, устойчив модел за поливалентен устойчив туризъм;
• Наличието на богати ресурси и реализуеми възможности за изграждане на модерен
и балансиран аграрен сектор с ефективна преработваща индустрия;
• Наличие на възможност за възстановяване на водния транспорт 10 , включително
изграждане на уникална локална мрежа от “ММ” 11 ;
• Перспектива за преминаване на “туристическата” магистрала Черно море;
• Силна привлекателност на несебърското крайбрежие – сега оползотворена за
рекреация и отдих, реализуема възможност и за бизнеса на високите технологии;
• Сравнително добра изграденост на енергийната, съобщителната и водостопанската
системи в общината;
• Обективното съществуване на природни условия и ресурси за изграждане на
алтернативна икономическа база на общината;

7

От Общинска стратегия за регионално развитие на община Несебър, 2000-2006 и Програма за устойчиво
развитие на туризма в община Несебър, 2005-2010;
8

Изявяваща се в туризъм, но широко стъпила върху всички останали ресурси (материални, духовни и дори
емоционални), без да създава конфликти за основните дейности. По този начин икономиката си създава
жизненост и устойчивост, минимизира риска от срив при евентуално западане на туризма (всеизвестен е
фактът, че туризмът е един от най-динамичните отрасли, но и най-рисковият).
9

А не количественото.

10

Възстановяване на пътническите линии по цялото крайбрежие;

11

“ММ” – морски “маршрутки”, свързващи всички туристически локализации по крайбрежието на
общината.
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•

•
•
•
•
•
•

Натрупан опит и традиции в развитието на обслужващите отрасли (свързани с
туризма), независимо от миграцията на младите и квалифицираната работна сила.
Паралелно се отчитат и факторите, задържащи развитието:
Възходящо, но трудно прогнозируемо/рисково икономическо развитие,
едностранчиви инвестиции, прекомерна зависимост от туризъм;
Слабо и едностранчиво развит аграрен сектор с малка принадена стойност на
излизащата от общината продукция;
Подчертана сезонност на заетостта, отразяваща характера на водещите отрасли;
С изключение на туризма, недостатъчна “отвореност”, ограничени връзки с
европейски и световни пазари, с центрове на иновативна и предприемаческа
дейност;
Липса на инфраструктурно съоръжени пространства, способни да привлекат
инвестиции в необходимия нов импулс в развитието и обновяването на
икономиката, в постигане на териториален баланс в развитието на цялата община;
Ограничени човешки ресурси с необходимата квалификация; миграция на млади и
квалифицирани хора;

Чрез визията си, общината е приела предизвикателството да реформира туризма и
диверсифицира икономиката си. Това предполага огромни усилия за мобилизиране на
всички свои ресурси и привличане на външни. Това предполага още подреденост в
действията и следване на подходяща/реализуема стратегия. Това е стратегия,
комбинираща позиция на подкрепа за реформиране на туризма с активна, агресивна
позиция по отношение на инфраструктурите, стимулираща – към очертаващите се нови
опори на икономиката и стабилизираща позиция по отношение на демографските
процеси и развитието на селските райони.
Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен
икономически комплекс и достатъчно приходи за ре-инвестиране в хората и жизнената
им среда. Затова основната стратегическа цел на развитието на община Несебър в
периода до 2013 г. е:
ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И
ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПРИ СЪХРАНЕН
ЕКОЛОГИЧЕН БАЛАНС
Основната цел съдържа две неотделими сфери: “икономически растеж” и
“жизнена среда”. Първата е двигател на развитието, а втората осмисля усилията на
хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да се преследва
успоредно и едновременно в двете сфери.
Първата част на стратегическата цел “Стабилни темпове на икономически
растеж” е решаваща, но не трябва да се преследва “на всяка цена”, а да се постигне от
обновена,
конкурентноспособна,
природо-щадяща
икономика.
Икономика,
оползотворяваща човешките и природните ресурси на общината. Икономика, приоритетно
ориентирана към устойчив туризъм и модерен аграрен сектор, но и към високи
технологии.
Икономика,
разчитаща
на
нови
инвестиции
чрез
активно
привличане/насърчаване. Икономика, само-укрепваща се чрез коопериране и
сътрудничество в бизнес мрежи и кластери.
Другата сфера на целта е “високи стандарти на жизнената среда”. Отчитайки
констатациите от анализа, това всеобхватно понятие може да се сведе до
характеристиките/стандартите в няколко основни аспекта – технически инфраструктури,
околна среда, жилища. Това не изключва усилията за подобряване на стандартите в
социалния сектор (заетост и доходи, образование, култура, спорт, здравеопазване,
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социални жилища, социални грижи). Те се третират като равностойни по значимост, но
силно зависими от резултатите по основната стратегическа цел.
Конкретните измерители за постигане на основната цел са:
Икономика:
9 Ръст на приходите от продажби 12 ; при окончателно приемане на общинския план е
желателно да се заложи конкретна величина на този показател (препоръчителната е
7-8%);
9 Ръст на местните и чуждестранни инвестиции “на зелено” в нови производства и
технологии, както и в обновяване/разширяване на съществуващи производства;
9 Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение);
Жизнена среда:
9 Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища);
9 Трайно премахнати нерегламентирани сметища;
9 Километри общински пътища в лошо състояние;
9 Километри улична мрежа в лошо състояние;
9 Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека;
9 Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал);
9 Брой жилища с енергиен сертификат;
Допълнителни измерители за постигнатото по основната цел, са:
9 относителният дял на заетите;
9 индекса на човешкото развитие;
9 студенти и учащи се(дял от общото население);
9 интензитет на културния живот в общината.
С изпълнението на основната стратегическа цел се очаква и осезателно
увеличаване на доходите и покупателната способност на населението.
Реализацията на основната цел е невъзможна без конкретизация на няколко нива –
приоритетни сектори, специфични цели към развитието на тези сектори, мерки/програми
към всяка от целите и накрая, конкретни проекти или проектни идеи за прилагане на всяка
от мерките.

4. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Освен компонентите, съдържащи се в основната цел (“икономика” и “жизнена
среда”), планът адресира мерки и към още два аспекта на общинското развитие –
“човешки ресурс и социално сближаване” и “административен, проектен и финансов
капацитет”. Изграждането, задържането и привличането на качествен човешки ресурс е
съдбоносно за постигане на желаното развитие. Премахването на острите проблеми,
породени от бедност и безработица, е стратегическа задача по две причини – безспорна
необходимост от пряка и незабавна помощ към маргиналните групи и шанс да се
привлекат средства от структурните фондове на ЕС и за тази цел. Компонентът
“капацитет” е от изключителна важност за приложимостта на плана. Той се третира в
широк аспект и обхваща: инструменти за управление/въздействие чрез ресурси на
местната власт (недвижимости, финанси), специализирана общинска администрация по
стратегическо планиране, разработване и управление на проекти, развитие на
партньорства с бизнеса и нестопанския сектор, информация и мониторинг.
От своя страна, първият компонент на основната цел (“икономика”) се разделя на
три структурни/приоритетни сфери – “устойчив туризъм”, “щадяща индустрия” и
12

Поради отсъствие на статистическа информация за БВП на общинско ниво.
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“балансиран аграрен сектор”. Така се дефинират общо шест приоритетни сфери на
плана за развитие на община Несебър:

Приоритет 1. Развитие на устойчив туризъм
Приоритет 2. Създаване на диверсифицирана, високопродуктивна и
екологично чиста индустрия

Приоритет 3: Развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран с
хранително-вкусова индустрия и туризъм

Приоритет 4. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни
инфраструктури и съхранена околна среда

Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и социално сближаване
Приоритет 6. Укрепване на институционалния и административен
капацитет на общината
По същество, горният пакет от приоритетни сфери на развитие представлява пълна
приемственост със заварените стратегически приоритети на общината, тъй като включва
цялото им съдържание 13 , като го допълва с нови идеи и насоки.
За всяка от приоритетните области на плана за развитие са адресирани специфични
цели и мерки, следващи логиката на основната цел:
ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
Настоящият период от развитието на туризма в общината е възходящ. Повечето
инвестиции са концентрирани в този сектор. В същото време, туристическата индустрия
страда от подчертана сезонност, едностранчиво предлагане, не-координирано
информационно обслужване и сравнително ниска ефективност. Общината още няма
консолидирана и ясна стратегия за развитие на туризма 14 .
Преобладаваща черта в настоящото развитие на туризма е количественото
нарастване, а не качеството. На този фон се лансира следния пакет от подкрепящи и
реформиращи специфични цели и мерки:
Цел 1. Планово, организационно и информационно усъвършенстване на
туристическия сектор
Мярка 1. Актуализация на общинската стратегия и програма за развитие на
туризъм
В настоящия си вид, програмата за туризъм дублира общинския план за развитие.
Тя е прекалено всеобхватна и е трудно защитима само от позициите на туризма. Освен
това, стратегическата част на програмата загубва фокуса си, а мерките – своята
13

I. Условия за устойчиво и балансирано развитие, II. Повишаване на заетостта, доходите и качеството на
живот; III. Развитие на техническата инфраструктура.
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Независимо от наличието на “Програма за устойчиво развитие на туризма … “
51

52
подреденост според значимостта на проблема, който решават или приноса си към
съответна цел. Актуализираният вариант би трябвало да се фокусира върху
реформирането на сектора и да “лобира” за адекватно развитие на останалите системи, а
не да ги планира и изгражда.
Мярка 2. Изработване на общ устройствен план на общината и
специализирана устройствена схема за развитие на туризъм
Мярката е необходима за овладяване на инвестиционната експанзия и разумно
пренасочване на инвестиционните инициативи към нови подходящи локализации и
форми. Продуктът по тази мярка ще обслужи и всички останали аспекти на
устройственото планиране.
Мярка 3. Подобряване на информационното обслужване на туристите
Мярката включва поддържане на туристическите информационни центрове ,
обновяване и обогатяване на информационните материали, повишаване на качеството на
обслужване.
Мярка 4. Подобряване на рекламата и маркетинга на туристическите
продукти и туристическата дестинация
Мярката включва:
• Реализиране на единна програма за визуална информация, ориентация и реклама на
туристическото предлагане в общината (желателно е да се разшири и до мащабите на
областта);
• Изработване на нови рекламни материали – справочници, пътеводители, карти,
брошури, указателни знаци;
• Обновяване и поддържане на WEB страница на общината с актуална информация за
туристическото предлагане (единен информационно-резервационен портал);
• Иницииране и провеждане на туристически семинари, изложби, презентации и
конкурси;
• Организиране на промоции на нови туристически продукти;
• Участие в туристически изложения и борси;
• Провеждане на маркетингови проучвания за определяне на приоритетните пазари за
местните туристически продукти, установяване на контакти с туристически
организации – потенциални “агенти” за нови дистрибуционни канали;
Цел 2. Обогатяване и разнообразяване на туристическите продукти
Разнообразяването на туристическото предлагане се търси в две насоки – навлизане
в елитните сегменти на туристическите пазари и разширяване на предлагането
(включително и териториално).
Първата насока е подсказана от инвестиционна инициатива за изграждане на голф
игрище. Демонстрираната съпътстваща активност в пазара на земя подсказва
възможността за доразвитие на идеята в голф-селище.В тази връзка се планират следните
подкрепящи мерки:
Мярка 1. Административно съдействие за изграждане на голф-селище
Мярката се изразява в своевременно устройствено планиране и организиране на
разнородните инвестиционни инициативи в района.
Мярка 2. Обучение на местен персонал за поддържане на голф-игрището
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Мярка 3. Осигуряване на довеждаща инфраструктура до голф-селището
Най-реализуемата и обществено-справедлива форма е организирането на
публично-частно партньорство за изграждане на адекватна инфраструктура.
Мярка 4. Подобряване на околния ландшафт чрез допълнително залесяване и
озеленяване
Мярката се реализира като част от дейността на публично-частното партньорство,
създадено за изграждане на инфраструктура.
Втората насока се фокусира във валоризиране на богатото природно и културно
наследство (чрез обогатяване на основния продукт – ваканционен туризъм и развитие на
алтернативен туризъм). Това е една от целите и недоизползваните възможности както по
крайбрежието, така и във вътрешността на общинската територия. Усилията трябва да се
насочат към създаване на продаваеми туристически продукти и туристически “новини”,
изграждане на туристическа инфраструктура, квалификация на кадри, специализирана
информация, активен маркетинг, регионално и национално коопериране, информираност
и адекватно поведение на местното население, благоустрояване в планираните
дестинации.
Мярка 5. Валоризация на антропогенните туристически ресурси
Мярката цели запазване и повишаване на привлекателността на паметниците на
културата (основно в “Старинен Несебър”) и включва изработване на нова система
за визуална информация, ремонтно-реставрационни работи, благоустрояване на
околни пространства и подходи 15 .
Мярка 6. Създаване на туристически продукт “Археологически училища на
терен”

•
•

Културното наследство на Несебър съдържа огромни резерви за експониране –
както чрез разкриване на нови обекти, така и чрез обновяване на музейните
експозиции и анимиране. Удачна модерна форма са т.нар. “археологически
училища”. С тази мярка се постигат два паралелни ефекта:
Проучване, съхранение и експониране на археологически обекти (чуждестранни
професионални археолози и любители–туристи плащат, за да правят разкопки и
проучвания);
Валоризиране на КИН като елемент на по-широкообхватни туристически продукти (за
масовия интерес).
Мярка 7. Експониране на нови обекти от културното наследство

