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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

Цели, място и роля на Плана за интегрирано развитие на Община Бяла за периода 

2021-2027 в цялостната система от документи за стратегическо планиране на 

регионалното и пространственото развитие 

Планирането и управлението на територията се явява сложен и комплексен 

пространствено обусловен процес, който включва както разработването и прилагането на 

процедури и документи, свързани със стратегическото планиране на териториалното 

развитие, така и такива, които са пряко насочени към формирането на конкретни модели на 

усвояване на пространството и устройството на територията. В този контекст, 

стратегическото планиране на регионалното развитие интегрира социално-икономическото и 

пространственото развитие, като обхваща разработването, прилагането  и актуализацията на 

система от документи, насочени към намаляване на различията и дисбалансите в развитието 

на националната територия, ефективно капитализиране на сравнителните предимства, 

ресурси и потенциали, както и смекчаване на най-сериозните проблеми, които лимитират 

възможностите пред развитието на отделните териториални единици. 

Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие обхваща: 

 Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 

 Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2; 

 План за интегрирано развитие на община (ПИРО). 

Фигура 1. Система от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие 
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Настоящият План за интегрирано развитие на община Бяла за периода 2021-2027 г. е 

основен стратегически планов документ, разработен в условията на откритост и широко 

партньорство между ръководството и администрацията на община Бяла, местните 

представителства на централната власт, заинтересованите страни, включващи представители 

на  бизнеса, структурите на гражданското общество и местната общност като цяло. Чрез 

неговото разработване и прилагане се цели осигуряването на необходимата стратегическа, 

функционална и пространствена координация на необходимите интервенции в общинската 

територия, целящи подобряване на условията за живот и бизнес на местната общност,  като 

същевременно се създадат необходимите предпоставки за ефективно усвояване на местните 

ресурси и потенциали на територията, повишаване на инвестиционната и туристическа 

атрактивност на Община Бяла и региона през следващия програмен период 2021-2027 г.  

Политическата и стратегическа рамка на ПИРО Бяла 2021-2027 осигурява 

инструментариума за логическа и функционално-времева проекция на идентифицираните и 

оценени сравнителни предимства, потенциали и проблеми на общината, определената Визия 

за развитие, свързаните с нея обособени Зони за въздействие и конкретните мерки и 

интервенции, които ще се прилагат към хоризонта на действие на плана. 

Разработеният ПИРО е  насочен към развитието на общината и на гр. Бяла от гледна 

точка на неговата роля като център с национално и регионално значение за развитието на 

Югоизточния район и страната като цяло. Чрез прилагането на този стратегически документ 

ще се търси устойчиво надграждане на постигнатите резултати през изминалия програмен 

период, като същевременно  ще се осигурят възможности за по-високи нива на регионален 

растеж, основан на прилагането на конкретна и пространствено обусловена система от 

стратегически цели, приоритети и мерки (проекти). Този стратегически документ определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други 

общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния 

район от ниво 2 и общия устройствен план на общината. 

Не на последно място, Планът за интегрирано развитие на общината осигурява 

пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и 

планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 

икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

В по-широк план, стратегическата рамка на ПИРО Бяла е в пълно съответствие 

с Европейските и национални приоритети в политиката за регионалното развитие за 

периода 2021-2027г. 
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Същият е разработен в съответствие с философията и принципите на съвременното 

стратегическо планиране и управление на територията, които изискват: 

 Съобразяване със стратегическата национална и европейска рамка на  политиката 

за регионално развитие; 

 Осигуряване на добра информационна основа при обосновка на предвижданите 

интервенции; 

 Максимално придържане към изискванията на съществуващия нормативен, 

икономически, социален и организационен контекст; 

 Определяне на реалистична и същевременно широко приета от заинтересованите 

страни визия и стратегическа рамка; 

 Ефективно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на разработването и 

актуализацията; 

 Ясна комуникация на ключовите послания с различните социални и икономически 

субекти, които засяга; 

 Разработване на  проста като структура и логика стратегическа рамка, но с 

конкретни пространствени очертания на нейното приложение; 

 Наличието на ясна структура и логика на приложение, включително 

последователност на етапите, мерките и действията; 

 Осигуряването на ефективен и работещ механизъм за наблюдение, контрол и 

отчетност. 

ПИРО Бяла за периода 2021-2027 г. е разработен в съответствие с изискванията на 

Закона за регионалното развитие (ЗРР, изм. и доп. ДВ № 21/13.03.2020), съгласно който 

„Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО), определя средносрочните цели и 

приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие 

с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и 

общия устройствен план на общината.“ 

Документът е разработен и съгласно Методическите указания за разработване и 

прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020 г.), Закона за 

регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 
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I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО 

И ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНАТА 
 

 

I.1. Обща характеристика / профил на общината: местоположение,  административно-

териториално устройство, природно-географска характеристика, историческо развитие 

 

I.1.1 Местоположение 

 Община Бяла е разположената в източната част на България на брега на Черно море, в 

област Варна. В нейната територия попадат част от склоновете на Източна Стара планина. 

Общинската територия заема най-южната част от крайбрежието на област Варна. 

Община Бяла граничи с общините Долни Чифлик на север и Несебър на юг, част от 

област Бургас. В източно направление е Черно море.  

 

I.1.2 Административно-териториално устройство 

Съгласно административно-теритоалното деление на страната, община Бяла е 

съставна част на Североизточен район за планиране от ниво NUTS 2 и е включена в 

границите на област Варна от ниво NUTS 3. 

Площта на община Бяла възлиза на 161,482 кв.км. Тя представлява 4,23% от площта 

на област Варна. Общината се състои от 6 населени места: град Бяла, който представлява 

административен център, и селата Горица, Господиново, Дюлино, Попович и Самотино. 

 

I.1.3 Природно-географска характеристика 

Релеф и геоложка основа 

Релефът на община Бяла е резултат от сложното съчетание на геоложкия строеж, 

тектонските движения на земната кора, климата и антропогенната дейност. За формиране на 

релефа по бреговата ивица основна роля е изиграла и дейността на морето. 

Територията на община Бяла попада в Старопланинската част българското 

Черноморско крайбрежие. Най-северната част от Старопланинското черноморско 

крайбрежие е заета от Беленската антиклинала. Южно от нея е разположена обширната и 

дълга Дюлинска синклинала. Други форми, резултат от палеогеографското развитие, са 

заравнените повърхнини на склоновете, врязаните речни и морските тераси. 

Съвременният релеф може да се определи като хълмист и ниско планински. В 

западните и северните части попадат източните склонове на Камчийска планина, част от 

източна Стара планина. Те се спускат плавно към морето с наклон между 2 и 5%, като при 
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бреговата линия завършват почти отвесно към морето. Общата структура на северната и 

средната част от територията наподобява плато съставено от няколко наклонени косо и 

разположени ветрилообразно хребета с посока юг – югоизток, които завършват рязко във 

водите на Черно море. Образуваният скалист бряг има характерна структура поради състава 

на скалите, предимно варовици и пясъчници/мергели, като част от него е защитен като 

приодна забележителност „Белите скали“. Средната надморска височина на територията на 

общината е 150 м. Град Бяла е разположен на средна надморска височина 42 м, като 

централната градска част е на 100 м. Най-високата точка е в западната част на общината и е 

269,3 м (връх Тауктепе). 

Релефът на средната и южната част на общината може да бъде характеризиран като 

равнинен, преминаващ в долинен. През община Бяла протичат две реки – Двойница и 

Перперидере, течащи от запад на изток и вливащи се в Черно море. Долината на р. Двойница 

обхваща южната и югозападната част на общината, а между устието ѝ и устието на р. 

Перперидере се образува широка равна тераса. Река Двойница, с постоянен оток, протича 

извън границите на горските територии. Нейните леви притоци - Соления дол, Тъмния дол, 

Ябълков дол, Азмака, всички са с променлив дебит и пресъхващи през лятото. В горната си 

част тези долове имат стръмни брегови земи и добре изразени легла, но в долните си течения 

се губят в работните земи. На територията на общината попадат и няколко по-големи 

водосбора на дерета, вливащи се направо в Черно море. На север от гр. Бяла в скалната 

основа се врязват дълбоките дерета на маловодните реки Бяла река и Карадере, Перпери дол, 

с притоците си Моста и Нова махала. В рамките на горските територии, където теренът е 

хълмист, леглата им са добре оформени и всечени в скалната основа, наклонени и полегати. 

След навлизането им в обработваемите площи, наклонът на леглото им намаля и те се губят в 

тях. Всички са с непостоянен оток и пресъхват през лятото. 

Бреговата линия се характеризира със слаба разчлененост. В северната й част се 

намира слабо вдадения навътре в морето Черни нос, а на юг - по-слабо изразените Изсипания 

нос и нос Канарата. В южната част се намира добре изразения нос „Свети Атанас“, който 

заслонява заливът на пристанището. Наблюдават се стръмни откоси, под които на места са 

образувани дълги и тесни пясъчни ивици. По-голямата част от плажовете имат източна, 

североизточна и югоизточна експозиция, което осигурява добро ослънчаване, но високият 

бряг от запад засенчва ивицата в късните следобедни часове. Добре оформени са две плажни 

ивици - юг от нос Канарата до Бели нос, както и на юг от град Бяла, като и двете са с много 

малка ширина. Подробни данни за плажната ивица са дадени в раздела за поземления ресурс 

на територията. По данни от АГКК дължината на морския бряг в границите на общината е 

14 122,45 м, като 83% от нея е дължината на плажните ивици - 11 728,06 м. Плажната ивица 
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на община Бяла представлява близо 30% от дължината на плажната ивица в област Вална 

(общо 38,2 км). 

В акваторията подводният брегови склон е полегат пясъчен или от твърда скална 

основа препокрита с пясъци. Подводният релеф също е резултат от вълновия процес и 

свързаните с него пясъчни акумулационни форми, като при нос „Свети Атанас“ ясно се 

различават скални образувания като продължение на тези от сушата. 

В геоложко отношение община Бяла попада в Камчийската подобласт от Средното 

крайбрежие на Черноморската зона. Простиращите се от запад на изток нагъвания на 

Предбалкана и главната старопланинска верига, характеризиращи се с високи и стръмни 

склонове, са насечени от алувиални низини по дължината на речните устия. Това създава 

съществен белег в морфографския облик на територията. 

Изградена е от предимно сенонски и еоценски флишки седименти с ограничено 

участие на сенонски (горно кредни) андезити, миоценски варовици и мергели. В 

изграждането на релефа участват още средния еоцен, олигоцена и квартернера. Съчетанието 

на меридионалните и паралелни разломни структури е повлияло върху конфигурационните 

особености на бреговата линия и едрите черти на релефа. Полицикличното развитие на 

релефа и проявите на неотектонските движения се потвърждават от наблюдаваните 

денудационни повърхнини, абразионни нива и речни тераси.  

 

Климат 

Община Бяла попада в обхвата на Черноморската климатична област и по-конкретно 

нейната Източностаропланинска подобласт. Характерни са умерено континентален и 

преходноконтинентален климат с подчертано Черноморско влияние, изразяващо се в мека 

зима, хладна пролет, прохладно лято и топла есен.  

НИМХ не разполага с данни от измервания на температура на въздуха, валежи и 

скорост и посока на вятъра за района на община Бяла. Предоставена е информация от най-

близките в района метеорологични станции в с. Горен Чифлик и нос Емине за периода от 

2010 до 2019 г. Данните могат да бъдат съотнесени с приблизителна точност за вътрешността 

на територията – от станция Горен Чифлик, и за крайбрежната зона – от станция нос Емине. 

За обобщаване на данните е извлечена информация и от сайта на компанията за 

метеорологичен мониторинг „Метеоблу“, Швейцария. 

Средната годишна температура на въздуха е 12,6° С, като средната годишна 

максимална температура е 17,5° С, а средната годишна минимална 7,8° С. Средни дневни 

температури над 20° С има в периода от 15 май до 15 септември. Най-ниски среднодневни 

температури има през зимните месеци от декември до февруари със средна стойност 3,5° С.  
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Районът се характеризира с умерена влажност на въздуха и равномерно разпределени 

през годината валежи. Най-висока влажност средно 79% има през зимните месеци от 

ноември до януари, а най-ниска от юни до септември – близо 65%. Средногодишната 

влажност се движи в границите от 66% до 75%. 

 Разпределени по месеци температурите и валежите са както следва:   

 

Фигура 2. Средни температури и валежи 

 

Източник: meteoblue.com 

 

Поради географското местоположение, мекият климат и температурите, дните със 

снеговалежи са малко на брой – средно около 8,2, като снежната покривка достига до 6-8 см. 

и се задържа много кратко време. Месечната продължителност на слънчевото греене е 

основен показател за развитието на определени икономически дейности като селско 

стопанство, туризъм и други. Съгласно метеорологични данни от последните 30 години, 

броят на ясните, слънчеви дни е средно 104,6. Най-висок брой ясни дни се отчитат през 

месеците юни (11,2), юли (16,8), август (17,1) и септември (11,5), а най-малко са през 

месеците декември (4,2), януари (5,0), февруари (4,1) и март (5,3). Съответно това са и 

месеците с най-много и най-малко часове слънчево греене. Общият брой на дните с 

незначителна облачност възлиза на 163,2, облачните – 97,5, а на валежните – 103,1. 
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Ветровият режим се определя основно от географското местоположение и релефните 

форми. Като посока преобладаващи са северните и север-северозападните, следвани от 

север-североизточните. С най-висока интензивност се отличават северните и север-

северозападните ветрове.  

 

Фигура 3. Роза на ветровете, град Бяла 

Източник: meteoblue  

 

Разглеждането на ветровете едновременно по тяхното въздействие по часове на 

година и посоката им, показва че средногодишно безветрие (0 ч.) има по 36 часа. Най-висок 

брой часове бележат скоростите до 5 км./ч., до 12км./ч и до 19 км./ч., което показва умерено 

ветровит климат със средна скорост 7 м/сек. В допълнение към това, излазът на Черно море 

прибавя и характерни бризове. Те менят посоката си по два пъти на денонощие, което е 

предизвикано от неравномерното нагряване от Слънцето на водната повърхност и сушата. 