В комбинация с Мярка 6, се извършват проектни, реставрационни и строителномонтажни работи за въвеждане/експониране на редица нови обекти:
• “Голямо Еркечко градище” – архитектурно заснемане и фото-документиране;
• Новооткритият гръцки храм – консервация, визуална информация;
• Изграждане на панорамни площадки – за наблюдение на Старинен Несебър от
вятърната мелница; за наблюдение на Несебърския залив от пътя към Обзор.
• Археологически музей – гр.Обзор – довършване на новата сграда, уреждане на
експозиции;
• Музей на туризма в гр.Несебър – откриване нан процедура по изграждане;
15

Конкретните проекти са включени в Програма за устойчиво развитие на туризма в община Несебър, 20052010.
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•
•
•
•

Музей на рибарството в гр.Несебър – откриване на процедура по изграждане;
Църковен храм в с.Гюльовци – подпомагане на строителството му;
Реставрация и консервация на северната крепостна стена;
Изграждане на параклис и паметна плоча в чест на преселниците от Беломорска
Тракия и Егейска Македония;

Мярка 8. Информиране на населението за възможните инициативи и
достъпните финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура
и предлагане на туристически услуги
Мярката е необходима както за осигуряване на инвестиционни полета, така и за
координирани действия по сектори “инфраструктура” и “селско стопанство”.
Териториалният адрес е тиловата зона на активните туристически локализации.
Мярка 9. Маркетингово проучване на подходящи локализации за изграждане на
“туристически чифлици”
Това е нова форма на туристическа инфраструктура, интегрирана с природа и
представително фермерство. Удачната зона е долината на р.Хаджийска по оста ТънковоОризаре-Гюльовица.
Мярка 10. Създаване на общинска програма за алтернативен туризъм
Мярката се реализира паралелно с М1 по Цел 1 – катто специализиран раздел на
актуализираната общинска програма за развитие на туризъм.
Цел 3. Подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура
Основният пакет от мерки за подобряване на техническите инфраструктури в
активната туристическа зона са заложени в Приоритет 4 16 . Мерките по настоящата
секторна цел имат повече организационно-административен, а не пряк инвестиционен
характер. Крайните им продукти са: навременни заявки към инфраструктурните системи и
рационализирани административни процедури по реализиране на инвестиционните
процеси.
Мярка 1. Изготвяне на актуална експертна оценка за състоянието на
съществуващите туристически обекти и довеждащата инфраструктура
Мярката е необходима за изготвяне на цялостна/системна проблемна картина в
туристическата агломерация на общината. Това е необходима първа стъпка към
целенасочено и детайлно планиране на коригиращи действия.
Мярка 2. Съдействие при изграждане на нови туристически обекти и
обновяване на съществуващите
Мярката е адресирана към рационализиране/улесняване на порцедурите по
разрешителния режим в строителството, в т.ч. редуциране на зависимостта му от
субективни фактори.
Мярка 3. Разработване на проекто-предложения за включване в програми за
развитие на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината
Потребностите от мащабни инфраструктурни проекти са изяснени и
приоритезирани. В инвентаризираните по-малки липсва подреденост, водеща до
16

Приоритет 4. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни инфраструктури и съхранена околна
среда
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осуетяване на възможността да се обвържат в цялостни системи и да намерят убедителни
мотиви за реализация. Мярката е насочена именно към решаване на този проблем.
Цел 4. Екологизация на туризма в общината
Темата “екология” е “червена нишка” в целия план. Във всеки от приоритетите тя е
застъпена от съответната гледна точка.
Мярка 1. Организиране на информационна кампания за новите тенденции и
философията на устойчивия туризъм
Във фокуса на посланието стои простата истина, че рекреацията и туризма живеят
само в лоното на съхранена природа. Целта е да се смени моделът на туристическо
усвояване и предлагане, за да се удължи животът на тази туристическа дестинация. Това
означава да се намали екстензивното развитие (свръх-урбанизиране), да се премахне
натискът върху защитени територии и ценни ландшафти, да се избегнат големите обеми и
тежки инфраструктури. Паралелно се посочват алтернативите.
Мярка 2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи и “меката
инфраструктура”
Мярката включва:
• Поддържане на зелените площи и създаване на нови - в подхода към
гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, с.Свети Влас, гр.Обзор;
• Благоустрояване 17 на мрежата от пешеходни алеи - от провлака към
несебърския плаж, в кв.”Русалка”, подходите към плажовете в с.Свети Влас и
др;
• Изграждане на нови пешеходни алеи и еко-пътеки;
• Изграждане на система от вело-пътеки и вело-паркинги;
• Създаване на мрежа от алеи за панорамни влакчета в цялата туристическа
агломерация – Равда – Несебър - Слънчев бряг – Свети Влас – Елените;
• Допълнително залесяване в активната туристическа зона.
Мярка 3. Контрол върху унищожаване на зелените площи
Екстензивното разрастване на туристическите локализации поглъща не само
естествени зелени площи, но и много от заварените благоустройствени елементи в
заварената урбанизирана среда. Необходима е строга рестриктивна и санкционираща
мярка срещу този разрушителен процес.
Мярка 4. Инвестиционен маркетинг за привличане на инвеститори в “хотели
с девет звезди”
Това са алтернативни средства за подслон, предлагащи стандарт 4 звезди и още 5 за
средата си – съхранена и култивирана Природа. Една от формите вече е изявено
онвестиционно намерение (голф-селище). Другата подсказана форма е тази на
“туристическите чифлици”. Третата е добре позната и “поовехтяла” – ваканционни
селища.

17

Ремонт на настилки, осветление, санитарни възли, обзавеждане с пейки и заслони, прилежащо
озеленяване
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ПРИОРИТЕТ

2:

СЪЗДАВАНЕ

НА

ВИСОКОПРОДУКТИВНА

И

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ИНДУСТРИЯ
Изходната база за този приоритет е почти нулева. Мотивацията за включването му
в стратегическия пакет на плана вече беше представена – да се редуцира риска на монопрофилната икономика (туризъм) и се преодолее сезонността в заетостта. Основният
резерв не е в налични природни ресурси и трудоемки “традиционни” индустрии, а в
производства с висока добавена стойност и относително ниска трудоемкост (за да не се
създаде дефицит от трудов ресурс за туризма). Освен добрата достъпност и
привлекателност на района (необходими, но недостатъчни фактори), трябва да се изградят
предпоставки за пряк бизнес-интерес.
Желаният нов сектор на икономиката следва да диверсифицира местния пазар на
труда, да създаде възможност за ангажиране на висококвалифицирани кадри (местни и
привлечени). Този публично-провокиран сектор би трябвало да се изгради върху
високотехнологични производства с “внесени” ресурси (в района на гр.Несебър) и
производства, оползотворяващи местни ресурси (хранително-вкусова индустрия в
долината на р.Хаджийска). Реализацията на подобни мерки ще намали и задълбочаващата
се изолация на вътрешните части от територията на общината, както и непълноценното
използване морските “дарове”.
Мярка 1: Създаване на условия за развитие/внасяне на високотехнологични
производства
Община Несебър разполага с уникални предимства, привлекателни за
интелектуален труд - природна среда, висока транспортна достъпност, близост до
“научно-технологичен център” като град Бургас, собствен “имидж” на община с културен
потенциал и традиции, т.е. предпоставки, които могат да помогнат за привличане на
високотехнологични производства.
За община Несебър би било достатъчно развитието на малка част от широкия
спектър на високотехнологичните производства. Те ще имат по-скоро подкрепящ
характер, ще спомагат за повишаване атрактивността на общината и формирането на
“научно звено” в нейната икономика. За целта е целесъобразно създаването на малък
Високотехнологичен парк, който да концентрира в себе си тези дейности и
потенциал.Удачна локализация е районът на сегашната промишлена зона на гр.Несебър.
Що с отнася до човешкия ресурс, първоначално ще се прибегне до привличане на
квалифицирани кадри от други райони (Бургас, Пловдив, София).
За изпълнението на тази мярка следва да се реализират дейности, свързани с:
•

Определяне на потенциални инвеститори в сегменти от производства, към развитието
на които общината ще се ориентира, в т.ч. развитие на фармацевтична промишленост.
За целта следва да бъде извършено предварително инвестиционно проучване;

•

Устройствено планиране и съоръжаване
Високотехнологичен парк в гр.Несебър;

•

Маркетиране на условията на общината за привличане на инвеститори;
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•

Установяване на връзки с “научния сектор” на област Бургас (свързан с развитието на
набелязаните високотехнологични производства);

•

Насърчаване развитието на публично-частно партньорство за развитие и трансфер на
нови технологии.
Мярка 2: Развитие на морска индустрия

Разположението на общината и изградените предпоставки създават условия за
развитие на морската индустрия, включващи дейности по:
•

Обновяване на инфраструктурата, свързана с рибарството;

•

Подкрепа за развитието на рибарството;

•

Изграждане на бази, свързани с морските дейности, в т.ч. оборудване на малки морски
съдове;

•

Развитие на дейности и услуги, подкрепящи морския бизнес, в т.ч. изграждане на
школа по морски спортове, морско образование и др.;
Мярка 3: Развитие на преработваща промишленост и преди всичко –
хранително-вкусова

Като пропуск за местната икономика се приема липсата на достатъчно развита и
разнообразна преработваща промишленост, главно хранително-вкусова. Възможност за
попълване на тази празнота са богатите природни ресурси и традиции във вътрешността
на общината (долината на р.Хаджийска) при възроден и обновен аграрен сектор. Друг
плюс за развитие на тази промишленост е близостта до областния център, имащ
съвременни производства, базирани на растителни и животински продукти.
Необходимите действия за целта са:
•

Анализ на нуждите на пазара и съпоставянето му с местните ресурси и потенциални
възможности;

•

Създаване на модерен индустриален парк в района на Оризаре - Гюльовица
(устройствено планирана и инфраструктурно съоръжена площадка);

•

Привличане на инвеститори в производствени мощности;

•

Създаване на организации и сдружения на местните производители;

•

Създаване на организационни и институционални предпоставки за включване към
регионални клъстери на храни в региона.
Мярка 4: Участие в регионални клъстери и бизнес мрежи

Кластерите са обвързани производства, благодарение на териториалната им
близост и подкрепящата ги инфраструктура. Свързаните предприятия развиват нова
култура на взаимно сътрудничество, проявяват активност в прилагането на иновации и
постигат сериозна конкурентноспособност. Успехът на регионалните кластери се дължи
на съвместния мениджмънт и маркетинг, събирането и предоставянето на стратегическа
и технологична информация в рамките на създадените от тях мрежи, възможностите за
създаване на подходящи обучителни програми за човешките ресурси и др.
Важна роля за тяхното възникване и развитие играят местните и регионалните
власти. Те могат да инициират програми за развитие на клъстери, както и да бъдат
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активни участници в реализацията им. Община Несебър има възможности за включване в
регионални клъстери в сферите “туризъм”, “морска индустрия”, “производство на храни”,
и дори “високи технологии”.
За целта е необходимо да се разработи програма с участието на общината за
клъстериране на общинската икономика, която да включи:
• Изграждане на клъстер “Туризъм”;
•

Включване в регионален клъстер “Морска индустрия”;

•

Включване в регионален клъстер “Храни“;

•

Включване в регионален клъстер “Високи технологии”.
Мярка 5: Развитие на адекватна бизнес и информационна инфраструктура

Инфраструктурата на бизнеса и информационното общество са все още дефицит в
развитието на общината. Изграждането им предстои във времевата рамка на настоящия
план. Дейностите по тази мярка включват:
•

Разработване на програма за изграждане на бизнес и информационна инфраструктура,
като общ “чадър” за обслужване на бизнеса, туристите и гражданите на общината;

•

Изграждане на местен бизнес-център;

•

Доизграждане на инфраструктурата на информационното общество;

•

Развитие и предоставяне на он-лайн услуги - от общинска администрация за бизнеса и
населението.