Дневният морски бриз духа в посока от водната повърхност към сушата, а нощният - от 

брега към водната повърхност. Това явление е по-често срещано през лятото, когато 

температурните разлики между водната повърхност и сушата са най-големи. За община Бяла 

бризовата циркулация на въздуха е ограничена поради ортографията на релефа. Източните 

склонове на Камчийска планина - от север и на Еминска планина - от юг, затрудняват 

навлизането на въздушните маси във вътрешността на територията. Влиянието на бриза е по-

осезаемо по долината на река Двойница и Перперидере. 
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Изследването на ветровете по месеци показва, че по-силни се отчитат основно през 

зимния сезон, а значително по-слаби през края на пролетта, лятото и началото на есента. 

Достигане до високи скорости (>50 и >61 км./ч.) има само през месеците октомври, ноември, 

декември, януари и февруари и март. Това означава, че за разглежданата територия са 

характерни топло полугодие със слаби ветрове и студено такова със силни, посредством 

което се засилват усещанията за топло и студено време на жителите. 

През есента и зимата в района на обекта духат ветрове със северна компонента, а през 

пролетта и лятото се утвърждава бризова циркулация. Най-много дни с морски бриз има през 

месеците юли и август, като те най-често духат със скорост около 4 м/сек. 

 

Хидрографска мрежа  

През територията на община Бяла преминават две по-големи реки – Двойница и 

Панаир дере (Перперидере), както и няколко по-малки, които представляват техни притоци. 

Тяхната обща дължина възлиза на 111,5 км., от които 49 км. (44%) попадат в обхвата на 

общината. По северната граница на общината минава река Фъндъклийска. Характерно е, че 

съществен дял от речната мрежа е съставена от сухи дерета или периодично пресъхващи 

малки рекички (Бяла река и Карадере). Гъстотата на речната мрежа е 0,6 км/кв.км, а в 

бреговия участък достига до 0,69 км/кв.км.  

Средният наклон на речната мрежа варира между 8,3 и 33,3%. По-значими са 

наклоните на реките Карадере и Бяла река, но те се отличават с по-малки водни количества, 

като през летния сезон напълно пресъхват. 

Общата водосборна площ на реките, преминаващи през община Бяла или попълващи 

оттока си от нейна територия, възлиза на 640,7 кв.км, но само 168,1 кв.км са в територията на 

общината. Изцяло влизат водосборните басейни на реките Карадере, Бяла (Беленска), и 

Панаир дере, а от останалите – около 40% от водосбора на река Фандъклийска и 11% от този 

на река Двойница. 

На територията на общината липсват естествени езера. Изкуствените водохранилища 

са представени от микроязовир „Господиново“, изграден на река Панаир дере. Той е 

изграден през 1960г. като собственост на ТКЗС с цел напояване на 800 до 1500 дка площ в 

непосредствена близост около него. Водата се подава гравитачно. Средногодишното 

потребление на вода е около 176 хил.м.3, а средната скорост – 50 л./сек. Към настоящия 

момент язовирът е частна собственост и се използва за рибовъдство. Оценен е като 

потенциално опасен, поради което е намален разрешеният за завиряване обем, като за целта е 

направена реконструкция на преливника. По данни на ОД „Земеделие“ – Варна на 

територията няма хидромелиоративни съоръжения. 
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Територията на община Бяла попада в границите на пет подземни водни тела, 

определени като зони за защита на питейните води: BG2DGW000000Q014, 

BG2DGW000000N019, BG2DGW00000PG027, BG2DGW00000PG028  и 

BG2DGW00000K2034. 

Съгласно данни на БДЧР територията на общината попада в зони, в които водите са 

чуствителни към биогенни елементи и частично в уязвима зона. 

В разглежданата територия има подземни водоизточници за снабдяване с питейна 

вода. БД „Черноморски район“ поддържа регистър на издадените разрешителни за 

водоизточници от подземни води с цел „питейно-битово водоснабдяване“, както и регистър 

на издадените заповеди за СОЗ по чл.119, ал.4, т.2 от Закона за водите. 

В землището на с. Попович се намира ЕТК 1 (експлоатационен тръбен кладенец), 

Куру дере, м.Читак копчалък, черпещ от подземно водно тяло BG2G000000Q014, 

кватернерен водоносен хоризонт, с дълбочина 22 м, от етернитови тръби 300 и потапяема 

помпа. Средноденонощен дебит е 11,93 л./сек. 

В землището на с. Дюлино, разположени в терасата на река Двойница в близост до 

селото, се намират ТК-1 Дюлино (тръбен кладенец), с дълбочина 15 м, и ТК-2 Дюлино с 

дълбочина 19 м (резервен), черпещи от подземно водно тяло BG2G000000Q014, кватернерен 

водоносен хоризонт. Водата се ползва за снабдяване на с.Дюлино. Средноденонощен дебит е 

около 1,6 л./сек за всеки кладенец. Характерно за него е периодично замърсяване с манган, 

без наличие на еднозначно идентифициран източник. Възможна причина за замърсяването е 

употребата на химикали и торове във водосборната му област, както преминаването на 

водите през земни пластове богати на съединения на манган. Тръбните кладенци са 

разположени в бивш стопански двор. 

На територията на община Бяла няма други значими естествени водоизточници, които 

да бъдат използвани за стопанско значение. Най-близкият такъв се намира в община Долни 

Чифлик, но употребата на водите му изисква допълнително пречистване.  

Обобщението от анализа на ходроложката характеристика на община Бяла е, че тя е 

бедна на питейни води и не може да разчита на собствени водоизточници за задоволяване на 

потребностите. Предвид това се налага почти напълно водоснабдяване от съседни територии.  

 

Почви 

На територията на общината се срещат следните почвени типове: излужени и 

карбонатни черноземи – разпространени са в централната и южна равнинната част на 

общината; сивите и канелените горски почви, характерни за северната и западна 
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нископланиската и хълмиста част на общината в горските масиви; алувиално-ливадните 

почви се срещат по долините на реките. 

Канелените горски обикновенни почви са с най-широко разпространение на 

територията на общината, в горските територии, и са с най-важно стопанско значение. Те са 

се формирали под преобладаващото влияние на горска растителност – ксероморфни дъбови 

гори. Почвообразуващите скали са предимно пясъчници и в по-малка степен варовици и 

мергели. Спадат към подтипа излужени, поради отлагането на карбонатите в тях на 60-100 

см. Към настоящия момент няма информация за качеството (физичен и химичен състав) и 

състоянието на почвите, тяхната степен на ерозия, засоляване, вкисляване и замърсяване, 

както и евентуалните възможности за оползотворяването им и преодоляването на техните 

неблагоприятни характеристики. 

Отчетени са няколко протичащи неблагоприятни процеси: ерозия, втечняване на 

слаби почви и замърсяване. 

На места в разглежданата територия се наблюдава нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци (битови, селскостопански, строителни, промишлени и други), чието въздействие 

неминуемо е негативно. Взаимовръзката между замърсяванията, почвите, ветровете, 

повърхностните и подпочвените води представлява  опасност за биоразнообразието в района 

и човешкото здраве. Щетите не могат да бъдат оценени, нито в краткосрочен, нито в 

дългосрочен план. 

Едни от основните замърсители на почвите в района са биологичните отпадъци от 

животновъдството и растениевъдството, осъществявано предимно за собствени нужди в 

селата от общината. Те оказват въздействие преди всички върху почвите, повърхностните и 

подпочвените води. 

 

Гори  

От съществено значение за развитието на общината е горският фонд, който заема 

повече от половината територия. Горските територии по трайно предназначение на земята в 

община Бяла обхващат 9081,97 ха и представляват 55,99%.  Най – съществени дялове горски 

площи попадат в землището на селата Господиново (3047,13 ха), Дюлино (1543,92 ха) и 

Самотино (1527,81 ха), а най-малък – при град Бяла (495,07 ха). Цялата територия на 

общината е в обхвата на защитени зони по ЗБР, има и защитени територии, поради което 

горските територии попадат в категория „специални“ съгласно чл.5, ал.3 от Закона за горите. 

В защитните и специални гори, целите на производство и турнусите на сеч са съответните, 

както при горите със стопански функции, но в тях тези производствени функции отстъпват 
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на целите  свързани с опазване на биологичното разнообразие в съответните хабитати, както 

и на другите полезни функции на горите. 

Горските ресурси на територията на общината са важен природен потенциал за 

развитието на туризма, в т.ч. на ловния туризъм, както и дърводобива и други странични 

дейности. Голямо е и ловностопанското значение на горите. Екологичните условия 

благоприятстват развъждането на едър дивеч (елени, сърни, диви прасета и зайци), което от 

своя страна създава добри условия за развитие на ловен туризъм. По- голямата част от 

териториите е дивечопрогодна. Създадени са и три бази за интензивно стопанисване на 

дивеч. 

Горите на територията на община Бяла обхващат попадащите в обхвата части от 

Камчийския дял на Стара планина и Камчийската долина, достигайки до Черноморския бряг. 

Преобладават широколистните дървесни видове, а иглолистните култури са с малка площ и 

са мозаично разпределени по територията. Чистите и смесени дъбови гори са разпространени 

най-широко (над 75% от територията) на стопанството. Те са представени най-вече от 

ксеротермични благуново-церови и чисти благунови формации. Представени са предимно от 

дъб издънков, дъб високостеблен, по-малко други широколистни видове като източен бук, 

габър, липа, ясен, благун и др. и незначително участие на иглолистни видове (главно черен и 

бял бор). Иглолистните видове са нетипични за района и затова повечето интродуцирани 

видове - бял бор, смърч, дугласка, се заменят от естествено срещащи се широколистни 

видове, които са по-добре приспособени към локалните климатичните особености. Частично 

е запазен черният бор. Естествените гори са 66% от горските масиви, а издънковите 34%. 

Освен дървопроизводителни гори, на територията има и рекреационни гори, които са 6,12% 

от горските територии за общината. 

Устройството и стопанисването на горския фонд и държавните горски територии се 

извършва от Тeриториално поделение Държавно ловно стопанство „Шерба”, включващо 

територията на бившето ДГС „Старо Оряхово” - с. Старо Оряхово, област Варна, със 

седалище в съседната община Долен Чифлик. Територията на ТП Държавно ловно 

стопанство „Шерба” е разделена на горскостопански участъци с граници отговарящи на 

административните граници на общините. III-ти горскостопански участък „Бяла“ носи името 

на гр. Бяла. Заема югоизточната част на обекта. 

По данни на горскостопански план на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба” 

горите в района на община Бяла в по-голямата си част са държавна собственост – 8699,9 ха 

или 93,5%; горските територии общинска собственост – 224,3 ха или 2,5%; горските 

територии на частни физически лица – 269,3 ха или 2,9%; и най-малка част са на частни 

юридически лица – 106,3 ха или 1,1%. 
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Горите на територията на ТП ДЛС „Шерба” имат определено стопанско значение 

предимно като източник на строителна дървесина за нуждите на материалното производство 

и източник на дърва за огрев за задоволяване нуждите на местното население. Ежегодно се 

извършват почвоподготовка, отглеждане и попълване на култури, осветления, прочиствания 

без материален добив, подпомагане естественото възобновяване. Санитарните мероприятия 

са свързани с инвентаризация за нападения от вредители и болести, както и извеждане на 

санитарни сечи. 

Голямо е и ловностопанското значение на горите. Екологичните условия 

благоприятстват развъждането на едър и дребен дивеч (елени, сърни, диви прасета и зайци), 

което от своя страна създава добри условия за развитие на ловен туризъм. По-голямата част 

от териториите е дивечопрогодна. Създадени са и бази за интензивно стопанисване на дивеч 

- БИСД „Самотино“ и БИСД „Дюлино“. 

Не по-малко важни от стопанските функции са и другите полезни функции на горите 

в района,  най-вече климаторегулиращи, средообразуващи и рекреационни. 

 

Растителен и животински свят 

На територията на община Бяла има благоприятни условия за виреене на 

широколистни и иглолистни растителни видове. Чистите и смесени дъбови гори са 

разпространени най- широко (над 75% от територията). Те са представени най-вече от 

ксеротермични благуново- церови и чисти благунови формации. Една част от територията се 

използва за паша на едър и дребен рогат добитък, а друга се използва за събиране на лечебни 

растения и горски плодове. 

По дължината на реките е характерна лонгозна растителност, съставена предимно от 

полски ясен, дръжкоцветен дъб, полски бряст, полски клен, и черна елша, с подлес главно от 

обикновен глог, обикновен дрян и кучи дрян. На места има леки заблатявания, обрасли с 

тръстика и тънколистен папур. Храстовите съобщества са съставени предимно от драка, глог, 

габър, бръшлян, дрян, имел, къпина, шипка и други. 

От храстовите видове, на територията на обекта, широко разпространение имат глога, 

дряна, бъза и шипката, на места се срещат чашкодрян и смрадлика. Храстовите съобщества 

са съставени предимно от драка, глог, габър, бръшлян, дрян, имел, къпина, шипка и други. 

На територията на общината са разпространени множество лечебни растения с 

приложение в медицинската и ветеринарно-медицинската практика за профилактика и 

лечение на заболявания. Преобладаващата част от тях се срещат на единични места в 

ограничени количества и предвид това не е възможен техния добив за стопански цели. По-

широко застъпени са следните лечебни растения – шишка, къпина, орехче ливадно, бял 
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равнец, жълт равнец, лайка, глухарче, козя брада, синя жлъчка, овчерске торбичка, мента, 

мащерка, липа, жълт кантарион, живовляк, коприва, троскот, лепка, черен бъз, бъзак, орех, 

трънка, глог, срян, градински чай и др.  

Съласно зоогеографското райониране на страната територията на община Бяла 

обхваща части от Европейско-Сибирската и Средиземноморската подобласти на 

Палеарктичната област. Разнообразният релеф, съчетан с обработваеми земи, водни площи и 

горски комплекси предопределят разнообразието в растителния и животинския свят. През 

територията минава основен миграционен маршрут на птиците – Via Pontica, което 

предполага голям брой индивиди и видово разнообразие по време на миграциите. В 

северната част на Черноморието има изградени ветропаркове, които променят маршрута на 

прелетите към вътрешността на страната. В преобладаващата хълмиста част на територията 

обитават видове животни, характерни за средноевропейските широколистни гори.  

В района на общината все още има благородни елени, сърни, муфлони и диви свине, 

зайци, лисици. Местообитанията им са в района между м. Горска барака, село Господиново, 

село Попович и село Дюлино. Благороден елен лопатар се стопанисва само в БИСД 

„Самотино“ и БИСД „Дюлино“. Нарастването на дивеча се подпомага с подхранване, 

създаване на условия за естествена защита, водопой и спокойствие. Пригодността на 

местообитанията на дребния дивеч е умерена, като лимитиращи фактори при него са 

безогледната паша, многобройните хищници и унищожаването на укритията по време на 

земеделската дейност. 

От безгръбначните животни представени са охлюви, сухоземни мокрици, паяци и 

бръмбари.  

Територията е обитавана още и от яребица, бекас, кълвач, лястовица, кос, гарван, 

чайка, пъдпъдък, гугурлица и други видове птици.  

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Приложение 

№2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC): Mалък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), Полска бъбрица 

(Anthus campestris), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Kръстат (царски) орел 

(Aquila heliacal), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Черночела 

сврачка (Lanius minor), Ливаден блатар (Circus pygargus), Ястребогушо коприварче (Sylvia 

nisoria), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Горска чучулига (Lullula arborea), 

Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), 

Козодой (Caprimulgus europaeus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), Сокол скитник (Falco peregrinus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos 
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medius), Бухал (Bubo bubo), Сив жерав (Grus grus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

Синявица (Coracias garrulous), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), 

Малък горски водобегач (Tringa glareola), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Жълтокрака 

чайка (Larus cachinnans), Речна чайка (Larus ridibundus), Голям горски водобегач (Tringa 

ochropus), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Зеленоглава 

патица (Anas platyrhynchos), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Черноврат гмурец (Podiceps 

nigricollis), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Кафявоглава потапница (Aythya farina), 

Качулата потапница (Aythya fuligula), Звънарка (Bucephala clangula), Обикновен пчелояд 

(Merops apiaster), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Речен дъждосвирец (Charadrius 

dubius) Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Малък ястреб (Accipiter nisus), Сива чапла 

(Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Орко (Falco 

subbuteo), Тъмногръд брегобегач (Calidris alpine), Сива патица (Anas strepera), Фиш (Anas 

Penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Шилоопашата патица (Anas acuta), Среден нирец 

(Mergus serrator), Лиска (Fulica atra), Зеленоножка (Gallinula chloropus). 

От рибите представени са типично черноморските такива: калкан, карагьоз, паламуд, 

лефер, сафрид, трицона, есетра, цаца, попче, акула и други. Срещат се още рапани (морски 

охлюви), бели и черни миди. 

 

Защитени територии и зони 

Територията на община Бяла попада в пространствения обхват на три защитени зони, 

като те заедно я покриват изцяло. 

И трите защитени зони са включени в Списъка на защитени зони за опазване на 

дивите птици и в Списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна приети с Решение №802 от 04.12.2007г. на Министерски съвет. За две 

от зоните има действащи заповеди за обявяване съгласно чл.12 от ЗБР, с които се определя 

териториалният им обхват, площта, предметът и целите на опазване и забраните и 

ограниченията на дейности в границите им. За нито една от зоните не е изработен и утвърден 

план за управление. 

В защитените зони не се включват населените места и селищните образувания, 

териториите с приет общ и/или подробен устройствен план към датата на заповедта на 

министъра на околната среда и водите за обявяването им, включително концесионните 

площи за добив на полезни изкопаеми. Окончателните площи на защитените зони от 

Списъците се определят в заповедите им за обявяване. Обявяването на защитената зона не 

променя собствеността върху земите, горските територии и водните площи в тях. За 
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културните ценности, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за 

културното наследство. 

 

BG0000133 Защитена зона по директива за местообитанията „Камчийска и 

Еменска планина“ 

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна в землищата на с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович. Защитената 

зона е обявена със Заповед №РД-992 от 10.12.2020 г. на министъра на околната среда и 

водите. Със заповедта са определени забраните и ограниченията на дейности, 

противоречащи на целите за опазване на защитената зона.  

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=133  

 

BG0002044  Защитена зона по директива за птиците „Камчийска планина“ 

Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици в землищата на 

гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино, община Бяла, 

област Варна, и други в област Бургас и област Варна, с обща площ 888972,310 дка, от които 

27,437 кв. км морски пространства. Защитената зона е обявена със Заповед №РД-132 от 

10.02.2022 г. на министъра на околната среда и водите. Със заповедта са определени 

забраните и ограниченията на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената 

зона, които са допълнени със Заповед №РД-77 от 28.01.2013г. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2044  

 

BG0000100 Защитена зона по директива за местообитанията „Плаж 

Шкорпиловци“  

Защитена зона по директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна в землищата на с. Шкорпиловци, с. Старо оряхово, с. Самотино, с. 

Рудник, с. Горица и гр. Бяла.  

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=100  

 

Вековни дървета, обявени по Закона за биологичното разнообразие. 

В границите на община Бяла се намират две защитени вековни дървета, присъстващи 

в Регистъра на вековните дървета в България.  

 Летен дъб (Quercus robur) - Заповед №235 от 04.04.1980 г., бр. 35/06.05.1980 на 

Държавен вестник 

 Ясен (Fraxinus spp.) - Заповед №3365 от 12.10.1963 г., бр. – на Държавен вестник 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=133
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2044
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=100
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I.1.4 Историческо развитие 

Специфичното местоположение на територията на община Бяла предполага човешка 

дейност от дълбока древност, въпреки че находките с най-ранна датировка са от VI век 

пр.Хр. – каменни останки от две котви, изработени от дърво и метал и намерени в зоната на 

залива на нос „Св.Атанас“, както и останки от керамични съдове. Природните дадености на 

територията обуславят основните дейности, които са се развивали – лозарство и 

винопроизводство, търговия и мореплаване, керамично производство заради наличието на 

глини, различни занаяти. 

Множеството археологически обекти в територията показват интензивното развитие 

на живота по тези места. Почти всички от тях са с напластяване на поне два исторически 

периода – античност и средновековие, ообено в останките от населени места, което показва 

устойчивост в развитието на човешката дейност. Открити са свидетелства за тракийски 

култови комплекси и могилни некрополи, все още не добре проучени. Населените места са 

били водоснабдени чрез керамични водопроводи от близко разположени извори, част от тях 

са елементи от водоснабдяването и до днес, имали са и канализация.  

Благоприятните условия за устройване на пристанище, които има заливът, и високите 

скали формиращи нос „Св. Атанас“, естествен ресурс за отбрана, правят това място 

привлекателно за човешката дейност във всички епохи. В тази точка има напластяване от 

античността и средновековието. Свидетелства за присъствието на траките са останките от 

тракийски култов комплекс, останки от късноантична крепост бележат римския период, а 

през средновековието около крепостта се е развило селище. Предполага се, че и в двата 

периода крепостта е представлявала малък пристанищен град, а не само военно укрепление. 

От периода на късноантичния град са намерени няколко керамични пещи – за битови съдове 

и за тръби за водопроводни и отоплителни инсталации. Останки от керамична пещ от същия 

период има и при устието на р. Перперидере. Късноантичният град е имал всички характерни 

елементи – главна улица с търговски обекти, малък площад, обществена баня (сравнително 

добре запазена), раннохристиянска трикорабна базилика заедно със жилище за свещеника, 

хранилище за дарове и кладенец. От същия период е винарната, една от трите открити 

винарни в района. Повечето останки от средновековния град и крепост са разположени върху 

античното селище и са го покрили. Средновековната крепост е изградена в началото на IV-ти 

век. Традиционната дейност на населението е била търговията по море, винарството и 

производството на керамика, за което свидетелстват намерените останки от керамични пещи, 

винарни, керамични питоси за вино и храни, плавателни съдове и монети. Разкрити са 
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останки от баня, трикорабна раннохристианска базилика (датирана Vвек) и други сгради 

разположени около главна търговска улица, характерна за късноантичния град. Смята се, че 

през VI-ти век населението на града е надхвърляло 1000 души. Средновековната крепост и 

селището са разрушени при нашествието на славяни и авари през първата половина на VII 

век.  

По време на Първата българска държава територията влиза в границите ѝ. Запазва се 

търговското и военно значение на пристанището, предприемат се действия за неговото 

укрепване. За охрана на държавната територия е изградена система от отбранителни 

съоръжения, включително на територията на общината, за което свидетелстват останките от 

земно-насипен вал при устието на р.Перперидере. Валът е почти напълно заличен, но е бил 

част от система за отбрана на подстъпа към вътрешността на страната, която се развива по 

поречието на реката в западна посока и има забележителни елементи (портали и др.), 

разположени на територията и на други общини. В този насип е открит един от ценните 

паметници, свързани с прабългарската руническа писменост „Камъкът от Бяла“, изложен в 

Националния исторически музей в София. Знаците датират към VІІІ- ІХ в. като те са 

характерни за цялата територия на Първото българско царство. През средновековието 

територията попада и под чужда власт, става обект на нападения и разруха.  

По време на Възраждането градът и околностите му отново придобиват значение. В 

края на XIX-ти век в града са оформени две махали – гръцката около църквата „Свето 

успение Богородично“ и българска махала около църквата „Света Параскева“. В началото на 

XX-ти век при преселването на гърци, турци и българи към новите държавни граници, от 

гр.Бяла се изселили гърци, а на тяхно място били настанени бежанци от Македония,  

Одринска Тракия и Добруджа. До средата на миналия век населените места се състояли от 

едноетажни кирпичени неизмазани къщи, улиците били без настилка. След 1948г. започва 

благоустрояването на града и селата, като са изградени инженерни мрежи, улици, детска 

градина и училище, мостове и поликлиника, която е открита през 1983г. Общинският център 

гр.Бяла е обявен за град през 1984г. 
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I.2. Демографска характеристика  

 

Брой и динамика на населението 

По данни на НСИ към 31.12.2020 г. населението на община Бяла наброява 3402 души. 

В гр. Бяла живеят 2204 души, което означава, че близо 65% от населението в общината 

живее в града и съответно около 35% от населението живее в селата от общината.  

 

Таблица 1. Брой на населението на община Бяла по местоживеене в периода 2016-2020 г. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Община Бяла 3312 3283 3287 3292 3420 

Град Бяла 2102 2092 2087 2120 2204 

Селата на 

община Бяла 

1210 1191 1200 1172 1198 

Източник: НСИ 

 

Броят на населението в община Бяла се запазва относително постоянен през 

последните пет години. В периода 2016-2020 г. се наблюдава лека динамика в броя на 

населението на общинско ниво, като при броя на населенито на гр. Бяла тенденцията е  към 

плавно нарастване през послeдните три години от наблюдавания период. Броят на 

населението в селата варира през годините, като през 2020 г. се отчита леко намаление с 1% 

в сравнение с началото на наблюдавания период. По данни от ОУП на община Бяла от 2018 

г. селата с по-голяма концентрация на население са с. Попович – 572 души, с. Дюлино – 322 

души и с. Господиново – 227 души. 

 

Фигура 4 Брой на населението на община Бяла, източник: НСИ 
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В община Бяла не са проявяват характерните за страната процеси на трайно 

намаляване на населението, депопулация и демографска криза. 

 

Естествено движение на населението на община Бяла 

Броят на населението на община Бяла е резултат от естествения и механичен прираст 

на населението в общината. 

 

Таблица 2. Естествен прираст на населението на община Бяла в периода 2016-2020 г. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Живородени  27 26 31 28 32 

Умрели  83 74 72 76 83 

Естествен прираст -56 -48 -41 -48 -51 

Източник: НСИ 

Естественият прираст леко варира, но остава трайно отрицателен през наблюдавания 

период 2016-2020 г. Нивото на смъртността е значително по-високо от това на раждаемостта 

и продължава да се покачва. Това дава информация за влошаване на показателите за 

възпроизводство на населението на общината и задълбочаващи се неблагоприятни 

тенденции. 

 

Фигура 5 Естествен прираст на населението на община Бяла 

 

Източник: НСИ 
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От голямо значение за демографското развитие на община Бяла са показателите, 

които измерват механичното движение. То се определя от броя на заселените и изселените от 

общината и влияе върху броя и динамиката на населението, както и върху половата, 

възрастовата, брачната и други структури на населението. 

 

Таблица 3. Механичен прираст на населението на община Бяла в периода 2016-2020 г. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Заселени   137 127 135 161 255 

Изселени   95 108 90 108 94 

Механичен прираст 42 19 45 53 161 

Източник: НСИ 

 

През изследвания период броят на заселените и броят на изселените души в общината 

варира, но се наблюдава устойчив положителен механичен прираст на населението в община 

Бяла. Интензивността на изселванията на населението е резултат от съществуващата 

икономическа обстановка в община Бяла. По-голяма част от изселените са в трудоспособна 

възраст, което влошава ситуацията на пазара на труда. Намаляването на броя на изселените 

хора е възможно чрез предприемането на мерки за повишаване на заетостта и жизнения 

стандарт на населението, подобряване качеството на здравното обслужване, социалните 

грижи, селищната инфраструктура и др. 

 

Фигура 6 Механичен прираст на населението на община Бяла 

 

Източник: НСИ 

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019 2020

Заселени  

Изселени  

Механичен прираст



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

28 

 

Положителните стойности на механичния прираст на населението компенсират 

отрицателния естествен прираст и водят до увеличение в броя на населението в община Бяла. 

 

Полова структура 

Разглеждането на половата структура е от значение на възпроизводството на 

населението и икономическата насоченост на местно ниво. През 2020г. в община Бяла 

структурата може да се определи като балансирана, но с лек превес в полза на мъжете. В 

общинския център град Бяла относителни дялове на мъжете и жените са почти равностойни. 