ПРИОРИТЕТ 3:

РАЗВИТИЕ НА БАЛАНСИРАН АГРАРЕН СЕКТОР,
ИНТЕГРИРАН С ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ИНДУСТРИЯ И
ТУРИЗЪМ

Част на община Несебър е имала утвърден аграрен профил със структурно
значение за икономиката й. Развитието на общината би трябвало да разчита и на неговото
възраждане през новия планов период. Оценен от позицията на съвременните критерии (и
изисквания на ЕС), аграрният сектор на общината съдържа много недостатъци и
неизползвани потенциали. Целите и мерките се насочват в 2 основни направления:
• преодоляване на недостатъците - ниска добавена стойност, слаба
организираност и пазарна инфраструктура, слабо присъствие на научно
обслужване;
• разширяване на комплекса от дейности (оползотворяване на ресурси) –
модерно животновъдство, възстановяване на трайните насаждения (лозя,
овощни
градини),
възстановяване
на
поливното
земеделие
и
зеленчукопроизводството, създаване на модерни преработвателни мощности за
растителна и животинска продукция, екологизация на всички аграрни дейности,
включване на алтернативния туризъм като съпътстваща дейност (допълнителни
доходи и “култивираща” поведението на всички), включване към регионален
клъстер “храни”.
Наред с пазарно ориентираните производства, общината носи бремето на много
бедни натурални и полу-пазарни стопанства. Подпомагането им и извеждането на част от
тях до нивото на пазарно-ориентирано производство е също част от целевия пакет за
развитие на аграрния сектор и селските райони на общината като цяло.
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Крайната цел в развитието на аграрния сектор и селските райони на община
Несебър е да се постигнат нови качества – конкурентноспособност, интензификация,
устойчивост, собствена “физиономия”. На тази основа се залагат следните специфични
цели и мерки:
Цел 1: Оптимално използване на природните ресурси
Мярка 1: Развитие на модерно животновъдство
•
•
•
•

Мярката включва подпомагане в:
Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на модерни ферми;
Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания за
качество, пазарни конюнктури;
Административна подкрепа в изготвяне и реализация на инвестиционните проекти;
Изготвяне на устройствени проекти и осигуряване на базова инфраструктура;
Мярка 2: Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни
градини)

•
•
•
•

Максимално оползотворяване на възможностите по САПАРД;
Консултантска помощ по изготвяне на проекти за кандидатстване;
Съдействие за комасация на необходимата земя;
Маркетиране на възможностите за привличане на инвеститори.
Мярка 3: Възстановяване на поливното земеделие

•
•
•
•

Иницииране на публичен проект за възстановяване на напоителните полета и
съоръжения;
Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения за
напояване;
Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на
напояването (информационно-съветваща система);
Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие.
Мярка 4: Екологизация на земеделието

•
•
•

Разпространение на информация за изискванията и предимствата на биологичното
земеделие;
Организационна помощ за сертифициране и регистрация на биологични ферми;
Организиране на базари за продукти от биологични ферми.

Популяризирането се реализира чрез масово достъпни информационни материали
за добри практики и консултации (в агро-бизнес центрове). Стимулирането става по две
направления – по-изгодна пазарна реализация на продукцията и леснодостъпно
осигуряване на компост за наторяване. Мярката е в пряка зависимост от осигуряване на
условия за поливно земеделие.
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Мярка 5: Подобряване на достъпа
естетизиране на ландшафта

до

земеделските

стопанства

и

•
•

Изграждане, отводняване и стабилизиране на селскостопански пътища;
Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания, заслони, места за почивка.
Тази лека инфраструктура ще има двойнствено използване – от стопаните и от
посетители – туристи/пътници.
Мярка 6: Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за
микро-райониране на културите
Приоритетно се планират и проектират районите, подходящи за Мерки 2, 3, и 5.
Тези проекти са необходима основа както за доброволна комасация, така и за устройване
на полската инфраструктура.Общината се нуждае и от актуална, масово достъпна схема
за микро-райониране на културите според почвено-климатичните условия.
Цел 2: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в
аграрния сектор
Мярка 1: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване
на научното обслужване в аграрния сектор
Информацията включва пазарните конюнктури, съвременни технологии на
растениевъдство, животновъдство, съхранение и преработка, възможности за
финансиране на аграрни дейности, консултации, обучение, сортове и породи.
Специална програма към този информационен масив се посвещава на изискванията
на ЕС за качество на продукцията. Достъпът до тази информация се осигурява чрез
интернет сайт, агро-бизнес центрър, кметствата. Мярката се реализира като единна
система за информация и съвети в земеделието.
Мярка 2: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови
организации на производители (зърнопроизводители, животновъди, овощари,
пчелари,)
Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и
дребни производители. Сегашното “застраховане” на дребните производители с
разнородно производство трябва постепенно да премине към тясна специализация,
пазарна ориентация и редуциране на рисковете с нормални застрахователни инструменти.
Мярка 3: Подкрепа на млади фермери
Младите фермери ще имат възможност за директна финансова помощ от
структурен фонд на ЕС. Необходимо е да им се помага в изготвяне на бизнес планове и
проекти за кандидатстване. Мярката предвижда и включване в обучение, съвети,
административни улеснения.
Мярка 4: Подкрепа на натурални и полу-пазарни стопанства за превръщането
им в пазарно-ориентирани
Преобладаващите дребни производители са с ориентация към натурално
стопанство и спорадична ориентация към пазарна реализация на продуктите. Макар и
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неефективна, тази форма на микро-икономика е основната опора/компенсатор на селската
бедност и безработица. Досегашните програми 18 за подкрепа в аграрния сектор се оказват
неприложими за тях. При директна и лесно достъпна помощ, много от тези малки
стопанства биха могли да се изведат до пазарна ориентация и специализация. При
изготвен бизнес-план за развитие на такова стопанство, фермерът би могъл да получи
именно такава помощ.
Цел 3: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти
Мярка 1: Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите
изисквания на стандартите на ЕС
Освен информацията и съветите по Мярка 2.1, фермерите ще имат възможност да
получат и пряка финансова помощ за привеждане на качеството към наложените
стандарти.
Мярка 2: Изграждане на сезонно земеделско тържище и борса
Основен мотив е поемането на пиковото търсене в “пулсиращото” потребление на
крайбрежната зона и директната реализация на продукцията на местните производители.
За целта не е необходимо изграждане на постоянна база. Достатъчно е да се осигурят:
• инфраструктурно съоръжена площадка;
• мобилни павилиони (фургонен тип);
• коопериране със стационарните борси в Бургас;
По този начин се създава мрежова, мобилна структура на тържищната и борсовата
търговия, реагираща на сезонността както в черноморския туризъм, така и в
селскостопанските производства. В допълнение, сезонните борси ще облекчат движението
по трасетата на интензивните туристически потоци.
Цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селските райони
Тази цел преследва паралелно няколко желани ефекта:
- регионален – намаляване на диспропорциите в развитието на общината;
- икономически – увеличаване на добавената стойност в аграрния сектор и от
там – ефективността и конкурентноспособността му;
- социален – облекчаване на бедността и увеличаване на заетостта в селата.
Тази цел се подкрепя от Мярка 3 по Приоритет 2 – създаване на индустриален парк
за привличане на инвеститори в мощности за преработка на растителна и животинска
продукция. В допълнение се предлага и:
Мярка 1: Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия (сувенири, екобрикети, пакетиране на храни)
Подходяща форма е създаването на бизнес инкубатори, настанени в адаптирани
общински фондове, които не се използват по първичното си предназначение.
18
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Цел 5: Присъединяване към регионален клъстер “Бургаски храни”
Тази цел кореспондира с Мярка 4 по Приоритет 2. Тук се предвижда пакет от
организационни мерки, осигуряващ последователно изграждане на бизнес мрежа и
клъстер в сферата на хранителната индустрия. Разчита се на пазарните позиции и пробив
на сегашните утвърдени производители в Бургаския район (на месни, рибни, млечни и
растителни продукти). Постепенно се присъединява и секторът на преработените плодове
и зеленчуци, както и съпътстващите предприятия.
Мярка 1: Популяризиране на клъстера като висша организационна форма за
отстояване на пазари и конкуренция
Мярка 2: Организиране на заинтересованите производители, създаване на
партньорства
Мярка 3:
Оползотворяване
на
държавните
институционално изграждане на клъстери

целеви

фондове

за

Мярка 4: Създаване на център за разпространение на информация, обучение,
консултации и подкрепа на стартиращи фирми в сектора
Мярка 5: Създаване на координационна програма за насочване на нови
инвестиционни инициативи към клъстер “храни”
Местната администрация, макар и с твърде скромни правомощия да осигури
някакви съществени преференции за развитие на бизнеса, има много важно значение за
възникване и развитие на регионалните клъстери. В нейната власт е да инициира програма
за развитие на клъстера и да бъде активен участник в изпълнението на тази програма (в
партньорство с областта).

ПРИОРИТЕТ 4.

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С
МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ И СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА
СРЕДА

Цел 1. Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура
Мярка 1. Развитие на републиканската пътна мрежа
Изграждането и поддържането на републиканската пътна мрежа е извън
прерогативите на общината, но това не означава пасивна позиция. Мярката включва
лобиране и подготвителни действия за:
• Изграждане на АМ “Черно море”, устройване на “контактна зона” с магистралата;
• Доизграждане на обходния път на Обзор по трасето на първокласния път І-9;
• Ремонт на участъци в лошо състояние от третокласния път ІІІ-906 (Дюлино-ОризареКаблешково);
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•

Ремонт и реконструкция на участъци от прекатегоризираните от четвърти в трети клас
пътища ІІІ 2085 (Дюлино-Оризаре –Горица) и ІІІ-9061 (Оризаре-КаблешковоТънково-Слънчев бряг)

Мярка 2. Доизграждане на инфраструктурата и развитие на водния
транспорт
•
•
•
•
•
•
•
•

Доизграждане на яхтеното пристанище на южния бряг на Несебър и изграждане на
яхт-клуб със съвременна обслужваща инфраструктура;
Изграждане на яхтено пристанище в южната част на стария град Несебър;
Ремонт на пристана на южния плаж в новия град Несебър;
Ремонт на пристаните в Слънчев бряг;
Изграждане на пристан при нос Равда;
Изграждане на яхтено пристанще Св.Влас;
Инициатива за подновяване на морската линия Варна-Несебър-Бургас-Созопол;
Откриване на морски линии Несебър-Сл.бряг-Св.Влас и Несебър-Равда (алтернативен
транспорт с “морски маршрутки”);

Мярка 3. Поддържане в добро експлоатационно състояние на общинската
пътна мрежа
• Път ІV- 90045 /от І-9 до Св Влас/ -разширяване и рехабилитация;
• Път ІV- 90046 /от І-9 до с Кошарица/ - цялостна рехабилитация;
• Път ІV- 90047 /от І-9 до гр Несебър/ - поддръжка на настилката и отводняването;
• Път ІV-90049 /от І-9 до с Равда/ - разширяване и рехабилитация;
• Път ІV-90052 /Ахелой-Тънково/ -ремонт и реконструкция;
• Път ІV-90611 /І-9-Приселци-Раковсково/ -основен ремонт и реконструкция;
• Път ІV-90612 /ІІІ-906 до с Козница/ -основен ремонт;
• Път /от І-9 до м Иракли и с Емона/ -реконструкция и разширяване;
• Поддържане на пътната маркировка и сигнализация по общинската пътна мрежа;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мярка 4. Подобряване на уличната мрежа и организацията на движението
Подобряване състоянието на уличната мрежа;
Ремонт и асфалтиране на улици, водещи до туристически обекти;
Обновяване на маркировка, пътни знаци и указателни табели;
Изграждане на сфетофарни уредби на възлови кръстовища (в к.к.Слънчев бряг,
ж.к.”Елит”, спирка пред х.Кубан, на изход “Магура”, подход към с.Равда от път I-9, в
с.Равда и с.Св.Влас)
Оптимизиране организацията на движение;
Изграждане на нови паркинги – в пром.зона на гр.Несебър, до вятърна мелница в Нов
град – етажен, в с.Св.Влас -до бензиностанцията и в центъра, в с.Равда – пред БТК ;
Благоустрояване и подобряване на управлението в съществуващите паркинги;
Трасиране и изграждане на уличната мрежа в новите курортни зони и селищни
образувания;
Изграждане на уличните отсечки към плажовете;
Цел 2: Доизграждане и развитие на водостопанската инфраструктура

Мярка 1. Осигуряване на достатъчно количества питейна вода за посрещане
на очакваното нарастване на водопотреблението в общината
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•
•
•
•
•

Изграждане на 13 км довеждащ водопровод от деривация “Камчия”- с. Медово –
м."Стролата";
Изграждане на напорни резервоари за питейна вода с обем 20 000 м3 в м. "Стролата";
Изграждане на 17 км водопроводен колектор от м. Стролата до с. Кошарица;
Изграждане на водопроводен колектор за прехвърляне вода към Обзор от трасето
Пчелник-Шкорпиловци;
Разширяване на резервоара за питейна вода в местността "Инцараки".

Мярка 2. Изграждане на нова, подмяна и реконструкция на съществуваща
водоснабдителна инфраструктура
• Довършване на подмяната и реконструкция на водоснабдителната мрежа в Несебър;
• Подмяна на водоснабдителната мрежа в старата част на Св.Влас;
• Частична подмяна на водопроводната система в с.Равда;
• Ремонт на водопроводната система в с.Баня;
• Ремонт на водопроводната система в с.Емона;
• Изграждане на водоснабдителна мрежа за новоотредените терени за строителство.
Мярка 3. Доизграждане и модернизация на канализационната
инфраструктура
• Рехабилитация на канализационната мрежа в гр. Несебър и старата част на с.Св.Влас;
• Изграждане на помпено-канална станция в района на паркинга в гр.Несбър-стар град;
• Реконструкция на канализационната система и изграждане на нов тласкател- с.Равда;
• Изграждане на канализационна система на с.Кошарица;
• Изграждане на канализационна система на с.Тънково;
• Изграждане на канализационни системи за селата Гюльовци и Оризаре с локална
пречиствателна станция;
• Завършвне на отводнителна канализация за дъждовни води в с. Гюльовци;
• Завършвне на отводнителна канализация за дъждовни води в с. Оризаре;
• Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения за новите жилищни и вилни
имоти по крайбрежието.
•
•
•
•

Мярка 4. Пречистване на отпадъчните води
Настройка и пускане в експлоатация на ПСОВ “Бяла-Обзор”;
Изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчните води от к.к. “Сл. бряг”;
Изграждане на довеждащ колектор от Сл. бряг за заустване на отпадъчните води;
Продължаване на разширението на ПС с.Ахелой-с.Равда.
Цел 3: Доизграждане и модернизиране на енергийната инфраструктура

Мярка 1. Поддържане на техническите параметри на електроенергийната
мрежа и осигуряване на стабилно електрозахранване
• Изграждане на нова подстанция 110/20 кв в к.к. “Сл. бряг”;
• Доизграждане на подстанция 110/20 кв в гр.Обзор;
• Изграждане на нови възлови станции 20/20 кв - ”Зора”, “Черно море”;
• Изграждане на нови трансформаторни постове и присъединяването им към мрежата
средно напрежение (СН) за новообразуваните жилищни и вилни зони;
• Ремонт и реконструкция на електроснабдителната мрежа в населените места.
•

Мярка 2. Осигуряване на улично осветление на обществени места
Монтиране на улично осветление по отсечката к.к. Сл.бряг-Св.Влас-Елените;
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•
•

Монтиране на улично осветление по панорамната алея на гр.Несебър-нов град;
Въвеждане на енергоефективно улично осветление.

Мярка 3. Въвеждане на алтернативно енергоснабдяване
Разработване на проект за газификация на Несебър, Сл.бряг, Св.Влас, Равда и вс
“Елените”.
Цел 4: Усъвършенстване и развитие на съобщителната инфраструктура
Мярка 1. Продължаване процеса на модернизация на телекомуникационната
мрежа
• Разширяване предлагането на съвременни съобщителни услуги, осигуряващи
благоприятни условия за развитие на туризма/бизнеса;
• Увеличаване на броя на обществените места за достъп до информационни и
комуникационни технологии и Интернет (телецентрове);
• Доизграждане и развитие на GSM мрежата.
Мярка 2. Доизграждане и развитие на съобщителната инфраструктура
Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките населени места на
основата на нови цифрови телефонни централи;
• Осигуряване предоставянето на далекосъобщителни услуги в икономически
изостаналите райони на общината;
Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността в предоставянето на
публични услуги на населението, както и услуги за местния бизнес.
•

Цел 5. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината
Балансът в околната среда на община Несебър е крехък и уязвим. Важността на
екологичното състояние се умножава от водещите туристически функции. Аспирациите и
реалните възможности за навлизането им “в дълбочина” внасят нова задача пред
опазването на околната среда – усилията да се насочат към цялата територия, а не само по
крайбрежието. Мерките по тази комплексна цел са свързани както с инвестиционни
дейности (доразвитие и обновяване на инфраструктурите, пряко свързани с опазване на
околната среда – канализации, пречиствателни съоръжения, депа за твърди отпадъци,
укрепителни съоръжения, зелени площи, залесявания и т.н.), така и с програмни,
организационни, мониторингови, контролни и образователни дейности.
Мярка 1. Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато
следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата
Ефектът на тази мярка ще се засили, ако “служебното” начало се преодолее и
информацията своевременно се оповестява. Това е път към информираност, обществени
инициативи и изграждане на екологично съзнание.
Мярка 2. Твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища,
организиране на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци
Действията по тази мярка са разнородни – от административни санкции и
инвестиции до възпитателни/образователни кампании.
• Изработване и приемане на общинска програма за управление на твърдите отпадъци, в
т.ч. битови и строителни;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изграждане на претоварна станция към регионално депо (Братово-Българово) и база за
разделно събиране на ТБО;
Регламентиране на депа за строителни отпадъци;
Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци;
Поетапно въвеждане на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за всички
населени места в общината;
Премахване на нерегламентираните сметища и рекултивация на нарушени терени;
Засилване на контрола и недопускане на повторно замърсяване на почистени
територии;
Закупуване на допълнителна техника за събиране и извозване на ТБО, както и на
специализирани съдове за отпадъци;
Закупуване на модерна техника за почистване на улиците;
Ново обзавеждане с кошчета за отпадъци (в Старинен Несебър – по специален проект);
Мярка 3. Благоустрояване на селищните среди

Освен действията по обновяване и доизграждане на ВиК мрежите, улиците и
системата от публични зелени пространства (планирани по други мерки), тук се
предвижда “облагородяване” на междублоковите пространства в Несебър - нов град и
части на к.к.Слънчев бряг. За селищните среди в другите туристически локализации се
предлага кампания по възраждане на движението “образцово селище” и 4образцов дом”
под нов надслов – “селище за устойчив туризъм”.
Мярка 4. Екологични проекти по донорски фондове
Активно участие на общината в изготвяне на проекти в национални и
международни програми, финансиращи дейности за подобряване състоянието на околната
среда.
Мярка 5. Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени
територии
Мярка 6. Екологично поведение на населението и туристите
Образователни, обучителни и информационни програми за повишаване на
екологичната култура и мотивация на населението и туристите за опазване на околната
среда.

ПРИОРИТЕТ 5.

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО
СБЛИЖАВАНЕ

Изграждането, задържането и привличането на качествен човешки ресурс е
съдбоносно за постигане на желаното развитие. Паралелно с това, премахването на
острите проблеми, породени от бедност и безработица, е също стратегическа задача.
Реализацията на този приоритет се свързва с провеждането на трайна политика за
подобряване на заетостта, качеството на социалната сфера и предлаганите социални
услуги. До голяма степен, приоритетът е насочен към укрепването на човешкия
потенциал, развитието на социалния сервиз и повишаване на жизнения стандарт. Като
цяло, това рефлектира върху подобряването на атрактивността и качеството на живот в
общината.
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Цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
Община Несебър не е сред общините с високо равнище на безработица. Активните
мерки на пазара на труда следва ефективно да се съчетаят с политиката на общината в
областта на подкрепа на предприемачеството и МСП, както и изграждането на нова
образователна инфраструктура с много-профилно предназначение.
Дейности:
• Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по
заетостта, регламентирана в Националния план за действие по заетостта;
• Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с цел максималното
им обхващане и насърчаване за използване на предлаганите от ДБТ услуги по
заетостта, съобразно ситуацията на пазара на труда;
• Успешно прилагане на новия процесен модел в дейността на ДБТ, с цел
повишаване качеството на обслужване както на търсещите работа лица, така и
на работодателите;
• Усвояване на нови техники и методики за работа, насочени към всеобхватно и
качествено обслужване на търсещите работа лица;
• Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна
сила и съответно предлаганите специалисти;
• Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа
активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси;
• Помощ за индивиди за самонаемане;
• Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и самонаети;
• Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователноквалификационна инфраструктура с много-целево предназначение;
• Създаване на работни места в секторите с растеж;
• Даване на шанс за младите хора;
• Действия за увеличаване устойчивото участие на жените в пазара на труда;
• Действия за засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно
положение, в т.ч. хората, изложени на социално изключване, малцинствата и
хората с увреждания;
• Модернизация на системите за социална защита, така, че да стимулират
поддържането на заетостта;
• Действия за подобряване на социалната подкрепа и социалните услуги;
• Програми за подкрепа на диалога между публичните и частни органи свързани
със заетостта
• Развиване на връзки между социалните и икономическите партньори и
мониторинг на нуждите на пазара на труда.
Цел 2: Повишаване на качеството на човешкия капитал
Дейности:
• Обновяване на сградния фонд и оборудването на училищата;
• Построяване на нова сграда на ПГТ”Иван Вазов”;
• Завършване на сградата на ЕСПУ – колеж по туризъм в гр.Несебър и
превръщането й в център за подготовка на кадри в сферата на туризма;
• Интеграция на децата от етническите малцинства;
• Мотивиране а учителите за взискателност и качествен учебен процес;
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•
•

Включване на информационните и комуникационните технологии в училищата;
Развиване на връзки между социалните и икономическите партньори и
мониторинг на нуждите на пазара на труда.

Цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях
Дейности:
• Изграждане на родилен дом в гр.Несебър;
• Обновяване на медицинските пунктове в селищата извън Несебър;
• Изграждане на Здравна служба в с.Гюльовци;
• Обновяване на авто-парка към спешния медицински център;
• Разкриване на сезонен аптечен пункт в с.Равда;
• Провеждане на общинска политика за намаляване броя на здравно
неосигурените лица, особено в селата;
• Създаване на условия за привличане на медицински специалисти в
непривлекателни селски райони на общината;
• Подобряване на координацията между лечебните заведения;
• Участие в международни проекти и здравни мрежи.
Цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на културноисторическото наследство
•

•
•
•

Дейности:
Осигуряване на инвестиции за обновяване и разширяване на мрежата от културни
институции – ремонт и оборудване на читалище “Яна Лъскова”; връщане в действие на
киносалона в Стария град; изграждане на летен кинотеатър в Новия град; ремонт на
летен кинотеатър в Обзор; изграждане на амфитеатри в с.Св.Влас и с.Равда; ремонт
нан читалищата в с.Св.Влас, с.Кошарица и с.Равда;
Разширяване на контактите с културни институции – за включване на гр.Несебър като
домакин на национални и международни културни прояви (ИКОМОС, ЮНЕСКО, Мво на културата, НИПК и др.);
Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата, обвързване с културен
туризъм;
Създаване на партньорства между общинската власт, културните институции,
неправителствения сектор и бизнеса за насърчаване на художественото творчество и
обогатяване на културния календар на общината;
Очакваните ефекти са:
9 превръщане на общината в активен субект със собствена културна политика,
9 съхраняване на местната културна идентичност в цялото й многообразие,
9 стимулирано художествено творчество,
9 приобщаване на децата и младежите към общозначимите ценности и активното
им участие в културните процеси,
9 популяризирани постижения в сферата на художественото творчество,
9 валоризирани културни дейности, осигурени приходи за възпроизводството им.
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Мярка 2: Подкрепа на младежките дейности
•

Изграждане на Общински детски комплекс
Мярка 3: Подкрепа на спортните клубове и дейности

•
•
•
•
•
•
•
•

Обновяване на съществуващите спортни площадки;
Изграждане на нови комбинирани спортни площадки във всички селища над 900 жит.;
Завършване на яхтената база в гр.Несебър;
Изграждане на закрит спортно-развлекателен център в гр.Несебър;
Изграждане на спортен комплекс и атракционен парк в с.Свети Влас;
Изграждане на конна база и база за конна езда;
Осигуряване на достъп до спортните бази за хора с увреждания;
Публично-частни партньорства за изграждане и стопанисване на спортните обекти.
Цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи
Мярка 1. Развитие на социалните услуги

•
•

Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните заведения;
Активно включване на неправителствения сектор в разширяване и подобряване на
социалните услуги.
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи

•
•

Насърчаване достъпа на уязвимите групи до образование и мотивиране за активно
поведение на трудовия пазар;
Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени места, сгради, транспорт,
обществена информация;
Цел 6. Поддържане на обществен ред и сигурност за всички
Мярка 1. Повишаване на личната сигурност на жителите и гостите

•
•
•

Осигуряване на обходни патрули от общинска полиция и охранителни фирми;
Координация на действия м/у МФ и полиция за предотвратяване на измамите в
обменните бюра и нерегламентираната обмяна на валута “на улицата”;
Координация с представителите на туристическата индустрия за:
- добро информиране на туристите и предпазване от посегателства върху тях и
вещите им;
- повишаване на безопасността в хотелите и частните квартири;
- повишаване на безопасността по плажовете и осигуряване на зони за свободен
достъп;
- повишаване безопасността на туристите в транспортните средства;
- отстраняване на просяци от курортните селища.
Мярка 2. Осигуряване на обществен ред и шумов комфорт в селищните среди

•

Въвеждане на строг контрол и санкции за шумово замърсяване от заведенията;
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•

Подобряване на контрола върху използването на пиротехнически средства и
огнестрелни оръжия;
ПРИОРИТЕТ

6:

УКРЕПВАНЕ

НА

ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ

И

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА 19
Повишаването на капацитета на общинската администрация за работа с бизнеса и
населението (в процеса на изпълнение на общинския план за развитие), необходимостта
от проектен капацитет за усвояване на средства от фондовете на ЕС, по-високата
социализация на хората и развитието на гражданското общество, са свързани с
реализацията на редица мерки:
Мярка 1. Подобряване на местното самоуправление и предоставяните услуги
от местната администрация
Към тази специфична мярка ще бъдат подкрепяни дейности, допринасящи за:
•

Въвеждане на съвременни информационни продукти за обслужване на населението и
бизнеса, базирани на технологията “Електронна община” с три компонента: Население-Администрация; Бизнес-Администрация; Администрация-Администрация;
Въвеждане на обслужване на едно гише;
Развитие на нови подходи и умения в местната администрация за насърчаване и
насочване на местното развитие;
Обучение на местната администрация за работа с нови информационнокомуникационни технологии;
Развитие на контакти и активна международна дейност с институциите на ЕС и
страните-членки на общността за изучаване на техния опит и усвояване на добри
практики по основните направления на развитие;
Създаване на капацитет в общинската администрация за самостоятелно определяне на
местните данъци и такси и оптимизиране на приходите в общинския бюджет;
Създаване и определяне на трайни законосъобразни собствени приходоизточници;
По-ефективно управление на общинската собственост, създаване на “общинска
поземлена банка”;
Въвеждане на преференции за насърчаване на инвестиционната дейност и развитието
на малкия и среден бизнес 20 ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Мярка 2. Подпомагане изграждането на партньорства за развитие
Дейностите, които ще допринесат за подпомагане на процесите на партньорство,
са:
•
•