На общинско ниво (по данни на НСИ) броят на мъжете е 1722, образуващи относителен дял 

от 50,6%, а на жените – 1680 или 49,4%. Малко по-ниски стойности има при относителния 

дял на мъжете в град Бяла – 1105 или 50,1%, докато жените (1099) формират относителен 

дял от 49,9% от населението на града. 

Половата структура не предполага бъдещи проблеми с естественото възпроизводство 

на населението на общинско ниво, в града или общо за селата. 

 

Възрастова структура – население в под, във и надтрудоспособна възраст 

Важна характеристика на населението от гледна точка формирането на трудовия 

контингент на дадена територия, е неговото разпределение в групи под, във и 

надтрудоспособна възраст. 

През 2020 г. в под трудоспособна възраст е около 14,3% от населението на община 

Бяла. Възрастните хора в над трудоспособна възраст са 1019 души или близо 30%. Съответно 

около 56% е делът на хората в трудоспособна възраст на 15 и повече години. 

При населението в град Бяла се наблюдават различия в относителните дялове на 

разглежданите групи. По-малък е делът на населението в под трудоспособна възраст – близо 

11% (242 души) за сметка на населението в надтрудоспособна възраст, която представлява 

34,2% (753 души). Делът на населението в трудоспособна възраст е сходен, като този на 

общинско ниво – близо 55% (1209 души).  

От тук може да се направи изводът, че в град Бяла живее 50% от населението в 

подтрудоспособна възраст, 64% от населението във трудоспособна възраст и 74% от 

населението в надтрудоспособна възраст от общината. 

Статистическите данни показват, че възрастовата структура на общинско ниво е 

сравнително по-балансирана спрямо тази на административния център – град Бяла. 

Наблюдава се по-висок дял на лицата в подтрудоспособна възраст и по-нисък на тези в 

надтрудоспособна. Подобна тенденция е следствие от влиянието на част селата в общината. 
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Таблица 4. Население под, във и надтрудоспособна възраст в община Бяла за периода 2016-2020 г. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Общо  3312 3283 3287 3293 3402 

Под трудоспособна 

възраст 

509 493 493 489 486 

В трудоспособна 

възраст 

1864 1845 1840 1839 1897 

Над трудоспособна 

възраст 

939 945 954 964 1019 

Източник: НСИ 

 

В края на разглеждания петгодишен период се наблюдава намаление на населението в 

подтрудоспособна възраст в община Бяла с 4,5%. Леко увеличение (1,7%) се отчита при 

населението в трудоспособна възраст и по-осезаемо увеличение при населението в 

надтрудоспособна възраст (8%), живеещо на територията на община Бяла. 

 

Фигура 7 Население под, във и надтрудоспособна възраст в община Бяла 

 

Източник: НСИ 

Може да се обобщи, че за възрастовата структура на община Бяла са характерни 

няколко неблагоприятни тенденции – малък дял на населението в подтрудоспособна възраст 

и много висок на това в надтрудоспособна. Това означава, че възпроизводството на 

населението е занижено, като едновременно има и изразено застаряване. Предвид пряката 

зависимост на икономиката от човешкия ресурс може да се прогнозира икономическо 

свиване, което допълнително ще подсили негативните тенденции. 
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Етническа структура 

Етническата структура на населението на община Бяла е представено по официалните 

данни от преброяването на населението, извършено от НСИ през 2011 г. 

Етническата структура на населението се формира от начина, по който се 

самоопределят жителите на общината. Така като принадлежащи към българския етнос са 

2458 души, които представляват 84,8% от цялото население на община Бяла. Следващите по 

големина етнически групи са турската и ромската, формиращи относителни дялове от 

съответно 10,6% и 3,6%. Посочилите друга етническа принадлежност са общо 18 души, 

образуващи дял от 0,6%, а 0,3% от цялото население не са конкретизирали такава. 

В град Бяла преобладаващ е делът на българската етническа група. Тя образува дял от 

98,7% от всички жители града, отговорили на въпроса. 

При селата се наблюдават някои особености. При село Горица българският етнос 

образува дял от 96,4%. При село Господиново има две основни етнически групи – българка и 

турска, като техните относителни дялове са съответно 53,0% и 43,0%. При село Дюлино 

отново има представени две основни етнически групи, но в случая те са българска и ромска. 

Те образуват относителни дялове от съответно 84,8% и 13,8%. Турският етнос формира дял 

от 1,4%. При село Попович двете основни етически групи са турска и ромска с дялове 

съответно от 60,5% и 17,7%. За село Самотино няма общодостъпна информация поради 

малкият брой на жителите му и конфиденциалността на данните с цел предпазване от 

тяхното идентифициране. 

 

Образователна структура 

Образователната структура на населението включва лицата завършили висше, средно, 

основно, начално и не завършено такова, както и никога не посещавалите училище. Отчетен 

е и броят на децата под 7 годишна възраст, които съответно не попадат в разглежданите 

категории. 

Съгласно статистическите данни от официалното преброяване на населението и 

жилищния фонд на НСИ през 2011г., се наблюдават съществени разлики на градско, 

общинско и областно ниво. Може да се обобщи, че образователната структура в град Бяла и 

едноименната община е с по-влошени характеристики от тази на областно ниво. Разликите 

между градско и общинско ниво дават информация още по-негативни тенденции в селата. 

По степен на завършено висше образование град Бяла и община Бяла са със 

значително по-ниски стойности – съответно 11,7% и 7,8% спрямо област Варна, за която 

стойността е 23,7%.  
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Завършилите средно образование представляват 50,5% от жителите на град Бяла и 

37,3% от тези на цялата община. На градско ниво стойността е значително по-висока от 

областно ниво (43,2%), докато тази на общинско е по-ниска. 

С основно образование са 25,2% от жителите на град Бяла и 28,0% от тези на 

общината. В този случай отново стойностите са по-високи от отчетените при област Варна. 

Общият дял на хората с начално, незавършено начално образование и никога не 

посещавалите училище в град Бяла е 12,5%, а за община Бяла е над два пъти по-висок – 

26,7%. При селата този показател бележи изключително високи стойности. При село 

Господиново делът на хората достига до 34,0%, а при Дюлино и Попович съответно 53,5% и 

65,7%. Съществен проблем представлява високият дял на хората с незавършено начално 

образование и никога не посещавалите училище в изброените села. Това дава информация за 

тенденция, която е обвързана не само с местоположението на образователните обекти, но и 

поведението на местното население. 

Причини за влошените образователни структури на градско и общинско ниво са: 

 Ограничени възможности за получаване на образование в по-високите степени 

 Затруднен достъп до обекти на образование в селата 

 Ранно напускане на образователната система 

 Отказ от образование 

 Местна икономика, която не предоставя условия за привличане и задържане на 

квалифицирани кадри 

 

Заетост и безработица 

По данни на НСИ общият брой безработни лица в община Бяла през 2019 г. възлиза 

на 104 души. Отчетеното равнище на безработица към този момент е 7,81%. В период от 5 

години при този показател се наблюдават динамики, но общата тенденция може да се 

определи като намаляваща. 

 

Таблица 5. Безработни лица и равнище на безработица в община Бяла в периода 2015-2019 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Регистрирани безработни 

лица, в т.ч.:  

175 140 122 104 104 

На възраст до 29 г. 

включително 

23 21 11 15 15 

С регистрация над 1 година 26 25 9 7 5 

Равнище на безработицата 13,1% 10,5% 9,16% 7,18% 7,81% 

Източник: НСИ 
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Разпределението на безработните лица по възрастови групи през 2018 г. показва, че в 

преобладаващата част от по-високите възрасти се обхващат по-голямо количество хора (по 

данни от ОУП на община Бяла). С най-високи относителни дялове са групите над 55г., в 

която попадат 30 души (28,8%) и 45-49г. с 19 души (18,3%). При хората на възраст между 50-

54г. и 35-39г. има по 12 души безработни (11,5%).  

Отчетената стойност на младежка безработица (за лица на възраст до 29 г. 

включително) е 14,4%. Това показва по-влошена икономическа обстановка и затруднено 

включване в икономическия процес на младото населението, което е и една от основните 

предпоставки за миграция. 

Лицата с продължителна регистрация (над 1 година) представляват 6,7%, като делът 

им отчетливо намалява през наблюдавания период. 

 

Фигура 8 Регистрирани безработни лица в община Бяла 

 

Източник: НСИ 
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безработните лица. С работна професия са 38 души (36,5%), а като специалисти са 
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определени общо 16 души (15,4%), попадащи в различни сфери. Най-много от тях са в 

групата „Услуги, транспорт“, следвани от „Селско стопанство“. Това показва, че именно в 

тези сфери има по-затруднена дългосрочна заетост в конкретния времеви момент. Без 

квалификация са 50 души (48,1%). 

От всички 104 регистрирани безработни лица в рискови групи попадат 12 души. Това 

са хора с намалена работоспособност – 7 души, майки с деца до 3 години – 4 и освободени от 

места за лишаване от свобода – 1. 

Посочените количествени данни не могат да представят цялостната безработица в 

общината. Те отразяват само доброволно регистриралите се лица в бюрото по труда, 

разположено на съответната територия. Предвид това, може да се очаква, че реалната 

безработица е с по-високи стойности. 

 

Изводи: 

В община Бяла не се проявяват характерните за страната процеси на трайно 

намаляване на населението, депопулация и демографска криза. Положителните стойности на 

механичния прираст на населението компенсират отрицателния естествен прираст и водят до 

увеличение в броя на населението в община Бяла. 

Половата структура не предполага бъдещи проблеми с естественото възпроизводство 

на населението на общинско ниво, в града или общо за селата.  

Наблюдава се малък дял на населението в подтрудоспособна възраст и много висок на 

това в надтрудоспособна. Предвид пряката зависимост на икономиката от човешкия ресурс 

може да се прогнозира липса на работна ръка и съответно икономическо свиване. 

Наблюдава се тенденция към намаляваща безработица. 
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I.3. Състояние на местната икономика  

Основно икономическо ядро в област Варна е община Варна и по-конкретно нейният 

център град Варна. В него са концентрирани преобладаващата част от предприятията, 

заетите и наетите лица, дълготрайни материални активи, произведената продукция и нетните 

приходи. По икономически показатели, като втори икономически център се е оформила 

община Девня, но оставайки значително зад община Варна. Останалите общини са с твърде 

малък принос в областната икономика. Икономиката на община Бяла е с най-нисък 

относителен дял в област Варна. Характерът на икономиката може да се определи като 

локален. 

Насочеността и състоянието на икономиката на община Бяла е следствие от няколко 

основни фактори – местоположение, природо-географски характеристики, климатични 

условия, демография, развитие на техническата инфраструктура и пространствена и 

функционална взаимовръзка с други територии.   

Излазът на море е един от основните фактори, които формират посоката на 

икономическото развитие на община Бяла. Основните структуроопределящи сектори на 

местната икономика са: туризъм (главно хотелиерство и ресторантьорство), търговия и 

услуги, селско, ловно и горско стопанство и преработваща промишленост. Най-голям е делът 

на местните предприятия в областта на туризма, търговията, услугите и селското стопанство. 

Промишлеността е по-слабо представена в общинската икономика.  

Основната икономическа сила в община Бяла е концентрирана в нейния център – град 

Бяла, който играе ролята на промишлен, търговски и транспортен център за общината. 

В община Бяла основно се развиват следните икономически дейности: 

 Административни и спомагателни дейности; 

 Операции с недвижими имоти; 

 Преработваща промишленост; 

 Селско и горско стопанство; 

 Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; 

 Туризъм (Хотелиерство и ресторантьорство); 

Икономиката е със слаба диверсификация, като съществена част от икономическите 

дейности, предприятията и работната ръка са концентрирани в град Бяла и много малко в 

селата. 
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Основни икономически показатели 

Брой нефинансови предприятия 

Броят на нефинансовите предприятия на територията на община Бяла е 353 през 2019 

г. Общото количество предприятия в община Бяла представлява много малка част от всички 

в областта (около 1%). В периода 2015-2019 г. се отчита намаление на броя на предприятията 

с 5%. 

 

Таблица 6. Брой предприятия в община Бяла за периода 2015-2019 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой предприятия 371 331 300 295 353 

В т.ч микро предприятия 359 322 290 283 341 

  Източник: НСИ 

 

Наблюдава се също така ясна тенденция за висок относителен дял на микро 

предприятията, като стойностите попадат в границите между 95% и 97%. През 2019г. 

техният брой възлиза на 341 от общо 353 предприятия на територията на община Бяла и 

представляват 96,6% от всички. Функционирането и развитието на микро предприятията има 

решаващо значение за местната икономика, предлагането на работни места, осигуряването 

на заетост, както и създаването на добавена стойност.  

 

Фигура 9 Брой предприятия, в т.ч. микро предприятия в община Бяла 

 

Източник: НСИ 
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Останалите 12 предприятия са малки и средни, като броят и съотношенията им не 

могат да бъдат конкретизирани. Големи прдприятия (с над 250 заети в тях) не функционират 

в община Бяла.  

По данни на НСИ най-голям дял формират предприятията, опериращи в 

икономически дейности Операции с недвижими имоти (122 предприятия или 34,6%), 

следвани от Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (93 предприятия или 26,3%) и 

Хотелиерство и ресторантьорство (45 предприятия или 12,7%). 

 

Приходи от дейността и нетни приходи от продажби на предприятията 

Приходите от дейността и нетните приходи от продажби са основни показатели за 

състоянието и развитието на предприятията. Приходите от дейността представляват сума от 

приходите от оперативна дейност и финансовите приходи. Нетните приходи от продажби са 

сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка 

върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. 

 

Таблица 7. Приходи от дейността и нетни приходи от продажби (хил.лв) на предприятията в 

община Бяла за периода 2015-2019 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Приходи от дейността 45 348 39 773 40 691 45 012 - 

Нетни приходи от продажби 38 464 35 149 36 175 40 698 42 262 

Източник: НСИ 

 

През наблюдавания период общата тенденция и при двата показателя е за постепенно 

нарастване, което дава информация за по-благоприятни икономически процеси, които 

протичат на територията на община Бяла. 

По данни на НСИ през 2019 г. най-голям дял в обема Нетни приходи от продажби 

формират предприятията, опериращи в икономически дейности Хотелиерство и 

ресторантьорство (18307 хил. лв, 43,3%) и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 

(13863 хил. лв., 32,8%) – или общо 76%. На трето място се подрежда икономическа дейност 

Селско, горско и рибно стопанство с дял от 8,4% (3577 хил. лв). Прави впечатление, че 

предприятията в икономическа дейност Операции с недвижими имоти, които са най-много 

на брой, формират едва 2,2% от нетните приходи от продажби на предприятията в община 

Бяла. 
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Инвестиции 

Инвестициите в община Бяла включват инвестициите в дълготрайни материални 

активи и преките чужди инвестиции, реализирани на територията на общината.  

Дълготрайните материални активи са придобити и контролирани от предприятията 

ресурси, предназначени за стопанска дейност, отдаване под наем, административни или 

други специални цели. Общата тенденция е за намаляване на дълготрайните материални 

активи в общината. Дълготрайните материални активи за 2019 г. в община Бяла  

представляват много малък дял от всички в област Варна (около 8%). 

 
Таблица 8. Инвестиции на територията на община Бяла за периода 2015-2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Дълготрайни материални 

активи, хил. лв 

107 595 98 087 90 915 89 144 86 089 

Разходи за придобиване на 

дълготрайни материални 

активи, хил. лв 

16 211 3 639 4 190 2 696 3 343 

Чуждестранни преки 

инвестиции в нефинансовите 

предприятия, хил. евро 

35 595,4 30 153,1 24 156,9 14 182,3 10 925 

Източник: НСИ 

 

Показателят Разходи за придобиване на ДМА е един от най-важните за измерване 

темпа на развитие на фирмите в даден териториален обхват. Общата тенденция за периода от 

2015 г. до 2018 г. е за категорично намаляване – от 16 211 хил.лв. през 2015г. до 2 696 хил. 

лв. през 2018г.. През 2019 г. се отчита нарастване в стойността на Разходите за придобиване 

на ДМА, като общото намаление за наблюдавания период е от близо 80%. 

По данни на НСИ през 2019 г. най-голям дял от Разходите за придобиване на ДМА 

формират предприятията, функциониращи в икономически дейности Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи и Хотелиерство и 

ресторантьорство – общо 28%, следвани от предприятията, функциониращи в 

Строителството – 9,5%, Селско, горско и рибно стопанство – 8,2% и Операции с недвижими 

имоти – 6,3%. 
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Фигура 10 Инвестиции на територията на община Бяла 

 

Източник: НСИ 

 

Стойността на чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия също 

бележи значително понижение (около 70%) в периода 2015-2019 г.  

Тези данни дават информация за неблагоприятни процеси като ограничаване 

възможностите за обновяване, технологично развитие и разширяване на дейността, 

придобиване на сграден фонд, както и намаляване на конкурентоспособността на местно и  

регионално ниво. 

 

Наети лица по икономически дейности 

На територията на община Бяла през 2019г. броят на заетите лица възлиза на 800 

души (по данни на НСИ). Най-голям брой и съответно относителен дял попадат в 

икономическите дейности: Хотелиерство и ресторантьорство (314 души и 39%), Търговия; 

Ремонт на автомобили и мотоциклети (159 души и 20%), и Операции с недвижими имоти 

(127 души и 16%). Равен дял формират заетите лица в икономически дейности Селско, 

горско и рибно стопанство, Преработваща промишленост и Административни и 

спомагателни дейности – по 5,5%. 

В разглеждания обхват няма наети в Добивна промишленост, Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразния горива и Доставяне на 

води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.  
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Таблица 9. Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в 

периода 2015 – 2019г. в община Бяла 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо  876 836 823 825 800 

Селско, горско и рибно 

стопанство 

47 48 46 40 45 

Преработваща промишленост 40 41 40 38 44 

Търговия; Ремонт на 

автомобили и мотоциклети 

88 77 79 90 159 

Транспорт, складиране и пощи 12 15 16 16 13 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

239 247 244 270 314 

Операции с недвижими имоти 11 15 42 38 127 

Административни и 

спомагателни дейности 

80 99 93 86 44 

Образование 76 88 73 74 - 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 

63 65 61 52 10 

Култура, спорт и развлечения 17 19 19 17 - 

Други дейности 10 11 13 15 - 

Източник: ОУП на община Бяла, НСИ 

 

Динамиката на броя наети по икономически дейности в периода 2015- 2019 г. показва 

покачване на темпа на прираст в направления (от икономическите дейности с налични 

публични данни): Преработваща промишленост (10%), Търговия; Ремонт на автомобили и 

мотоциклети (81%), Хотелиерство и ресторантьорство (31,4%) и Операции с недвижими имоти 

(над 1000%). Всички останали икономически дейности имат намаляване или запазване на 

броя на наетите лица. 

 

Средна работна заплата 

Показателят носи информация за реализираните брутни приходи на наетите лица за 

една календарна година в конкретен териториален обхват. Запазва се еднозначна тенденция 

за покачване на размера на средната работна заплата (по данни от ОУП на община Бяла). 
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Таблица 10. Средна работна заплата в община Бяла в периода 2015-2018 г. 

 2015 2016 2017 2018 

Средна работна заплата 7775 8274 9203 9998 

Източник: ОУП на община Бяла 

 

Наличието на по-подробни данни за средна брутна работна заплата на наетите лица по 

икономически дейности в община Бяла дава възможност за по-задълбочено изследване. Най-

високи стойности са отчетени при следните икономически дейности: Преработваща 

промишленост (13 114 лв.), Хотелиерство и ресторантьорство (12 552 лв.), Образование 

(10 585 лв.) и Хуманно здравеопазване и социална работа (9449 лв.). Най-ниски стойности 

има при: Селско, горско и рибно стопанство (6186 лв.), Транспорт, складиране и пощи (6126 

лв.) и Строителство (6092 лв.). 

 

Таблица 11. Средна брутна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение по икономически дейности в периода 2015 – 2018г. в община Бяла 

 2015 2016 2017 2018 

Общо  7775 8274 9203 9998 

Селско, горско и рибно 

стопанство 

5725 5783 5907 6186 

Преработваща промишленост 10886 12046 13943 13114 

Строителство  6050 6564 5826 6092 

Търговия; Ремонт на 

автомобили и мотоциклети 

4949 5349 5762 6480 

Транспорт, складиране и пощи 4267 5159 5691 6126 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

9625 9983 11866 12552 

Операции с недвижими имоти 7892 9394 5749 6932 

Административни и 

спомагателни дейности 

6935 6175 7111 7591 

Образование 7615 8327 9201 10585 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 

7508 8208 9371 9449 

Култура, спорт и развлечения 6643 6180 6126 7793 

Други дейности 11427 8159 7973 13954 

Източник: ОУП на община Бяла 
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Нарастването на трудовото възнаграждение при част от икономическите дейности 

отчита високи положителни темпове, а при други – по-ниски и дори отрицателни. 

Благоприятно покачване на темпа на прираст на средната работна заплата между 2015г. и 

2018г. има при: Преработваща промишленост (17%), Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети (24%), Транспорт, складиране и пощи (30%), Хотелиерство и ресторантьорство 

(23%), Образование (28%) и  Хуманно здравеопазване и социална работа (20%). Отрицателна 

тенденция има само при Операции с недвижими имоти (-12%).  

 

Икономически сектори 

Селско стопанство 

Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската икономика в Бяла с 

добри традиции и устойчиво развитие. За община Бяла е характерен висок процент на 

обработваемите земи – около 90% от земеделската земя се обработва (по данни от ОУП на 

община Бяла), като тя е разположена в землищата на гр. Бяла (47,8% от земята в общината) и 

селата Попович, Дюлино и Господиново. Почти 75% от обработваемата земя се намира в 

равнинна част, в землищата на Бяла и Попович, като местоположението на река Двойница и 

язовир Господиново позволяват развитието на поливно земеделие в землищата. 

Обработваемите земи са предимно ниви, които заемат 26,69% от територията на общината.  

На територията на общината функционират четири земеделски кооперации - две в 

землището на град Бяла и по една в селата Дюлино и Попович. Основната потребителска 

кооперация, която развива дейност в землището на град Бяла стопанисва над 60% от 

обработваемата земя в общината. В сектора на територията на общината реализират своята 

дейност следните фирми: 

 „АГРО ЗОНА“ ЕООД насочена към обработване на земеделски земи, търговия със 

селскостопанска продукция, складова дейност. Стопанският двор е разположен в село 

Господиново, 

„СТОЯНОВ 64“ ООД за продажба на плодове и зеленчуци,  

„АГРИАТИКА“ ООД за обработване на земеделски земи под аренда и  

„БЯЛА ФИШ 77“ ООД за продажба на риба и рибни продукти, бърза закуска.  

На територията на общината „Премиер Фонд“ АДСИЦ реализира част от своята 

дейност насочена към винопроизводство. 

В селскостопанската продукция от растениевъдство се открояват  

зърнопроизводството и лозарство. От зърнените култури се отглеждат пшеница – основно 

обикновена мека, царевица за зърно и тритикале. Пшеницата запазва трайно първо място по 

засети площи макар площите да варират през последните четири стопански години (по данни 
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от ОУП на община Бяла – засети площи с пшеница: стопанска 2015-2016 г. - 1615,39 ха, 

стопанска 2016-2017 г. - 1352,67 ха, стопанска 2017-2018 г. - 1803,61 ха, стопанска 2018-2019 

г. - 1105,76 ха). От маслодайните култури се отглеждат слънчоглед и рапица, от бобовите – 

нахут, люцерна се отглежда за животновъдството. 

Важно значение има традиционното за района винопроизводство и съответно 

отглеждането на лозя. В сортовата структура на лозята доминират белите винени сортове - 

основно димят, който е характерен за района и в по-малка степен мискет, памид и ркатицели. 

Значителна част от съществуващите лозови масиви са създадени в началото на 80-те години 

на ХХ в. и съответно към настоящия момент са на възраст от 40 години. Преобладаващата 

част от тях се доближава или преминава пределната си възраст, поради което е необходимо 

тяхното подновяване. Лозови масиви има в гр. Бяла и селата Господиново и Горица, но те не 

се поддържат и не са в добро агротехническо състояние. Голяма част от лозовите масиви в 

землището на гр. Бяла са с променено трайно предназначение на земята – урбанизирани 

територии. 

Овощните насаждения представляват много малка част от трайните насаждения. 

Често срещани са бадемови, ябълкови и прасковени дръвчета. Има добри условия за 

зеленчукопроизводство, произтичащи от  възможностите за напояване, но въпреки това то не 

е развито, отглеждат се зеленчуци за собствена консумация. 

Извадка от Справка от Регистър за земеделски стопани за видовете култури по 

землище-дейност за стопанска 2018-2019 г., ОД Земеделие Варна, дава представа за 

състоянието на растениевъдството в общината и значимите за икономиката култури: 

 

Таблица 12. Извадка от Справка от Регистър за земеделски стопани за видовете култури по 

землище-дейност за стопанска 2018-2019 г. 

Култура  Засети основни ТСГ, ха 

Обикн. (мека) пшеница 1105,76 

Твърда пшеница 260,50 

Слънчоглед  500,66 

Царевица за зърно 74,89 

Домати - полски 17,58 

Лозя 54,33 

Бадеми  7,48 

Люцерна  23,30 

Рапица  238,54 

Тритикале  28,00 
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Угари  33,96 

Източник:ОД Земеделие Варна 

 

Животновъдството в община Бяла е слабо застъпено, като основно животни се 

отглеждат за задоволяване на лични нужди. Най-голям дял има отглеждането на птици - 

патици, като през последните 5 години броят им се запазва постоянен (по данни от ОУП на 

община Бяла – 18 620 бр. през 2014-2015 стопанска година до 18 670 бр. през 2018-2019 

стопанска година). Птицефермите са в селата Господиново и Дюлино. 

Отглеждането на овце е на второ място по брой животни, но през последните пет 

години броят намалява прогресивно. Към стопанската 2018-2019 година само в селата 

Господиново и Попович се отглеждат овце като общият им брой е 379. 

В с. Господиново се отглеждат свине, като броят им се е удвоил за последните пет 

години – от 124 бр. през 2014-2015 стопанска година до 209 бр. през 2018-2019 стопанска 

година. 

Броят на отглежданите кози рязко намалява през последните пет години като към 

момента кози се отглеждат основно в с.Попович - от 59 бр. през 2014-2015 стопанска година 

до 19 бр. през 2018-2019 стопанска година. 

Отглежданите пчелни семейства запазват относително постоянно ниво по брой, като 

кошерите са разположени в землищата на гр.Бяла и с.Господиново - 196 бр. през 2014-2015 

стопанска година до 213 бр. през 2018-2019 стопанска година. 

 

Горско и ловно стопанство 

Горските територии по трайно предназначение на земята в община Бяла обхващат 

9081,97 ха и представляват 55,99% от територията. Най-съществени дялове горски площи 

попадат в землището на селата Господиново (3047,13 ха), Дюлино (1543,92 ха) и Самотино 

(1527,81 ха), а най-малък е делът при град Бяла (495,07 ха). 