19

20

Ефективно взаимодействие и партньорство между общинската администрация и
държавните структури по решаването на значими и актуални обществени проблеми;
Развитие на публично-частни партньорства за осъществяване дейностите по плана за
развитие на общината и повишаване на възможностите за усвояване на средства от
фондовете на ЕС;

За подобряване процеса на програмиране и управление на развитието
Чрез местните данъци и такси, чрез навременно развитие на инфраструктурата и др.
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•
•
•

Обучение на местните партньори за разработване, финансиране и управление на
съвместни проекти и прилагане на интегрирани програми за развитие;
Изграждане на дискусионни форуми - като съвети по партньорство между общината и
съответните браншови партньори, в т.ч. туристически бизнес, агро-бизнес, и др.
Стимулиране развитието на между-общинско коопериране и работа по съвместни
проекти, в т.ч. изграждане на регионални клъстери.
Мярка 3. Укрепване на капацитета и подобряване на координацията за
управление на средствата от Структурните фондове на ЕС на местно ниво
Към тази специфична мярка ще бъдат подкрепяни дейности, допринасящи за:

•

Промени в структурата на общинската администрация, обезпечаващи функционалноорганизационното изпълнение на задачите, свързани с повишаване на
административния и програмен капацитет;

•

Подобряване на координацията и взаимодействието за прилагане на регионалната
политика и прилагането на програмите за регионално развитие;

•

Техническа помощ за подготовка на проекти;

•

Обучение и развитие на уменията за управление на проекти, оперативен мониторинг;

•

Информационно осигуряване на процеса на управление;

•

Изграждане на системи за мониторинг на реализацията на плана.
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5. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
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6. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
6.1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Организацията на изпълнението на плана за развитие на община Несебър включва
последователност от действия, свързани с:
• Ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на мерките;
• Функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по
изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана;
• Оперативното управление и координацията между участниците в процеса на
реализация;
• Мониторингът (наблюдението), оценката и контролът на изпълнението по отношение
на целите, действията, ресурсите и резултатите;
• Актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ, и
• Осигуряването на публичност и прозрачност на самия процес на разработване,
приемане и реализация на плана, което пряко се свързва със засилване
демократичността в управлението.
Всички тези съставни етапи на реализацията следва да бъдат програмно, ресурсово,
кадрово и организационно осигурени.
Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата при реализация на мерките
в рамките на общинския план се осъществява чрез разработената индикативна финансова
таблица (Приложение 1). Тя дава числен финансов и времеви израз на предвидените в
плана мерки. Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности и
проекти са:
• Национални източници, включващи средствата на държавното финансиране –
републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и
общинско участие и финансиране от частни търговски дружества ;
• Средства с източник Европейския съюз – пред-присъединителни фондове ФАР,
САПАРД и ИСПА до началото на 2007 г.; Структурни фондове и Кохезионен фонд,
както и останалите инициативи на Общността - след приемането на страната ни за
пълноправен член на ЕС (Приложение 3);
• Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми;
• Привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове
(Приложение 3).
Програмата за реализация и по специално, индикативната финансова таблица,
следва да се обвържат с процедурата по изработването на проекта на бюджет на
общината. В индикативната финансова таблица (в резултат от извършен мониторинг и
оценка) е възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения – както в
размера на заложените средства или прехвърляне на конкретни ресурси, така и да се
актуализират определени източници на финансиране, срокове, приоритети и конкретни
изпълнители.
Функционалната, институционалната и териториалната организация на
действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят от
общинския съвет и кмета на община Несебър. За целта, тези въпроси следва да се решат в
рамките на Наредба, приета от общинския съвет. С нея се уреждат всички въпроси,
свързани с текущото управление на реализацията на общинския план за развитие.
Осигуряването на партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на
общинския план поставя важни изисквания към осъществяването на цялостната дейност
по разработването, приемането и реализирането му. Дейността на общината в областта на
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местното развитие е и трябва да бъде неразривно свързана с участието на населението в
управлението на местните дела. Особено желателно е участието на населението и на
социалните партньори непосредствено преди приемането на плана от общинския съвет.
Тук следва да се проучи и изясни общественото мнение относно визията, целите и
приоритетите на плана. За по-важни проблеми от развитието на общината, ръководството
може да приложи и част от формите на допитване до гражданите.
Всички заинтересовани участници в процеса на местно развитие могат и следва да
се привлекат в създаваните работни групи или при обсъждането в комисиите на
общинския съвет при приемането на предлаганите приоритети и мерки. Приемането на
самия план от общинския съвет предполага широко гражданско обсъждане и одобрение.
От контактите на общината с гражданите и социалните партньори при обсъждането
и приемането на плана, до голяма степен зависи формирането на благоприятен климат при
последващата реализация. Приетият план за развитие се нуждае и от съществена медийна
подкрепа за разгласяване и отразяване на обществени реакции. В процеса на текущата
реализация на плана е препоръчително междинните резултати да се публикуват в уебстраницата на общината, да се посочват предстоящите мерки и конкретните действия,
които следва да се предприемат.
Друг важен въпрос, свързан с разработването и прилагането на общинския план за
развитие е защитата на принципа на “партньорство” между местната власт и всички
легални партньори, заинтересовани участници в процеса на местното развитие. В този
принцип се крие именно силата на подкрепата за плана.
Както всички общини, така и Несебър трябва да разчита на собствения си
капацитет и ресурси за финансиране подготовката на проекти и тяхното
съфинансиране. От една страна, това означава при съставянето на годишните бюджети да
се определят приоритети и да се отпускат 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 и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства.
Продължаването на процеса на финансова децентрализация и предоставяне на поголяма автономност на местните власти ще допринесат за повишаване на капацитета на
общините, в т.ч на община Несебър, за усвояване на средства по Европейските фондове.
Освен това се предвиждат и други мерки за утвърждаване на финансовата
децентрализация, например:
• Разработване на законови процедури, регламентиращи правомощията на общините да
емитира дълг - процедури по обезпечаване, получаване и оповестяване на кредитен
рейтинг, публичност и отчетност на операциите;
• Стимулиране развитието на общинските кредитни пазари;
• Даване на автономност на местните власти при въвеждането на преференции за
инвеститорите (от гледна точка на местните данъци и такси, развитие на
инфраструктурата и т.н.); с действието се цели стимулиране на състезателния характер
при привличането на инвеститори от общините.
Всички тези мерки ще доведат до нови възможности за финансиране и
разработване на проекти и привличане на инвестиции от местните власти.
За да се осигури постоянното частно съфинансиране на дейностите, финансирани
от Структурните фондове, ще се обърне внимание на мерките по Оперативните програми,
където се изисква частно съ-финансиране. Предвижда се създаването на публично-частни
партньорства, предимно в областта на концесиите при подобряването на базисната
инфраструктура.
Прилагането на принципа на публично-частните партньорства за изпълнението и
финансирането на задачите на общинското развитие, трябва да се разглежда като въпрос
от непрекъснато нарастваща степен на значимост. В настоящия момент, участието на
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частния сектор в изпълнението на програмите за общинско развитие е ограничено почти
изцяло до съ-финансирани проекти с крайни бенефициенти - МСП.
Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за
повишаване на капацитета за усвояване на средства на общината. Усвояването на
огромните средства по Структурните фондове и фонд Сближаване 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. В пазарната икономика финансовите средства са съсредоточени основно в
частния сектор. Здравите местни партньорства с частния сектор откриват път към частно
съ-финансиране, с което се осигуряват допълнителни средства за местни проекти.
В рамките на този общински план за развитие са предвидени два планови периода
– първият включва изпълнението на мерки със срок до 2006 г. (включително и такива по
плана 2000-2006). Вторият период обхваща новия програмен период – от 2007 до 2013 г. –
това е периодът, в който ще се разчита и на структурните фондове на ЕС. До края на
първия условен етап, общината би трябвало да е подготвила и създала основния набор от
стратегически документи – мерки, програми и проекти, стартиращи през 2007 г.
Създадената до тогава “банка” проекти е решаваща за реализиране на инвестиционната
част от програмата.
Наложително е да се приложат неотложни мерки за повишаване на програмния и
проектен капацитет на общината, доколкото достъпът до тези финансови източници
трябва да зависи от нейната действителна способност да представят ефективни и
конкурентни проекти. Местните участници трябва да осъзнаят, че успешното включване в
Структурните фондове на ЕС и програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще
зависи и от тяхната инициатива, способност за поемане на риск, новаторство и капацитет
за изграждане на партньорства.
6.2. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Наблюдението на изпълнението на ОПР е задача на Общинския съвет и на Кмета
на община Несебър. Това налага съветът да вземе решение за създаване (по предложение
на кмета) на работна група за наблюдение на плана. На основа на взетото решение,
кметът издава заповед за нейното създаване. Групата за наблюдение следва да включва
представители на съвета и експерти от състава на общинската администрация, като
организацията и функционирането й се регламентира с решение на ОбС (Наредба за
текущо управление на реализацията на общинския план за развитие).
Групата за наблюдение:
• Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на степента на
изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди (по предложение на
кмета на общината), изготвеното предложение от групата, като съответно определя
техния конкретен набор и стойностите им;
• Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на ръководството
на общината за състоянието и възможните мерки;
• Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя отчет
за постигнатите резултати;
• Разглежда резултатите от междинната оценка (ако такава е възложена) и прави
предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите
действия;
• Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако това е
наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо внасяне и
разглеждане от съвета;
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Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на
средствата по мерките, програмите и проектите.
В рамките на дейността си, групата за наблюдение изготвя регулярни или
конкретни отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява
и прогреса при реализацията на плана и изпълнението на показателите и индикаторите.
Мониторингът води до засилване потенциалните възможности на общинския план
за развитие. Специфичен за общинския план е факта, че той следва да се разглежда като
важна стъпка в процеса на прилагане на изцяло нов по-демократичен подход на
регионално развитие, в основите на който стои принципът “отдолу – нагоре”. Това е така,
защото именно тук става съчетаването и приемствеността между стратегическите и
програмните документи, характерни за политиката на регионално развитие в Европейския
съюз. Чрез прилагането на този принцип е възможно да се подобри сътрудничеството
между различните участници и актьори, които си комуникират при изпълнението на
плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност и партньорство.
Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите
водещи компоненти. Най общо тук се включва:
• Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение;
• Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;
• Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите и
• Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.
От гледна точка информационното осигуряване на мониторинга, важен е въпросът
за събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни
(официализирани), верифицирани, релевантни (съотвестващи) и прости. Това налага да се
осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между
общинската администрация и регионалната статистика за набиране и анализиране на
текущи данни и информационни източници.
Вторият важен момент в осъществяването на текущ контрол по изпълнението на
целите и приоритетите на ОПР е процеса на оценяване. Оценките са структурноопределящ елемент на изпълнението на програмния документ и ориентир за правилността
на провежданата места политика на развитие. В зависимост от времевия хоризонт на
действие на плана (2007-2013г.), се формират три вида оценки в съответствие със
изискванията на закона.
Предварителна оценка – Тази оценка е препоръчителна и може да се извърши на
фазата на разработването на общинския план преди неговото окончателно приемане от
Общинския съвет. Тази оценка следва да се изготви от независим експерт и тя трябва да
включва основно отговор на два принципни въпроса: доколко и как са отчетени
предвижданията на Областната стратегия за развитие, както и оценка за очакваното
въздействие на самата стратегия върху социалната и икономическата ситуация в областта.
Междинна оценка – Тази оценка следва да се извърши в средата на периода на
действие на общинския план за развитие (удачно е това да стане през 2009 г.). В рамките
на тази оценка, следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се
прави и преглед на степента на достигане на формулираните цели, приоритети и мерки и
се отчетат възникнали положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да
завърши с конкретен анализ, с който да се предвиди съответната реакция. Това реално
може да служи и за начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана.
Последващата оценка – тази оценка включва:
• Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и
ресурси за изпълнението на плана;
• Оценка на общото въздействие върху социално-икономическата обстановка в
общината;
• Анализ на факторите при изпълнението на ОПР;
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Оценка на степента на постигане на приоритетите и мерките и устойчивост на
резултатите;
• Изводи относно същността и начина на прилагане на общинския план за развитие,
както и на резултатите от осъществените мерки.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на
финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху
територията на общината (настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от
предприети интервенции). Това изисква набор от специфични индикатори и възможност
за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Предложените в Приложение 4 количествени и качествени индикатори за
наблюдение и оценка на изпълнението на плана, отговаря на следните изисквания:
• Стремеж към количествено представени индикатори, т.е измерими;
• Систематизирани, стандартизирани с изискванията на Евростат, съпоставими;
• Допълват се от система данни, която позволява периодично набиране, верификация и
достъп до тях.
Законът не предвижда изрично осъществяването на тези оценки, но по аналогия,
тези процедури могат да се провеждат и за настоящия план. Обикновено оценките могат
да се осъществяват от групата за наблюдение, но е възможно те да се извършват от
независим експерт. За конкретно прилагане на механизма за оценяване е препоръчително
общинския съвет да приеме наредба, с която да уреди решаването на подобни въпроси.
Наредбата по същество е възможно да уреди и други въпроси, свързани с разработването,
приемането, изпълнението и актуализацията на общинския план за развитие, както и с
въвеждането на определени механизми и инструменти за управлението и реализацията на
плана.
Актуализация
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало да остане
относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав – по
отношение на мерките и проектите.
Заключение
Общинският план за развитие на община Несебър е основен документ за
провеждане на политиката за регионално развитие на местно ниво. С негова помощ се
обективизират действията на местната изпълнителна власт и се създават условия за
планомерно и целенасочено изпълнение решенията на общинския съвет и дейността на
кмета и общинската администрация.
От гледна точка на неговото последващо прилагане, съществуват определени
потенциални рискове. От една страна, по отношение на самия процес на планиране и
програмиране, е налице силен уклон, произтичащ от разбирането, че планът е еднократен
акт със завършен краен продукт. Това предполага преди всичко вътрешно
усъвършенствате на процеса на планиране и частично развитие на неговите съставни
елементи. Ударението се поставя върху партньорството, постигане на “пробиви” в самата
реализация, изработване на механизъм за мониторинг и оценка и правилно съчетаване на
секторното и регионалното развитие. От друга страна, съществува риск от изпадане в
другата крайност, свързана с концепцията за “непрекъснатото планиране” (в буквалния
смисъл на думата), предполагащ перманентна цялостна реорганизация, разбира се при
спазване на определени срокове. Често този процес е свързан с риска за тоталната
промяна и отказ от приемственост. Реалната алтернатива е прилагането на т.н.
“структуриран планов процес”, при който планирането и програмирането (в т.ч. и
изпълнението на плана) се разделя на стъпки (етапи) и е предварително известно кога и с
какъв резултат завършва всеки от етапите.
За целта се налага върху него да се осъществява непрекъснат мониторинг, с
помощта на който да се провежда ефективен контрол при етапното му управление. На
77