Горите са локализирани в Камчийската планина, достигайки до Черноморския бряг и 

са представени предимно от широколистни видове - дъб, източен бук, габър, липа, ясен, 

благун и др. и по-малко иглолистни видове (черен и бял бор). Сред горските масиви, главно 

около селищата са разпръснати обработваеми земи и ливади с ксеротермни тревни 

съобщества. Камчийска планина е едно от 5-те най-значими места в страната за египетския 

лешояд, скалния орел, средния пъстър кълвач и полубеловратата мухоловка, където тези 

видове гнездят в значителни количества. Естествените гори са 66% от горските масиви, а 

издънковите - 34%. По-малко от половин процент от горите на територията на общината са 

частна собственост. Преобладаващите гори са млади. 
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Преобладаващата част от горския фонд на общината (77,7%) е с категория „гори със 

специално предназначение”. Този дял е близък до средния за Черноморското крайбрежие, 

който е 70-90%. От горите със специално предназначение преобладават рекреационните гори 

(65,72%). Управлението на горския фонд се извършва от Държавно лесничейство „Старо 

Оряхово”, със седалище в съседната община Долен Чифлик. В община Бяла са обособени два 

технически участъка - Бяла (седалище - с. Горица) и Горска барака (седалище - м. Горска 

барака). На практика общинската администрация не упражняват контрол върху 

мероприятията по ползването, възстановяването и опазването на горите. Най-сериозна 

заплаха представлява неправилното в екологично и природозащитно отношение 

стопанисване на горите, свързано с разрушаването на характерни горски местообитания - 

незаконната сеч, незаконното разораване на площи, пожари, предизвикани от човешка 

немърливост, както и бракониерство на ловни и защитени от закона видове. 

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски 

плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни 

производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници. С оглед развитието 

на туризма в района е важно да не се допуска масово изсичане на гори, което ще доведе до 

екологични проблеми, да се увеличи площта на горите с рекреационна цел и да се предвидят 

нови залесителни мероприятия. 

В територията на ловно стопанство „Шерба“ има две бази за интензивно стопанисване 

на дивеча - БИСД „Самотино“ и БИСД „Дюлино“. В района на общината все още има 

благородни елени, сърни, муфлони и диви свине, зайци, включително и сиви такива, лисици 

и вълци, дива котка. Местообитанията им са в района между м. Горска барака, село 

Господиново, село Попович и село Дюлино. Благороден елен лопатар се стопанисва само в 

БИСД „Самотино“ и БИСД „Дюлино“. Нарастването на популацията на дивеча се подпомага 

с подхранване, създаване на условия за естествена защита, водопой и спокойствие. 

Пригодността на местообитанията на дребния дивеч е умерена, като лимитиращи фактори 

при него са бракониерството, нерегламентираната паша, многобройните хищници и 

унищожаването на укритията по време на земеделската дейност, лесната достъпност на 

територията и активното движение на хора – пътища и близост на населени места и 

комплекси. Съгласно данни от ловностопанския план популациите на благородния елен и 

дребния дивеч намаляват за сметка на тези на сърната и дивата свиня.  

Ловното стопанство не провежда организиран ловен туризъм. 

Община Бяла разполага със значителен горски ресурс, който следва да се използва 

рационално и с отговорно отношение към природата. От изключително значение е 
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предотвратяването на нерегламентираните сечи, затрудненото възстановяване на 

растителността и обезлесяването.  

 

Промишленост и строителство 

Вторичният сектор е представен от дейности, свързани с преработката на суровини от 

селското, горското стопанство и лозарството. Фирми, специализирани в дървообработване и 

производство на мебели, са „БЛП КОМФОРТ“ ООД и „АРТЕБЯЛА“ ЕООД. „Премиер фонд“ 

АДСИЦ се занимава с винопроизводство. 

В община Бяла има единични микро, малки до средни предприятия и цехове с 

териториална концентрация в град Бяла. Тяхната производствена дейност и пазар са 

ограничени поради по-слабо технологично развитие, малък брой местно население и 

повишаването на разходите при евентуално транспортиране. Разположението им оказва 

въздействие върху работната ръка в близост, което е неблагоприятно за селското население. 

В  пространствено отношение, преработващата промишленост в град Бяла е съсредоточена в 

западната част на града, в непосредствена близост до републиканския път, в компактно 

разположена индустриална зона. Преработващата промишленост като икономическо 

направление има потенциал с развитието си да компенсира сезонния характер на ключовите 

сектори Селско, горско и рибно стопанство и Хотелиерство и ресторантьорство. 

Със строителството е свързана дейността на „АЙ БИ ДЖИ ПЛАСТ“ ЕООД – 

производство на алуминиева и PVC дограма, и „ИЛИОС ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ“ 

ЕООД - ВиК услуги, строителство, монтаж на климатични, соларни и вентилационни 

системи, производство и монтаж на метални конструкции 

Развитието на сектора през годините е пряко свързан с туризма в общината основно 

през летния сезон и функцията на общината и града като Черноморски туристически център. 

По данни на общинската администрация за периода от 2010 г. до 2020 г. са въведени в 

експлоатация общо 187 броя сгради с реализирани приходи от строително-монтажни работи 

по направления на строителството 4 397 348 лева. 

Към 2021 г. на територията на общината функционират допълващи сектора фирми за 

производство на алуминиева и PVC дограма – „АЙ БИ ДЖИ ПЛАСТ“ ЕООД и „ИЛИОС 

ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД –  специализирана във ВиК услуги, строителство, 

монтаж на климатични, соларни и вентилационни системи, производство и монтаж на 

метални конструкции. До скоро са функционирали и два бетонови възела в промишлените 

зони на гр.Бяла и на с.Дюлино, но към момента и двата са прекратили дейност. 

Сред по-големите местни промишлени предприятия е „Модул Бяла” АД - 

производител на редуктори, съединители, зъбни колела, улични фенери и др. Фирма 
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Белсистемс ООД е специализирана в изработката на едро-габаритни изделия от синтетичен 

/PVC промазан/ брезент. „Харъб” ЕООД е предприятие за производство и търговия с 

каучукови смеси. В общината развиват дейност няколко шивашки предприятия – „Янтра 

стил” АД, „Фелича” ООД, „Джей Ал” ООД и др. 

Добре развито е производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия и закуски. 

 

Търговия и услуги 

Секторът на услугите е представен от търговия с хранителни и промишлени стоки, 

ремонтни дейности, услуги в сферата на туризма и администретивното обслужване. 

Икономическата дейност е ориентирана предимно към задоволяване на потребностите на 

местния пазар. В резултат на демографските и икономическите тенденции, водещи до 

свиване броя на населението, нестабилност, малки инвестиции и други фактори, секторът 

претърпява трудности. Отрицателно въздействие оказват също и ниската платежоспособност 

на постоянното население и краткосрочните посетители. 

По данни на общинската администрация магазините за продажби на дребно към 

31.12.2019 г. са 38 броя, включително магазини за хранителни стоки – 21 броя с търговска 

площ  2 767 кв.м. и за промишлени стоки – 17 броя с търговска площ 4 652 кв.м. 

Продажбата на хранителни стоки се обслужва от местното население с регистрирани 

фирми „ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, „ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, „ТОДОР 

СТОЯНОВ 08“ ЕООД, ЕТ „МЪНИ – МАНОЛ МАНОЛОВ“ производство и продажба на 

тестени изделия, ЕТ „ПАПИ – ГЕРГАНА САВОВА“, „КЕШ 2012“ ЕООД за разнос и 

продажба на хранителни стоки, ресторантьорство. Магазини за хранителни стоки има във 

всички населени места. Към 2019г. са регистрирани 5 броя заведения за обществено хранене 

с търговска площ 2 360 кв.м.. 

Продажба на промишлени стоки в общината се извършва от фирмите „СИ 

ЕНДЖЪЛС“ ЕООД, „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД, „КУАТРО – К“ ООД и „ЯНСС“ ООД. 

Магазините са съсредоточени в общинския център. 

Икономическата дейност, свързана с търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 

се обслужва от „ЧАНИ БЯЛА“ ООД, авторемонти и ЕТ „СУКИ – 95 – АТАНАС СУКОВ“ и  

„ТП – МАНОЛОВИ“ ЕООД за извършване на годишни технически прегледи и превозна 

дейност. Обектите са разположени в гр.Бяла. 

Секторът е с потенциал за развитие към разширение на предлаганите продукти и 

услуги за местното население, както и създаване на взаимообвързани такива с 

туристическите обекти и дейности – съхраняване, представяне и популяризиране на местно 
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културно наследеното посредством възобновяване на автентични занаяти, традиционни 

чествания и други. 

 

Туризъм  

В община Бяла има благоприятни условия за развитие на туризъм, както от гледна 

точка на природо-географските дадености и местоположението, така и на историческите ѝ и 

културни забележителности. Това създава възможности за създаване на разнообразен 

туристически продукт, атрактивен за различни групи туристи. Тази икономическа дейност е 

от ключово значение за местната икономика. Поради местоположението и природните 

характеристики се наблюдава частично усвояване на възможностите за морски туризъм и 

съпътстващите го дейности.  

Хотелиерство и ресторантьорство са едни от най-развитите икономически дейности в 

общината, но предимно със сезонен характер. Заведенията за хранене на територията са 

естествено допълнение на местата за настаняване и обектите на търговвската мрежа. Общият 

им брой възлиза на над 80 броя (по данни от ОУП на община Бяла), като преобладаващата 

част от тях са концентрирани в град Бяла (приблизително 95%). Настоящият им капацитет е 

достатъчен спрямо потреблението на местното население и туристическия поток. 

Благоприятна възможност е предлагането на традиционни продукти. 

Месните обслужващи фирми в сектора са: „БИ ЗЕТ ДИ“ ЕООД, ЕТ „ДЕМОС – ДИМО 

БЕЛЕВ“, „ПАНЧЕВИ КОМЕРС“ ООД, „ЕЛЕГАНС 7“ ЕООД, „ПИ И ЕР ГРУП“ ООД, и 

„СПИРИТО“ ООД. 

Развитието на сектора е свързано със сезонни флуктуации на посетители, съответно 

функциониране на местата за настаняване и наемане на работна ръка. Преобладаващата част 

от местата за настаняване функционират предимно през активния летен сезон и остават 

необитаеми през около половината от годишното време. Предвид това е необходимо да се 

развият подкрепящи форми на туризъм за удължаване на туристическия сезон, както и 

провеждане на мерки за популяризиране на дестинацията и нейните дадености.  

 

Туристически ресурси и инфраструктура 

Туризмът е водещ отрасъл на икономиката и основен поминък за населението в Бяла. 

Създадена е солидна материално-техническа база за отдих и почивка, която ще продължава 

да се развива.  

Основният туристически продукт на община Бяла са летните морски почивки. 

Общината разполага с плажна ивица, която е разделена на 8 концесионни части – плаж 

„Бяла-Кара дере”, плажове „Бяла-централен I, II, III, IV и V”, плаж „Бяла - Чайка” и плаж 
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„Бяла-юг”. На територията на общината са издадени лицензи за туроператорска дейност. 

Развиващата такава дейност фирма притежава и собствена леглова база на територията на 

общината. 

Природните и антропогенните дадености на община Бяла са благоприятни за 

развитието на специализирани форми на алтернативен туризъм, допълващ морския. 

Обекти, обуславящи културния туризъм, са:  

 Антична крепост на нос „Св. Атанас“  

Обектът е частично въстановен по проект „Консервация, реставрация, експониране и 

социализация на Антично селище и късноантична крепост на нос Св. Атанас“, финансиран 

по ОПРР 2007-2013. Представлява комплекс от три сгради, включващ базилика, баптисерей и 

винарна. Проучванията разкриват, че на нос Свети Атанас в гр. Бяла се е разполагал цял 

пристанищен град, открити са останки от централна улица с магазини, ателиета, три древни 

винарни, пещи за керамични съдове, църковен комплекс, жилищни сгради. Добре запазена е 

и градската баня, която в античността освен за къпане е служела и за лечение, сключване на 

сделки и дребна търговия.  

 Общински културен център /музей 

Центърът разполага със сутерен с изложбени зали. На първия етаж са обособени клуб 

на културни дейци и почещения за научна работа. На втория етаж с открито стълбище се 

осъществява връзка с постоянните изложби, помещения с експонати и  лаборатория. На 

третия етаж има многофункционална лекционна зала за 124 човека.  

В Културен център – гр. Бяла са разположени експозиции от обектите „Белите скали“ 

и „Антична крепост на нос Св. Атанас“. 

 Летен театър  

Летният театър в гр. Бяла представлява открита лятна сцена и е емблематичен обект за 

града. През летния сезон се провеждат празници и разнообразни развлекателни мероприятия. 

Община Бяла е домакин на ежегодно провеждани събития като Национален събор на 

читалищата, Седмица на морето, танцов фестивал „Танци край морето“, етап от Национално 

класик рали „Нептун“ и др. 

През юли 2020 г. община Бяла стартира проект „Завръщане в миналото – помнете с 

гордост“, финансиран по ПРСР 2014-2020 чрез МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Целта на 

проекта е да допринесе за съхраняване на хилядолетната история и опазване на културното 

местно наследство. В рамките на две години ще се проведат следните мероприятия: Арт 

пленер с изложба на картини, събор с изложби на автентични народни носии от района, 

изложба на плетива и бродерии, надиграване и надпяване на автентични песни и хора от 

района, създаване на книга „История на Бяла“, изработка на дипляни със 
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забележителностите и отразяване в медиите. Ще участват жители от осем населени места от 

района - гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлоно, с. Попович, с. Самотино, гр. Долни 

Чифлик и с. Кривини. Дейностите ще допринесат за запазване на териториалната 

идентичност и маркетинг на дестинацията. 

Обновеният спортен комплекс „Черноморец“ е туристическа атракция за града, 

където се провеждат редица спортни мероприятия с регионално и национално значение. 

Комплексът включва футболно игрище, лекоатлетическа писта, помощни игрища за футбол, 

тенис, волейбол и баскетбол. Предлага добри условия за провеждане на детско-юношески 

тренировъчни лагери. 

Община Бяла е домакин на редица спортни мероприятия, като: 

 Международен турнир „Купа южно Черно море“; 

 Плувен маратон Археология;  

 Турнир по плажен волейбол „Купата на Бяла“; 

 Футболен турнир „Бяла къп“. 

Спортният туризъм в община Бяла може да се разнообрази, като се доразвие яхтения 

туризъм и сърфа въз основа добрите условия в морето на Бяла.  