78
тази основа, периодично планът за развитие следва да бъде актуализиран в програмната си
част и поддържан винаги в актуалност при промяна в състоянието на основните социалноикономически процеси и на средата.
Независимо, че планът бе разработен в условията на недостатъчна информационна
и прогнозна обезпеченост, той може да бъде ефикасно средство за диалог с централните
власти при решаването на текущите и оперативни задачи на общината.
Накрая, авторският колектив изказва своята сърдечна благодарност на всички от
община Несебър, допринесли за изработването на този стратегически планов документ.
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“Планово” развитие на рекреация за чужденци,
http://www.bulgarianproperties.com/topimg/B0_8597_32.jpg

“Авансово” развитие и на Емона

Инициативата застрояване започва така …Следва заявка за инфраструктура …

I

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕЗЮМЕ
Основният извод от анализа е:
Община Несебър може и трябва да развие “мъдра” икономика, облегната на
повече “опори” - устойчив туризъм, плодородните земи, морето и неотразимата
привлекателност на крайбрежието си (не само за туризъм).
Този извод се трансформира в отправна точка и база на стратегията за развитие
на общината. Само диверсифицирана икономика може да компенсира сегашните рискове
от прекомерно “облягане” на туризъм. Това не означава забавяне на неговото развитие, а
напротив – качествени подобрения във всичките му аспекти (разнообразяване, стандарти,
нови пазари, нови локализации, ефективност, инфраструктурна обезпеченост и т.н.). В
същото време, острите социални проблеми не могат да чакат ефектите от стабилизирана
икономика. Към тях трябва да се насочат незабавни мерки, да се привлекат значителни
ресурси.
През следващия период на развитието си общината ще се сблъска и с едно ново
предизвикателство - засилена конкуренция за привличане на капитали и намиране на
пазари (породена от глобализирането на световната икономика и в частност, от
сливането с пазарите на ЕС). Това се отнася в пълна сила и за туристическия сектор.
Оцеляването на местните туристически продукти и производители става все по-зависимо
не само от нови технологии и конкурентноспособна продукция и услуги, а и от нова, повисша форма на коопериране и взаимодействие - създаването на мрежи и клъстери
(индустриални, туристически, информационни, транспортни). Ключови ресурси стават
информацията и професионалната култура на работната сила.
Не по-малко предизвикателство е пренастройването на общината за развитие в
съзвучие с основните принципи на политиката за сближаване на ЕС, а именно:
повишаване на конкурентноспособността, изграждане на информационно общество и
икономика на знанията, смекчаване на социалните и териториални контрасти, устойчиво
развитие. Към постигането на тези цели е насочен и целият комплекс от интервенции по
линия на Структурните фондове и Фонд ”Кохезия” 1 . Съгласуването на целите на
общинското развитие с тези на политиката за социално-икономическо сближаване на ЕС и
предвиждането на мерки, вписващи се в регламентите на Структурните фондове, ще
създаде възможност за максимална финансова осигуреност на плановите документи по
линия на европейските фондове.
Община Несебър се нуждае от нови фактори за трайно запазване на сегашните
високи темпове на социално-икономическото си развитие при разнообразяване на
туристическите продукти и внасяне на нови икономически дейности (модерна
преработваща индустрия във вътрешността и високотехнологични производства по
крайбрежието). Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен,
човешки и инвестиционен) и да насочи развитието си в две стратегически направления:
9 Максимално оползотворяване на възможностите за финансиране от национални
и европейски източници (Приложение 3);
9 Да преодолее рисковата си икономическа позиция, породена от прекомерно
“облягане” на туризъм.
Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията.
Това означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху
инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал на
1

“Кохезия” = сближаване, намаляване на различията в социално-икономическото развитие на страни,
райони, области, общини, селища.
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общината. Сериозни дефицити в инфраструктури и човешки ресурси вероятно ще забавят
този процес.
Основната цел и стратегическите приоритети в развитието на общината са
формирани на основата на анализа, ревизията на действащата стратегия и като отговор на
посочените по-горе нови предизвикателства. Последните тенденции в развитието на
общината показват значително подобрение на икономическите показатели като цяло
(макар и с трудно прогнозируема продължителност). Видими позитивни ефекти се очакват
от новите инвестиции в туризма, но инфраструктурните и обновителните проекти
закъсняват. Сравнени с изявените потребности и динамичните стандарти, времевите и
финансови мащаби на реализиращите се инфраструктурни проекти са неадекватни/малки.
На този фон, потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в
развитието на общината са се увеличили. Необходимо е ново градиране на приоритетите,
териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и
осезаеми промени в желаните насоки.
На тази основа, стратегията за развитие на община Несебър за периода до 2013 г.
ще бъде:
• Подкрепяща - по отношение на предпоставките за реформиране и развитие на
основния икономически сектор (туризъм);
• Агресивна – по отношение на изграждането и обновяването на инфраструктурите;
• Стимулираща – по отношение на аграрния сектор и нови високо-технологични
производства;
• Стабилизираща – по отношение на желания териториален баланс в развитието на
общината и протичането на социалните процеси 2 .
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и
качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Местните хора
искат сигурен поминък, достъпни и качествени услуги, надеждни комуникации. Искат да
има какво да предложат на децата си, да ги задържат до себе си. Макар и скромен, дори
този хоризонт на желанията би бил трудно реализуем от гледна точка на пазарната среда и
конкуренция в утрешна обединена Европа. Необходимо е да се поставят нови цели и
критерии на развитието, да се пречупи инерцията на старото мислене и прекомерно
облягане на държавата и туризма. Това го могат младите и образованите – хората, носещи
в себе си високите критерии и готовност да се конкурират. Те са стратегическият ресурс за
развитие на община Несебър.
От друга страна, “завоят” в посока на мечтаното развитие изисква много време и
усилия на общинската администрация, социално-икономическите партньори и цялата
местна общност. Десетилетия наред община Несебър е разчитала основно на туризъм,
подкрепен от много-профилно селско стопанство и преработваща индустрия. Много от
икономическите “опори” отпреди прехода са загубени 3 . Навременната им подмяна с нови
е другият елемент във визията за развитие на общината. Възможните нови опори 4
изискват чиста среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). Те също трябва
да станат елемент на визията на общината.
2

Системите на социалния сервиз (образование, здравеопазване, култура и спорт), заетостта и
благосъстоянието на гражданите.
3

Интензивното животновъдство, преработката на селскостопанска продукция, поливното земеделие,
трайните насаждения, рибната индустрия;

4

Преработваща индустрия, “внесени” високотехнологични производства, модерно животновъдство,
биологично земеделие, алтернативен туризъм;
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Времето на свръх-концентрация (на инвестиции, услуги и хора) в града отмина 5 .
Модерни и жизнени стават мрежите от центрове с безпрепятствен достъп до всяка точка 6 .
Основната цел на европейската (и националната) регионална политика е ‘икономическо и
социално сближаване’, т.е. премахване на резките различия между стандартите на средата
и на живота. Независимо от ограничените ресурси и огромни потребности на
урбанизираното крайбрежие, целеви публични инвестиции трябва да се насочат и към
селските райони. Те съдържат потенциал за желаното преструктуриране, за намиране на
алтернативни икономически опори на общината.
Залог за конкурентноспособност е активното сътрудничество и коопериране на
община Несебър с Бургас и съседите от цялото крайбрежие, с отварянето й към Европа и
света. Това с особена сила важи за реализирането на аспирациите за утвърждаване на
Несебър като уникална дестинация и модел за устойчив туризъм, както и силно желано
място за живеене.
Горните постановки отразяват мнения на местната общност 7 , надстроени с
виждания на консултанта. На тази основа е формулирана визията за развитие на
общината:
Община Несебър – просперираща зона на мъдра 8 икономика, стъпила върху устойчив
туризъм, плодородни земи, морето и уникалната привлекателност на крайбрежието
си, зона, осигуряваща сигурност, богата духовност, съхранена околна среда и висок
жизнен стандарт на своите жители.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Основната стратегическа цел на развитието на община Несебър е:
ДА ПОСТИГНЕ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И
ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ПРИ СЪХРАНЕН
ЕКОЛОГИЧЕН БАЛАНС
Основната цел съдържа две неотделими сфери: “икономически растеж” и
“жизнена среда”. Първата е двигател на развитието, а втората осмисля усилията на
хората, реализирали това развитие. Задължително условие е целта да се преследва
успоредно и едновременно в двете сфери.
Първата част на стратегическата цел “Стабилни темпове на икономически
растеж” е решаваща, но не трябва да се преследва “на всяка цена”, а да се постигне от
обновена,
конкурентноспособна,
природо-щадяща
икономика.
Икономика,
оползотворяваща човешките и природните ресурси на общината. Икономика, приоритетно
ориентирана към устойчив туризъм и модерен аграрен сектор, но и към високи
технологии.
Икономика,
разчитаща
на
нови
инвестиции
чрез
активно
5

Като западно-европейска тенденция.

6

Аналогично на структурата и функционирането на Internet пространството.

7

От Общинска стратегия за регионално развитие на община Несебър, 2000-2006 и Програма за устойчиво
развитие на туризма в община Несебър, 2005-2010;
8

Изявяваща се в туризъм, но широко стъпила върху всички останали ресурси (материални, духовни и дори
емоционални), без да създава конфликти за основните дейности. По този начин икономиката си създава
жизненост и устойчивост, минимизира риска от срив при евентуално западане на туризма (всеизвестен е
фактът, че туризмът е един от най-динамичните отрасли, но и най-рисковият).
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привличане/насърчаване. Икономика, само-укрепваща се чрез коопериране и
сътрудничество в бизнес мрежи и кластери.
Другата сфера на целта е “високи стандарти на жизнената среда”. Отчитайки
констатациите от анализа, това всеобхватно понятие може да се сведе до
характеристиките/стандартите в няколко основни аспекта – технически инфраструктури,
околна среда, жилища. Това не изключва усилията за подобряване на стандартите в
социалния сектор (заетост и доходи, образование, култура, спорт, здравеопазване,
социални жилища, социални грижи). Те се третират като равностойни по значимост, но
силно зависими от резултатите по основната стратегическа цел.

ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Освен компонентите, съдържащи се в основната цел (“икономика” и “жизнена
среда”), планът адресира мерки и към още два аспекта на общинското развитие –
“човешки ресурс и социално сближаване” и “административен, проектен и финансов
капацитет”. Изграждането, задържането и привличането на качествен човешки ресурс е
съдбоносно за постигане на желаното развитие. Премахването на острите проблеми,
породени от бедност и безработица, е стратегическа задача по две причини – безспорна
необходимост от пряка и незабавна помощ към маргиналните групи и шанс да се
привлекат средства от структурните фондове на ЕС и за тази цел. Компонентът
“капацитет” е от изключителна важност за приложимостта на плана. Той се третира в
широк аспект и обхваща: инструменти за управление/въздействие чрез ресурси на
местната власт (недвижимости, финанси), специализирана общинска администрация по
стратегическо планиране, разработване и управление на проекти, развитие на
партньорства с бизнеса и нестопанския сектор, информация и мониторинг.
От своя страна, първият компонент на основната цел (“икономика”) се разделя на
три структурни/приоритетни сфери – “устойчив туризъм”, “щадяща индустрия” и
“балансиран аграрен сектор”. Така се дефинират общо шест приоритетни сфери на
плана за развитие на община Несебър:

Приоритет 1. Развитие на устойчив туризъм
Приоритет 2. Създаване на диверсифицирана, високопродуктивна и
екологично чиста индустрия

Приоритет 3: Развитие на балансиран аграрен сектор, интегриран с
хранително-вкусова индустрия и туризъм

Приоритет 4. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни
инфраструктури и съхранена околна среда

Приоритет 5. Развитие на човешките ресурси и социално сближаване
Приоритет 6. Укрепване на институционалния и административен
капацитет на общината
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ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ
Цел 1. Планово, организационно и информационно усъвършенстване на
туристическия сектор
Мярка 1. Актуализация на общинската стратегия и програма за развитие на туризъм
Мярка 2. Изработване на общ устройствен план на общината и специализирана
устройствена схема за развитие на туризъм
Мярка 3. Подобряване на информационното обслужване на туристите
Мярка 4. Подобряване на рекламата и маркетинга на туристическите продукти и
туристическата дестинация
Цел 2. Обогатяване и разнообразяване на туристическите продукти
Мярка 1. Административно съдействие за изграждане на голф-селище
Мярка 2. Обучение на местен персонал за поддържане на голф-игрището
Мярка 3. Осигуряване на довеждаща инфраструктура до голф-селището
Мярка 4. Подобряване на околния ландшафт чрез допълнително залесяване и озеленяване
Мярка 5. Валоризация на антропогенните туристически ресурси
Мярка 6. Създаване на туристически продукт “Археологически училища на
Мярка 7. Експониране на нови обекти от културното наследство
Мярка 8. Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните
финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на
туристически услуги
Мярка 9. Маркетингово проучване на подходящи локализации за изграждане на
“туристически чифлици”
Мярка 10. Създаване на общинска програма за алтернативен туризъм
Цел 3. Подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура
Мярка 1. Изготвяне на актуална експертна оценка за състоянието на съществуващите
туристически обекти и довеждащата инфраструктура
Мярка 2. Съдействие при изграждане на нови туристически обекти и обновяване на
съществуващите
Мярка 3. Разработване на проекто-предложения за включване в програми за развитие на
инфраструктурата, обслужваща туризма в общината
Цел 4. Екологизация на туризма в общината
Мярка 1. Организиране на информационна кампания за новите тенденции и философията
на устойчивия туризъм
Мярка 2. Опазване, поддържане и развитие на зелените площи и “меката
инфраструктура”
Мярка 3. Контрол върху унищожаване на зелените площи
Мярка 4. Инвестиционен маркетинг за привличане на инвеститори в “хотели с девет
звезди”
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ПРИОРИТЕТ 2: СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКОПРОДУКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНО
ЧИСТА ИНДУСТРИЯ
Мярка 1: Създаване на условия за развитие/внасяне на високотехнологични
производства
Мярка 2: Развитие на морска индустрия
Мярка 3: Развитие на преработваща промишленост и преди всичко – хранителновкусова
Мярка 4: Участие в регионални клъстери и бизнес мрежи
Мярка 5: Развитие на адекватна бизнес и информационна инфраструктура
ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА БАЛАНСИРАН АГРАРЕН СЕКТОР,
ИНТЕГРИРАН С ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ИНДУСТРИЯ И ТУРИЗЪМ
Цел 1: Оптимално използване на природните ресурси
Мярка 1: Развитие на модерно животновъдство
Мярка 2: Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини)
Мярка 3: Възстановяване на поливното земеделие
Мярка 4: Екологизация на земеделието
Мярка 5: Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на
ландшафта
Мярка 6: Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за микрорайониране на културите
Цел 2: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в
аграрния сектор
Мярка 1: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на
научното обслужване в аграрния сектор
Мярка 2: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на
производители (зърнопроизводители, животновъди, овощари, пчелари,)
Мярка 3: Подкрепа на млади фермери
Мярка 4: Подкрепа на натурални и полу-пазарни стопанства за превръщането им в
пазарно-ориентирани
Цел 3: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти
Мярка 1: Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания
на стандартите на ЕС
Мярка 2: Изграждане на сезонно земеделско тържище и борса
Цел 4: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селските райони
Мярка 1: Подпомагане на частни инициативи в създаване на микро-предприятия
(сувенири, екобрикети, пакетиране на храни)
Цел 5: Присъединяване към регионален клъстер “Бургаски храни”
Мярка 1: Популяризиране на клъстера като висша организационна форма за отстояване
на пазари и конкуренция
Мярка 2: Организиране на заинтересованите производители, създаване на партньорства
Мярка 3: Оползотворяване на държавните целеви фондове за институционално
изграждане на клъстери
Мярка 4: Създаване на център за разпространение на информация, обучение,
консултации и подкрепа на стартиращи фирми в сектора
Мярка 5: Създаване на координационна програма за насочване на нови инвестиционни
инициативи към клъстер “храни”
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ПРИОРИТЕТ 4.
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С
МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ И СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА СРЕДА
Цел 1. Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура
Мярка 1. Развитие на републиканската пътна мрежа
Мярка 2. Доизграждане на инфраструктурата и развитие на водния транспорт
Мярка 3. Поддържане в добро експлоатационно състояние на общинската пътна мрежа
Мярка 4. Подобряване на уличната мрежа и организацията на движението
Цел 2: Доизграждане и развитие на водостопанската инфраструктура
Мярка 1. Осигуряване на достатъчно количества питейна вода за посрещане на
очакваното нарастване на водопотреблението в общината
Мярка 2. Изграждане на нова, подмяна и реконструкция на съществуваща
водоснабдителна инфраструктура
Мярка 3. Доизграждане и модернизация на канализационната инфраструктура
Мярка 4. Пречистване на отпадъчните води
Цел 3: Доизграждане и модернизиране на енергийната инфраструктура
Мярка 1. Поддържане на техническите параметри на електроенергийната мрежа и
осигуряване на стабилно електрозахранване
Мярка 2. Осигуряване на улично осветление на обществени места
Мярка 3. Въвеждане на алтернативно енергоснабдяване
Цел 4: Усъвършенстване и развитие на съобщителната инфраструктура
Мярка 1. Продължаване процеса на модернизация на телекомуникационната мрежа
Мярка 2. Доизграждане и развитие на съобщителната инфраструктура
Цел 5. Трайно подобряване на екологичното състояние на общината
Мярка 1. Екологичен мониторинг - изграждане на система за непрекъснато следене на
замърсяването на въздуха, водата и почвата
Мярка 2. Твърди отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, организиране
на събирането, депонирането и третирането на твърдите отпадъци
Мярка 3. Благоустрояване на селищните среди
Мярка 4. Екологични проекти по донорски фондове
Мярка 5. Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии
Мярка 6. Екологично поведение на населението и туристите

ПРИОРИТЕТ 5.
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО
СБЛИЖАВАНЕ
Цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
Цел 2: Повишаване на качеството на човешкия капитал
Цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях
Цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на културноисторическото наследство
Мярка 2: Подкрепа на младежките дейности
Мярка 3: Подкрепа на спортните клубове и дейности
Цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи
Мярка 1. Развитие на социалните услуги
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи
Цел 6. Поддържане на обществен ред и сигурност за всички
Мярка 1. Повишаване на личната сигурност на жителите и гостите
Мярка 2. Осигуряване на обществен ред и шумов комфорт в селищните среди
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ПРИОРИТЕТ
6:
УКРЕПВАНЕ
НА
ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНАТА

И

Мярка 1. Подобряване на местното самоуправление и предоставяните услуги от
местната администрация
Мярка 2. Подпомагане изграждането на партньорства за развитие
Мярка 3. Укрепване на капацитета и подобряване на координацията за управление на
средствата от Структурните фондове на ЕС на местно ниво

VIII

Таблица №3
Разпределение на площта на горския фонд по групи гори по функции
Площ
Групи гори по функции
ха
І. Гори и земи с основно дървопроизводителни и
15352.0
средообразуващи функции
ІІ. Защитни и рекреационни гори и земи (1+2+3+4)
6836.5
1. Противоерозионни гори и земи
784.7
1.1. Еднокилометрови крайбрежни ивици на Черно море
766.3
в т.ч. нелесопригодни горски площи
51.7
1.2. Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и
18.4
храстова растителност
2. Мелиоративни гори и земи
68.6
2.1. Защитни ивици (50 м) край първокласен път
56.7
2.2 Защитна 10-метрови ивици край напоителни канали
11.9
3. Рекреационни гори и земи
5400.6
3.1 Лесопаркове
1326.0
3.1.1 Лесопарк "Слънчев бряг"
1194.5
в т.ч. - защитни 1 км ивици на Черно море
167.0
- защитни 50 м ивици на шосе
124.4
- курортни гори
280.1
3.1.2 Лесопарк "Несебър"
105.4
в т.ч. защитни 1 км ивици на Черно море
105.4
3.1.3 Лесопарк "Обзор"
26.1
в т.ч. курортни гори
26.1
3.2. Курортни гори
4074.6
в т.ч. - защитни 1 км ивици на Черно море
579.3
- защитни 50 м ивици на шосе
28.0
4. Други гори и земи
582.6
4.1. Семепроизводствени насаждения
482.9
в т.ч. курортни гори
74.7
4.2. Географски култури
89.6
в т.ч. - курортни гори
2.6
- лесопарк "Слънчев бряг"
6.2
4.3. Исторически места
10.1
в т.ч. курортни гори
5.1
ІІІ. Гори и земи в защитени територии (1+2)
233.9
1. Защитени местности
210.3
в т.ч. - защитни 1 км ивици на Черно море
87.8
- курортни гори
59.0
- нелесопригодни горски площи
5.7
2. Природна забележителност "Пясъчни дюни"
23.6
в т.ч. - защитни 1 км ивици на Черно море
23.6
- лесопарк "Несебър"
23.6
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА (І+ІІ+ІІІ)
22422.4
Източник: Агенция по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, "Баланс на територията на община Несебър към 31.12.2000 г."
(последен)

%
68.5
30.4
3.5
3.4
0.2
0.1
0.3
0.2
0.1
24.0
5.9
5.3
0.7
0.6
1.2
0.5
0.5
0.1
0.1
18.1
2.6
0.1
2.6
2.2
0.3
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1.1
1.0
0.4
0.3
0.0
0.1
0.1
0.1
100.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИОРИТЕТИ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г.
Европейски фонд за регионално развитие
Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013
Европейско
Регионална конкурентоспособност и
Конвергенция/Сближаване
териториално
заетост
сътрудничество
Изследвания, технологии и развитие, Иновации и икономика на знанията
Трансгранични социалноиновации и предприемачество
капацитет за изследвания, технологии и икономически дейности
развитие, и иновации
Информационно общество
Транснационално
иновации в МСП
сътрудничество
Околна среда
предприемачество
Работа в мрежа и обмен на
Предпазване от рискове
финансови инструменти и инкубаторни опит между регионалните и
Туризъм
местните власти
Транспорт: трансевропейски мрежи възможности
Околна среда и предпазване от рискове
и чист градски транспорт
Енергия,
вкл.
трансевропейски Достъп извън основните градски
центрове
до
транспортни
и
мрежи
телекомуникационни
услуги
от
общ
Образование
икономически интерес
Здравеопазване
: Всички региони от ЕС, които нямат
Директни помощи за инвестиции в
право
на
достъп
до
цел
МСП
“Конвергенция”,
отговарят
на
: Регионите с БВП под 75% от
условията по тази цел
средното за Общността имат право
на достъп до тази цел
Европейски фонд за регионално развитие
Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013 по специфични райони
Райони с природни
Селски райони
Градско измерение
препятствия
Инфраструктура
Достъпност
Възстановяване на физическата
Телекомуникационни мрежи и услуги
Икономически дейности, среда
Развитие на нови дейности, извън свързани с културното Преустройство на нарушени
терени
наследство
аграрни и рибния сектор
Засилване на връзките между градските Устойчиво използване на Развитие на историческото и
културното наследство с мерки
природните ресурси
и селските райони
за
насърчаване
на
Развитие на туризма и услугите в селата Туризъм
предприемачество на местно
ниво
Финансирани приоритети и мерки по европейски фондове – избираеми за периода 2007-2013 г.
Европейски социален фонд (ESF)

Фонд “Сближаване”

Адаптабилност на работниците
Трансевропейски
Достъп на търсещите работа до заетост и транспортни мрежи
предпазване от безработица
Опазване на околната среда
В районите по цел “Конвергенция”, Устойчиво развитие
Европейския социален фонд се намесва -Енергийна ефективност
с цел:
-Възобновяема енергия
Разширяване на инвестициите в човешкия -Транспорт
капитал
Засилване
на
институционалния Заб.: Това засяга дъркапацитет на публичните администрации жавите членки с БВП под
90% от средното за
в следните области:
Общността
- икономика
- заетост
- социална сфера
- околна среда
- законова рамка
IV

Селско развитие
Подобряване
на
конкурентоспособността
в
селското
и
горското
стопанство
Мениджмънт на земите:
Устойчиво използване
на земеделските земи
Устойчиво използване
на горските земи
Диверсификация
на
селската икономика и
качеството на живот в
селските райони
Подходът Лидер

V
Приоритетната
ос,
свързана
с
транснационалното
сътрудничество,
трябва да бъде включена в оперативна
програма.