На територията на община Бяла са изградени три туристически обекта, свързани с 

развитието на селския туризъм. В село Дюлино е създадена възможност за посещение на 

селска къща за гости. Предлаганите атракции са пресъздаване на автентични обичаи, 

традици и конна езда. Къща за гости „Под старата липа“ функционира и в с. Горица, а в с. 

Господиново е изградена конна база.  

Екоуризмът все още предстои да намери своето място за разнообразяване на формите 

за туризъм, предлагани на територията на общината. На първо място за тези цели следва да 

се подобрят възможностите за достъп до природната забележителност „Белите скали”. 

Изграденият и работещ демонстрационен център, свързан с този обект, ще подпомогне 

изготвянето на подходящи информационни материали. По проект „Развитие на екотуризма в 

община Бяла”, който е одобрен за финансиране от Предприятието за управление на дейности 

по опазване на околната среда, са изградени две екопътеки, едната от които преминава през 

село Дюлино. 

В изпълнение на проект „Инициативи за подпомагане развитието на туризма в 

рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен: интерпретативни маршрути с морски и 

рибарски теми и фестивал на рибарството и морето“, финансиран от Оперативна програма за 

развитие на сектор „Рибарство" (2007–2013) към МИРГ „Български черноморски сговор Бяла 

– Долни чифлик – Аврен“ (бенефициентът Черноморска мрежа на неправителствените 

организации) са разработени три интерпретативни еко маршрути: 
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 Интерпретативен маршрут „Еника“ – eкопарк, пикник и риболов 

 Интeрпретативен маршрут „Св. Атанас“ – късноантична крепост и пристанище 

 Интерпретативен маршрут „Камчийски пясъци“ – морски плаж с възможности за 

екологичен туризъм 

Благодарение на добре развитото лозарство в община Бяла съществуват възможности 

за развитие на „винен” туризъм. Основите са положени от собствениците на винарска изба 

„Шато Полихронов“, към която е изградена и дегустационна. 

През 2021 г. община Бяла стартира проект „Изграждане на съоръжения за 

туристическа инфраструктура“, финансиран по ПРСР 2014-2020, основни дейности при 

който са направа на паметник на Васил Левски на площад „Европа“, направа на 

информационна арка и направа на информационни табели на всяко кръстовище в град Бяла, 

указващи наименованията на улиците в града и по-важните туристически места за 

посещение. 

На територията на община Бяла функционира Туристически център, които предлага 

информиране и упътване на туристи и гости на общината относно забележителностите на 

града и общината, институции и фирми в града, транспортни фирми, места за настаняване, 

заведения за хранене и развлечения, информация за културните събития в общината и др. 

Посетитетелите на община Бяла могат да изберат подходящи за съответен сезон 

туристически маршрути, включващи обекти и населени места от общини Бяла, Несебър и 

Долни Чифлик. Маршрутите са достъпни на Интерактивен туристически органайзер: 

http://interactive-trip-planner.5-4-3.eu/index.html  

 

 

Развитие на туризма  

Туризмът в община Бяла се развива интензивно и успешно през последните години. 

Броят на местата за настаняване на територията на община Бяла през 2019 г. е 56 (по данни 

на НСИ). В това число се включват всички хотели, хижи, почивни станции, къщи за гости, 

вили и други. Те представляват 12,2% от местата за краткосрочно настаняване в област 

Варна. Броят на хотелите в разглежданата територия е 11, които разполагат с общо 2730 

легла.  

 

 

 

 

 

http://interactive-trip-planner.5-4-3.eu/index.html
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Таблица 13. Развитие на туризма в община Бяла за периода 2015-2019 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Места за 

настаняване 

41 43 52 57 56 

Легла 3525 3826 4058 4273 4507 

Леглоденонощия  424 282 542 676 503 145 557 817 522 795 

Стаи  1212 1258 1403 1535 1476 

Реализирани 

нощувки 

237 113 286 148 264 051 279 046 258372 

Пренощували 

лица 

38 133 45 572 40 560 45 597 43 923 

Приходи от 

нощувки  

13 684 932 16 716 962 17 433 089 19 862 510 .. 

Източник: НСИ 

 

По-задълбоченото изследване на процесите в туризма изисква разглеждането на 

динамиката на показателите. За периода 2015-2019 г. се наблюдават съществени изменения в 

количеството леглоденонощия, реализираните нощувки, пренощувалите лица и приходите от 

нощувки. Отчита се увеличение при броя на местата за настаняване и леглата в тях, 

леглоденонощия и стаи, но същевременно броят на релизираните нощувки и пренощувелите 

лица е непостоянен и варира през годините. Те са резултат от развитието на туристическите 

дестинации и активизирането на процеси като строителство, повишаване качеството и 

популяризиране на туристическите продукти и услуги. 

Мащабът на изградената материална база може да се проследи чрез два основни 

показателя. Единият от тях е броят на обособените самостоятелни стаи на общинско ниво. За 

територията на община Бяла те са 1476 броя. Това означава, че в едно място за настаняване 

има средно по 26,4 стаи. Предвид това може да се направи заключение, че съществена част 

от местата за настаняване са средни до големи. За тяхното обслужване са необходими 

физически ресурси като техническа и социална инфраструктури и техните многостранни 

аспекти, както и човешки ресурси. Възможностите за осъществяване на нощувки се определя 

посредством данните за леглоденонощията в експлоатация. Те са получени чрез събиране на 

броя легла за всеки ден от отчетния период, през който те са били разкрити, независимо дали 

са били заети или не. За община Бяла количеството на леглоденонощията през 2019 г. е 

522 795 броя.  

Количеството реализирани нощувки определя степента на ефективно използване на 

материалната база. То дава конкретна информация за това колко от наличните легла са били 
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заети през отчетния период. За община Бяла те са 258 372 броя, като намаляват през 

разтлеждания период. Съпоставката между реализираните нощувки и обявените 

леглоденонощия показва 50% заетост на общинско ниво. Това показва, че изградената 

материална база не се използва ефективно. Като основни причини за това могат да бъдат 

посочени по-слабата популярност на туристическата дестинация и нейните качества, 

продукти и услуги, ограниченото развитие на техническата и социалната инфраструктури и 

др. 

 Пренощувалите лица на територията на общината за 2019 г. са 43 923 броя. 

Стойността варира през последните пет години, но се отчита нарастване с 13% в сравнение с 

началото на наблюдавания период. 

Приходите от нощувки са от най-съществено значение за състоянието на туризма. За 

отчетната 2018г. те възлизат на 19 862 510 лв. (за 2019 г. данните са с конфиденциален 

характер). В периода 2015-2018 г. се наблюдава устойчиво нарастване на приходите от 

нощувки, реализирани на територията на община Бяла.  

Общата тенденция е за покачване на приходите и средната стойност на една нощувка, 

което дава информация за развитие и повишаване на качеството на предлаганите 

туристически продукти и услуги.  Темпът на растеж при показателите на туризма показване 

сходни тенденции, но с пропорционален характер. Това се дължи на изпреварването на 

процеси като строителство и съответно обособяване на нови места за настаняване, 

увеличаване на легловата база и възможните леглоденонощия, спрямо осъществяване на по-

голям брой реализирани нощувки, привлечени лица и приходи. 

Въз основа на статистическите данни и направените изчисления може да се направи 

заключението, че не е необходимо изграждането на нов сграден фонд за временно 

настаняване, а повишаване ефективното използване на съществуващия.  

Община Бяла заема по-крайно положение по отношение на степента на развитост на 

туристическите функции в сравнение със съседните на нея общини, разположени по 

Черноморското крайбрежие. До голяма степен това се дължи на наличието на други близко 

разположени туристически дестинации, значително изпреварили в развитието си община 

Бяла. Те предлагат по-голямо разнообразие, високо качество и съответно привличат повече 

на брой посетители, в това число и чуждестранни такива. 

В периода 2015-2019г. Община Бяла е реализирала съществен ръст по отношение на 

обособяването на нови места за настаняване, реализирани нощувки, привлечени лица и 

приходи. Към настоящия момент община Бяла е туристическа дестинация, завършваща етапа 

на „включване“ и преминаваща в този на „развитие“ от своя жизнен цикъл (съгласно 

класификацията на Р. Бълтлър). За постигането на това е необходимо в бъдеще време да се 
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полагат усилия за рехабилитация и доразвитие на техническата и социалната 

инфраструктура, повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги, тяхното 

разнообразяване, осъществяване на връзки и съвместно популяризиране на ресурсите 

(природни, културни, исторически и други) съвместно със съседните общини. По този начин 

може да се достигне по-високо развитие преди навлизането в етап на „обновяване“, 

„затихване“ („стагнация“), „упадък“ или „незабавен упадък“ на туристическата дестинация. 

 

Извод: 

Община Бяла има потенциал за развитие на бизнес и привличане на инвестиции, 

благоприятствани от местоположението, природните дадености, изградения сграден фонд за 

туристически дейности и достъпността.  

Привличането на инвестиционен интерес следва да се основе на стимулирането на 

местния бизнес и неговата дейност, провеждане на активен маркетинг и инвестиции в 

сектори с по-висока добавена стойност и по-голям относителен дял заети и наети лица.  

Развитието на синя икономика и на общностите, занимаващи се с рибарство и 

аквакултури следва да се стимулира чрез модернизация и внедряване на иновации и нови 

технологии. Подобряване състоянието на риболовния флот и качеството на рибарската 

инфраструктура ще насърчи осъществяване на икономически, социално и екологично 

устойчиви риболовни дейности. 

Технологичното обновяване на малките и средни земеделски стопанства ще насърчи 

прилагането на нискоинтензивни земеделски практики като консервационно, интегрирано и 

биологично земеделие. 

 Модернизацията на стопанствата и предприятията за производство на вино ще 

повиши конкурентоспособността на производителите и преработвателите в лозаро-

винарския сектор и ще стимулира експортната ориентация на сектора. 

Приоритетните направления в развитието на община Бяла и занапред следва да са 

свързани с разумно използване на природните и културни туристически ресурси и с 

развитието на туристическа инфраструктура, позволяваща по-дълъг период на използване на 

материално-техническата база, както и удължаване на летния туристически сезон. За 

осъществяването на тези направления е необходимо повишаване на атрактивността и 

разнообразяване на предлагания туристически продукт в община Бяла, както и провеждане 

на мерки за популяризиране на дестинацията и нейните дадености.  
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I.4. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

 

I.4.1. Здравеопазване 

По данни на НСИ през 2019 г. на територията на община Бяла не функционират 

лечебни заведения за болнична помощ. 

Заведение за извънболнична помощ в община Бяла е една поликлиника, намираща се 

в общинския център на ул. „Йордан Ноев“. В сградата на поликлиниката функционира 

филиал на Център за спешна медицинска помощ. Функционират три фелдшерски здравни 

пункта, намиращи се в селата Попович, Дюлино и Господиново.  

Регистрирани са две лекарски практики и две дентални практики. 

Общопрактикуващите лекари извършват дейност както в общинския център, така и в селата 

Господиново, Дюлино и Попович.  

 

Таблица 14. Здравеопазване в община Бяла в периода 2015-2019 г. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Лечебни и здравни 

заведения за болнична 

помощ 

- - - - - 

Лекари  2 2 2 2 2 

Лекари по дентална 

медицина 

3 3 3 1 1 

Медицински специалисти 

по здравни грижи 

2 2 2 2 2 

Детски ясли - - - - - 

  Източник: НСИ 

 

На територията на община Бяла работят двама лекари, като и двамата са 

общопрактикуващи. През 2019 г. средно на един oбщопрактикуващ лекар се падат по 1646 

пациента. По данни на НСИ в община Бяла има един лекар по дентална медицина, който е 

обслужвал цялото население на общината от 3292 души (към 2019 г.). В общината има и 

двама медицински специалисти по здравни грижи.  

За периода 2015-2019 г. стойностите на показателите, характеризиращи 

здравеопазването в общината, остават непроменени с изключение на броя на лекарите по 

дентална медицини с практики на територията на община Бяла, които намаляват от 3 бр. на 1 

бр. в края на периода. 
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Здравната инфраструктура в община Бяла е достатъчна за обслужване на постоянното 

население. В активния туристически сезон, когато населението се увеличава с броя на 

туристите, се появява необходимост от допълнителни медицински услуги, но такива се 

осигуряват и в някои от хотелите. 

На територията на община Бяла няма изградени и функциониращи детски ясли. 

Предвид, че към 2018г. децата, попадащи във възрастовата група 0-4г. е 179 (по данни от 

ОУП на община Бяла) е подходящо разкриването на яслена група към вече 

функциониращата детска градина. Това следва да се съобрази и с териториалното 

разпределение на децата – град Бяла (94д.), с. Господиново (8д.), с. Дюлино (30д.) и Попович 

(47д.). 

Извод: 

Подобряване на качеството на предоставяните здравни услуги на територията на 

община Бяла може да се постигне чрез обновяване  на сградния фонд, въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, подобряване на достъпността, облагородяване на открити площи, 

модернизация на обзавеждане и оборудване на обекти на здравеопазването. 

 

 

I.4.2. Социални грижи и услуги  

В община Бяла се предоставят предимно социални услуги в общността, като общият 

брой на обхванатите лица е 65 (по данни от ОУП на община Бяла). Броят на лицата 

нуждаещи се от социални услуги непрекъснато нараства предвид застаряващото население, 

като чакащите за услугите „домашен помощник“ и „личен асистент“ към момента са 30 

души. Предлаганите от Община Бяла услуги са следните: 

 Социална услуга в домашна среда – Домашен социален патронаж 

Домашният социален патронаж е форма за социално обгрижване на възрастни хора и 

хора с увреждания без откъсване от домашната среда. Чрез услугата в общността се 

осигуряват доставка на храна, поддържане на лична и домашна хигиена, битови, 

административни и социално-консултативни услуги на територията на цялата община с 

капацитет 80 души. Средствата се осигуряват от общинския бюджет. 