Изследвания, технологии и развитие 2007-2013
7-ата Рамкова програма за изследвания, технологии и развитие трябва да бъде фокусирана върху следните 6
приоритета:
1. Създаване на европейски центрове of excellence чрез сътрудничество между лаборатории
2. Лансиране на европейски технологични инициативи
3. Стимулиране творчеството на фундаменталните изследвания чрез конкуренция между екипите на
европейско ниво
4. Придаване на повече привлекателност на Европа за най-добрите изследователи
5. Развитие на изследователската инфраструктура в европейски интерес
6. Подобряване на координацията на националните изследователски програми.

•
•
•
•
•
•
•

Образование и обучение 2007-2013
Новата програма се подразделя в 4 оси:
Комениус (Comenius): Участие на учениците от ЕС в общи дейности
Еразмус (Erasmus): Възможност за получаване на висше образование в чужбина
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci): Обучения в предприятия и обучителни центрове в друга
европейска страна
Грунтвиг (Grundtvig): действия, свързани с мобилност
Култура 2007
Програмата възнамерява да засили:
мобилността на работниците
транснационалното движение на работници и културно-художествени произведения
междукултурен диалог
PACE 2006-2010
Програма на
Общността за
подпомагане на
предприемачеството и
конкурентоспособност
та на предприятията

Предложението на Европейската комисия е структурирано около 4 основни
цели, подразделени на 18 действия.
4-те основни цели са:
ускоряване адаптирането на индустрията към структурните промени;
насърчаване създаването на среда, благоприятна за инициативи и за развитие
на предприятията, особено на малките и средните предприятия;
насърчаване създаването на среда, благоприятна за сътрудничество между
предприятията;
засилване на по-добрата експлоатация на потенциала на политиките за
иновационно, изследователско и технологично развитие.
18-те действия са:
Насърчаване и засилване на интеграцията на информационните и
комуникационните технологии в бизнес стратегиите
Насърчаване на корпоративната социална отговорност и устойчивото
производство
Засилване на конкурентоспособността на предприятията и адаптирането им
към промените в специфични сектори
4. Насърчаване на предприемаческия дух
5. Подпомагане поемането на риск от страна на предприемачите
6. Свързване на предприятия с цел растеж и конкурентоспособност
7. Насърчаване достъпа до финанси за предприятия, особено за МСП
Създаване на благоприятна за предприятията регулаторна и административна
рамка на национално ниво
Засилване на ТГС между компании от ЕС
Насърчаване и улесняване на международните бизнес връзки за
предприятия от ЕС
Функциониране на европейските мрежи за подкрепа на бизнеса
Засилване на иновациите чрез по-добри знания и по-ефективен
мениджмънт на интелектуалната собственост
Насърчаване на технологичния трансфер и кластери
Насърчаване на организационните и други не-технологични иновации, вкл.
и дизайн
V

VI
Анализ и мониторинг за подобряване разбирането на вътрешните
фактори
за
конкурентоспособността
и
иновативността
на
предприятията
Принос за подобряване качеството на регулаторната рамка на Общността
17. Оценка
18. Разпространение

План за действие в областта на иновациите
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Публикуване през април 2004 г. на консултативен документ, фокусиран върху следните 6 цели:
иновиране навсякъде
поява на иновацията на пазара
знания навсякъде
инвестиране в иновацията
умения за иновации
ефективно управление на иновациите
Околна среда 2007-2013
Възможности за финансиране чрез следните инструменти:
LIFE – Демонстрационни проекти
Натура
Трети страни
Подпомагане на екологични организации.

План за действие в областта на предприемачеството
Представяне на сайта на Генерална дирекция “Предприятия” на 5 цели и 9 ключови действия:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/action_plan.htm
Цели:
• Подхранване на предприемаческия дух
• Насърчаване на повече хора да станат предприемачи
• Свързване на предприемачи с цел растеж и конкурентоспособност
• Подобряване на финансовия поток
• Създаване на по-благоприятна за МСП регулаторна и административна рамка
9-те ключови действия са:
1. Предприемачество и младежите,
2. Намаляване на риска от провал в бизнеса,
3. Улесняване на трансфера на бизнес дейности,
4. Подобряване на социалната сигурност на нови собственици на малък бизнес,
5. Подпомагане “по мярка” на жените и етническите малцинства,
6. Улесняване сътрудничеството на малкия и средния бизнес на вътрешния пазар; Подкрепа за
иновативните кластери,
7. По-голяма справедливост (equity) и по-силен баланс,
8. Вслушване в предложенията на МСП,
9. Намаляване сложността с цел справяне с данъчното законодателство.
Услуги от общ интерес
Публикуването на Бялата книга по този въпрос е от юни 2004 г. Тази Бяла книга предлага
Комисията:
• да приеме решение за прилагането на чл. 86 от Договора за държавната помощ във вид на компенсация за
публична услуга, предоставяна по някои доверени задачи при функционирането на услуги от общ
икономически интерес, до юли 2005 г.,
• да приеме общностната рамка за държавната помощ във формата на компенсация за публична услуга, до
юли 2005 г.
• да приеме изменение на Директива 80/723/EEC за прозрачността на финансовите връзки между държавите
членки и публичните задачи, до юли 2005 г.,
• да доизясни при какви условия компенсациите за публична услуга могат да бъдат държавна помощ по
силата на чл. 87 (1), до юли 2005.
• Държавите членки трябва да подпомагат Комисията при прилагането на новата законова рамка и поконкретно чрез ясно дефиниране на задълженията за публично обслужване и чрез прилагане на
прозрачни правила на компенсация.
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Инвестиционни фондове, опериращи в България

•
•

Avlar Bioventures Fund 2 (www.avlar.com/evlar_site_in_pro.htm)
Период на действие: 2001-2006
Региони: ЕС(15+10), България, Румъния, ЕАСТ
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
Здраве, социална сфера, нови технологии, политика на МСП, Иновации, Икономика, Финанси;
Подкрепа на фирми от сферата на биотехнологиите и здравеопазването (при създаването и в ранен етап
на развитие)
Фондът участва до 10 % от рисковия капитал на компанията, с максимум до 3.3 млн. Евро
Годишен бюджет на фонда - 45-75 мнл. Евро;
Финансиране на проекта: до 3.3 млн.евро

•

Baring Private Equity Partners (www.bpep.com/bpep/index.asp)
Региони: ЕС(15+10), България, Румъния,Нови независими държави, Азия
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
капиталово финансиране за средния предприятия, които планират разширяване;
Фондът ще държи мажоритарен или миноритарен дял
Годишен бюджет - 15 мнл. Евро;
финансиране на проекта: между 5 и 10 млн.евро

•
•

DBG Eastern European Fund LTD 2 (www.dbgee.com)
Период на действие: 2003-2013
Региони - България, Румъния, Балкани
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Заетост, Икономика, Финанси, Местно развитие
Капиталово финансиране за периферни компании; насърчаване на инвестициите, насърчаване на
производството
Бенефициенти - корпорации, малки и средни фирми
Годишен бюджет - 80 мнл. Евро;
финансиране на проекта: между 3 и 12 млн.евро

•
•
•

Black Sea Fund L.P (www.globalfinace.gr)
Региони - България, Румъния, Нови независими държави, Балкани
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Иконимика, Финанси
Капиталово финансиране за компании с потенциал за растеж
Малки и средни предприятия;
Фондът участва с инвестиция, не по-поляма от 15 % от поверения капитал на всяка една компания
Годишен бюджет - 100 мнл. Евро;
Финансиране на проекта: между 2.2 и 10.1 млн.евро
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Основни показатели за мониторинг на общинския план за развитие
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Темп на нарастване на приходите от продажби на човек;
Повишаване равнището на заетост, мъже, жени (2004 = 100%);
Различия в равнището на заетост по населени места ;
Повишаване равнището на заетост във високотехнологични сектори (2004 = 100%);
Намаляване равнището на безработица, мъже, жени (2004 = 100%);
Различия в равнището на безработица по населени места;
Повишаване равнището на доходите (2004 = 100%);
Ръст на местните и чуждестранни инвестиции “на зелено” и в обновяване/разширяване на
съществуващи производства (2004 = 100%);
Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение) (2004 = 100%);
Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички селища);
Изградена канализационна мрежа, км, (2004 = 100%);
% на трайно премахнати нерегламентирани сметища (2004% = 100%);
Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка в км (2004% = 100%);
Подобрена улична мрежа в лошо състояние в км (2004 = 100%);
Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека (2004 = 100%);
Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал) (2004 = 100%);
Брой жилища с енергиен сертификат (2004 = 100%);
% отпадни води, подложени на първично пречистване;
% отпадни води, подложени на вторично пречистване;
% на домакинствата с подобрени системи за водоснабдяване;
Подобряване ефективността на водоснабдяването (в %);
Намаляван на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %);
Дължина (в километри) на построената / обновена електропреносна / газопроводна мрежа (% от
мрежата, която е завършена);
Дължина на инсталираната широколентова (оптичен кабел) мрежа (в км);
Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители;
Брой на създадените "онлайн" услуги;
Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с информационните технологии (online, електронна търговия и др.);
Брой на малките и средни предприятия (собственици – мъже / жени), които получават бизнес услуги;
Площ на изградените нови бизнес подкрепящи инфраструктурни обекти;
Брой на изградени технопаркове и техно-инкубатори;
Размер на инвестициите за развитие на технопаркове и техноинкубатори (% от общите инвестиции);
Брой на фирмите, разположени в технопарковете и техно-инкубаторите;
Общ размер на инвестициите, привлечени в технопарковете;
Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери;
Създадени нови местни туристически продукти;
Създадени нови фирми в областта на туризма;
Предоставена площ в туристически обекти (м2);
Брой на нови маркетингови инициативи / схеми за промоциране на туристическия бизнес;
Брой на създадени/подобрени атракции;
Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура в подкрепа на местни туристически
продукти;
Изградени/модернизирани културни обекти (2004 г.=100%);
Брой туристи (2004 г.=100%);
Брой на продадените нощувки годишно (след 1 година);
Среден брой посетители на ден;
Брой на служителите, участващи в програмите за обучение (тип, продължителност);
Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб, тип, продължителност);
Брой съвместни проекти между работодатели и студенти;
Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и местни пазари на труда;
Дял на целевото население, участвало в програмите за обучение;
Дял на студентите, включени в стажове, практики и други форми за придобиване на практически опит;
Процент на настанените на работно място бенефициенти (%);
Повишаване на квалификацията на целевото население (%);
Брой на компютрите на 100 ученика в училищата;
Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;
Брой обучителни часове, насочени към ИКТ (часове х обучавани);
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Брой обучавани ученици в ИКТ съобразно техния профил;
Брой, относителен дял и индекси на изменение на броя на лицата, преминали през обучение за
предприемачество, усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за ключови знания и
умения;
9 Проведени активни мерки на пазара на труда, в т.ч. за групи в неравностойно положение;
9 Брой осигурени места за квалификации на групи в неравностойно положение;
9 Предприети и организирани квалификационни курсове за групи в неравностойно положение;
9 Предоставени консултации и съвети за групи в новоразкрити работни места;
9 Относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от общия брой на лицата от групите в
неравностойно положение;
9 Подпомогнати проекти за обновяване на града;
9 Брой преминали общински служители в програми за повишаване на квалификацията;
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Таблица № 1: Население на община Несебър към 31.12.
2001

2002

2003

2004

Брой
Община Несебър
Градове
Град Несебър
Град Обзор
Села
с.Свети Влас
с.Равда
с.Оризаре
с.Тънково
с.Кошарица
с.Гюльовца
с.Баня
с.Раковсково
с.Паницово
с.Приселци
с.Емона
с.Козница

Ср.год.
прираст
2001-04 (%)

19243
10752
8789
1963
8491
1926
1650
1369
962
1037
1036
249
98
81
45
25
13

19254
10698
8693
2005
8556
1910
1656
1386
1043
1024
1021
248
101
81
49
23
14

20166
11270
9252
2018
8896
2010
1806
1384
1071
1059
1018
267
105
88
50
25
13

20471
11383
9360
2023
9088
2183
1826
1397
1083
1067
999
251
98
96
49
25
14

2.1
1.9
2.1
1.0
2.3
4.2
3.4
0.7
3.9
1.0
-1.2
0.3
0.0
5.6
2.8
0.0
2.5

7891095
5473018
2418077

7845841
5461255
2384586

7801273
5441727
2359546

7761049
5431846
2329203

-0.6
-0.3
-1.2

Югоизточен район за
планиране

793899

788285

782653

777836

-0.7

Градове
Села

545282
248617

541633
246652

536197
246456

532450
245386

-0.8
-0.4

Област Бургас
Градове
Села

422458
299016
123442

421049
298113
122936

419925
296236
123689

418925
295095
123830

-0.3
-0.4
0.1

Общо за страната
Градове
Села

Източник: НСИ - текуща демографска статистика