 Социална услуга от резидентен тип – Дом за пълнолетни лица с физически 

увреждания 

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания осигурява целодневни грижи, 

медицинско, юридическо и социално обслужване на възрастни хора с увреждания с 

откъсване от домашната среда. Настаняват се нуждаещи се от цялата страна. Сградата, в 

която се осигурява услугата е в гр.Бяла и е дарение. През 2005г. е открита нова сграда на дом 
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за възрастни хора с увреждания с капацитет 35 места. Услугата се извършва като делегирана 

от държавата дейност. За дома за стари хора в с. Господиново с капацитет 27 места се търси 

финансиране.  

 Социална услуга от резидентен тип – Защитено жилище за лица с 

физически увреждания 

Защитено жилище за лица с физически увреждания е социална услуга в общността с 

капаците 8 души. Община Бяла е партньор в осигуряването на услугата, като участието и се 

изразява в предоставянето на помещения. 

 Механизъм „лична помощ“ – домашен помощник и личен асистент                                                                                             

От механизмите за лична помощ се обслужват 13 лица. За услугите са кандидатствали 

още 30 души, които обаче не отговарят на условията. По Национална програма 

„Предоставяне на грижи в домашна среда“ се обгрижват 24 лица. Програмата е насочена към 

осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на 

персонална грижа в домашна среда на хора с трайно намалена работоспособност или вид и 

степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в 

невъзможност за самообслужване. Социалната услуга се осигурява от общинските 

администрации, които в партньорство с Дирекции „Бюро по труда“ извършват подбор на 

кандидатите за работа по предварително подадени от общините заявки-спецификации. По 

процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се възползват 25 потребители, а по 

Компонент 2 – 13 потребители. 

Съгласно Общинския план за развитие на община Бяла и Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги е разширен обхватът на услугите, които предлагат домашни 

грижи за хора с увреждания - домашен помощник, социален и личен асистент. Обгрижване 

на тежко болни лица е осигурявано чрез ОПРЧР „Независим живот” с капацитет 50 места. 

Осигурено е обучение за заетите в дейностите „Домашни помощници“ и „Личен асистент“. 

В периода декември 2015 – януари 2018 г. община Бяла е бенефициент по проект 

„Предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община 

Бяла“, финансиран по ОПРЧР 2014-2020. В рамките на проекта е създаден Център за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. 

Сформиран е екип от 3-ма специалисти и 29 служители, които има капацитет да обслужва 40 

лица в неравностойно социално положение, жители на община Бяла – хора с увреждания и 

техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване. От 

предоставяния пакет от социални услуги са се възползвали 71 нуждаещи хора с увреждания 

и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване. 
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В периода 2016-2019 г. община Бяла осигурява храна на социално слаби и болни хора 

по програма „Осигуряване на Топъл обяд в община Бяла“, финансирана от ОП Храни. 

Проектът се реализира чрез функционирането на обществена трапезария (с капацитет 100 

души), насочена към нуждаещите се лица, в риск от бедност в община Бяла. 

В общината функционират пенсионерски клубове в гр.Бяла и с.Дюлино, които се 

финансират от общинския бюджет. 

 

Извод: 

Община Бяла предприема целенасочени и регулярни действия с цел подобряване 

достъпа до социални услуги и намаляване на бедността и на социалната изолация на 

нуждаещи се лица или на лица в риск. 

Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги на територията на 

община Бяла може да се постигне чрез обновяване и модернизация на материално-

техническите бази, обзавеждане, оборудване, облагородяване на открити площи на 

социалните обекти, въвеждане на нови социални услуги, както и участия на персонала в 

обучения за повишаване на квалификацията. 

 

 

I.4.3. Образование   

Образователната инфраструктура в община Бяла е съставена от обекти за 

предучилищно, общо и професионално средно образование. 

 

Детски градини 

През учебната 2020/2021 година на територията на община Бяла има изградена и 

функционираща една целодневна детска градина. В нея са обособени 5 на брой 

самостоятелни групи – четири групи в основната сграда в гр. Бяла и една група в съседното 

село Попович. Броят на записаните деца през разглежданата година е 99.  

 

Таблица 15. Детски градини, деца, педагогически персонал, места и групи в детските градини в 

периода 2016/2017 - 2020/2021 учебни години 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Детски градини 1 1 1 1 1 

Деца  114 109 104 105 99 

Места  120 96 103 121 121 

Педагогически 11 9 9 11 11 
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персонал 

Детски групи 5 4 4 5 5 

Източник: НСИ 

 

В наблюдавания период 2016/2017 – 2020/2021 учебни години броят на децата в 

детската градина варира между 114 и 99, а броят на педагогическия персонал – между 11 и 9 

души. Средният брой деца на един детски учител през 2020/2021 учебна година е 9. 

Стойността е в границите на норматива между 6 и 12,5 деца, което дава информация за 

нормален работен и учебен процес.  

През 2018г. е завършено изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 

„Пристройка и реконструкция на училище и детска градина в детска градина за три групи 

деца в УПИ I, кв.14 с. Попович, община Бяла“, финансиран по ПРСР 2014-2020г. 

Данните показват, че функциониращата детска градина на територията на община 

Бяла задоволява нуждите на местното население. Няма необходимост от изграждане на 

допълнителна материална база, при евентуална необходимост от увеличаване на капацитета, 

има възможности за преструктуриране на съществуваща детска градина. 

 

Училища 

На територията на община Бяла функционират 2 училища: Основно училище „Отец 

Паисий“ и Професионална гимназия по селско стопанство. И двете са разположени в 

общинския център – град Бяла. Основно училище „Отец Паисий“ е построено и 

функционира от около 1950 г. Модернизирано е и към настоящия момент има просторен 

двор с волейболно и баскетболно игрища, както и детска площадка. В самата сграда са 

обособени столова, физкултурен салон и плувен басейн, както и две компютърни зали. През 

учебната 2020/2021 година в ОУ „Отец Паисий“ се обучават общо 213 деца от общо 21 

учители. 

 
Таблица 16. Училища, учители и учащи в общообразователни училища в община Бяла в периода 

2016/2017 – 2020/2021 учебни години 

     Източник: НСИ 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Училища 1 1 1 1 1 

Учители 1-4 клас 11 11 10 10 10 

Учащи 1-4 клас 126 133 120 118 112 

Учители 5-7 клас 10 10 11 10 11 

Учащи 5-7 клас 113 88 84 84 101 
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В периода 2016/2017-2020/2021 се отчита общо слабо намаление в броя на децата, 

които се обучават в училището. При учениците в класове 5-7 намалението през учебни 

години 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 е по-осезаемо, като броят им спада до 84 души. 

През 2020/2021 учебна година броят им нараства до 101 ученика. 

Броят на учителите в общообразователното училище е сравнително по-постоянен. 

През наблюдавания период началните учители са намалели с 1 – от 11 на 10 души, а 

учителите в прогимназиалните класове са се увеличили с 1 – от 10 на 11 души. 

Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм първоначално е открита 

през 1959г. като Зимно практическо земеделско училище. През 1961-1962г. училището е 

изменено в професионално техническо училище с нов образователен план и предлагащо 

програми за обучение с двугодишен период. Към настоящия момент срокът на обучение е 5-

годишен, като се обучават кадри в специалности: „Администратор в хотелиерство“ и 

„Готвач“. През учебната 2020/2021 година в ПГ се обучават 45 ученика от 8 учителя. 

 

Таблица 17. Училища, учители и учащи в професионалната гимназия в община Бяла в периода 

2016/2017-2020/2021 учебни години 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Професионална 

гимназия  

1 1 1 1 1 

Учители  5 7 8 8 8 

Учащи 75 70 46 49 45 

      Източник: НСИ 

 

В периода 2016/2017-2020/2021 учебни години се наблюдава увеличение в броя на 

учителите – от 5 на 8 души. Същевременно броят на учащите в ПГ спада с 40% - от 75 на 45 

души. Динамиката в броя на учащите зависи от фактори като – раждаемост, желание и 

възможност за получаване на образование на населението, напускане на образователните 

институции и др. 

 

Извод: 

Съществува концентрация на предлаганите образователни услуги в общинския 

център. Двете училища в общината се намират в град Бяла, което възпрепятства достъпа до 

предучилищно образование на децата от селата, а при по-големите налага ежедневно 

транспортиране до града. 
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Възможностите за получаване на средно образование са ограничени до две 

специалности в професионалната гимназия. Завършилите ПГ намират трудности при 

реализацията си в конкретната територия. 

Подобряване на качеството на предоставяните образователни услуги на територията 

на община Бяла може да се постигне чрез обновяване на сградния фонд на обектите на 

предучилищно и училищно образование, изграждане на нови обекти/корпуси към вече 

съществуващи, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпността, 

модернизация на обзавеждане и оборудване, облагородяване на откритите пространства, 

реновиране/изграждане на спортните площадки и зелените площи за предоставяне на 

благоприятна среда. 

 

I.4.4. Спортна инфраструктура и спортни дейности 

Пространствата за осъществяване на спортни дейности в община Бяла са ограничени 

като количество и като качество. В град Бяла има отреден един терен за стадион. Той 

представлява тревна площ с ограждение и обособен в предната част паркинг. Към него няма 

поставени трибуни (с изключение на един сектор), както и сграда за провеждане на 

тренировки на закрито, съблекални и санитарни помещения. В терена на стадиона са 

изградени площадки за спорт на открито с общодостъпни съоръжения чрез изпълнение на 

СМР на обект „Спортни площадки за баскетбол, стрийтбол и фитнес на открито град Бяла“ 

финансиран от централен бюджет и общински Бюджет. През 2013 г. е изпълнен проект 

„Рехабилитация и модернизация на спортен комплекс „Черноморец“  в гр. Бяла”, 

финансиран чрез ПРСР 2007-2013г.  

В комплекса на стадиона е и лятното кино, което е обновено през 2015 г. чрез проект 

„Ремонт и реконструкция на летен театър“ по Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство“. Част от обектите за извършване на спортни дейности попадат в 

инфраструктурата за обслужване на туристи.  

В селата са отредени терени за спортни игрища, но те не са изградени като 

съоръжения, а само като спортни затревени игрища, липсват основни елементи – зелен пояс, 

огради, настилки, очертания, трибуни, сенници и други. В село Господиново е отреден и нов 

терен за спортни дейности. В с.Попович няма спортен терен или обект. 

В с. Господиново функционира конна база. 

Община Бяла следва да продължи инвестициите в посока подобряване на 

съществуващата спортната инфраструктура и изграждане на нови съоръжения за развитие на 

спорта. 
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I.4.5. Културна инфраструктура и дейности 

Културните обекти на територията на община Бяла представляват съвкупността от 

музеи, читалища, библиотеки и други обекти и дейности като организирани културни 

събития. 

 Общински културен институт - Музей  

Музеят е с археологически и етнографски профил. Археологическата експозиция има 

за свой център Късноантичната крепост на нос Свети Атанас, а етнографската експозиция 

представя морския бит и култура, традиции и занаяти. Представлява собственост на община 

Бяла и съответно се финансира от нейния бюджет. През 2013г. е изпълнен проект 

„Изграждане на Културен център - гр. Бяла“, финансиран по ПРСР 2007-2013г. 

 Читалища 

На територията на община Бяла има изградени и функциониращи 4 читалища, от 

които 1 е в града, а останалите 3 – в селата Попович, Господиново и Дюлино.  

 Летен театър 

Разположен е в централната част на града, в непосредствена близост до Стадион 

„Черноморец“. Сградата е нова и модернизирана. Използва се предимно през летния сезон за 

провеждане на различни инициативи, мероприятия и концерти на местни и гостуващи 

артисти (танцови ансамбли, музиканти, актьори и други).  

 Културен календар 

Културните мероприятия се провеждат предимно в общинския център – град Бяла, 

като по-малки чествания има и в селата. В културния календар присъстват и се отбелязват 

както традиционни празници от народния и църковния календар, така и национални 

празници и организирани културни събития.  

От традиционния календар се отбелязват: Бабин ден (8 януари), Трифон Зарезан (14 

февруари),  Тодоровден (Събота от първата седмица на Великия пост), св. Атанас Велики 

Александрийски на 2 май, Събор на гр. Бяла (курбан) на 21 май, св.св. Константин и Елена; 

храмов празник на храм „Св. Успение Богородично“ (курбан) на 15 август, храмов празник 

на храм „Св. Параскева“ (курбан) на 14 октомври; Никулден на 6 декември и други. 

С организирани тържества се отбелязват националният празник Ден на 

Освобождението на България (3 март) и Празник на град Бяла (5 септември). 

Организираните културни събития и фестивали се провеждат основно в гр. Бяла в 

читалище „Пробуда“, площад „Европа“, летен театър и Спортен комплекс „Черноморец“. По 

данни на община Бяла това са:  
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 Танцов фестивал „ Танци край морето“ – ежегодно мероприятие;  

 Национален събор на читалищата –  ежегодно мероприятие;  

 Седмица на морето – ежегодно мероприятие; 

 Събор на клубовете по народни танци „Черноморски хоровод“ – ежегодно 

мероприятие.  

През минали години са провеждани и Национален симпозиум по екстериорна 

дървопластика, Международен арт пленер, Коледен концерт (25 декември), Новогодишен 

концерт (31 декември срещу 1 януари).  

През юли 2020 г. община Бяла стартира проект „Завръщане в миналото – помнете с 

гордост“, финансиран по ПРСР чрез МИГ „Долни Чифлик и Бяла“. Целта на проекта е да 

допринесе за съхраняване на хилядолетната история и опазване на културното местно 

наследство. В рамките на две години ще се проведат следните мероприятия: Арт пленер с 

изложба на картини, събор с изложби на автентични народни носии от района, изложба на 

плетива и бродерии, надиграване и надпяване на автентични песни и хора от района, 

създаване на книга „История на Бяла“, изработка на дипляни със забележителностите и 

отразяване в медиите. Ще участват жители от осем населени места от района - гр. Бяла, с. 

Горица, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино, гр. Долни Чифлик и с. 

Кривини. 

Община Бяла следва да продължи инвестициите в посока ремонт, рехабилитация и 

реконструкция на сграден фонд, модернизация на материално-техническата база, внедряване 

на мерки за енергийна ефективност, дигитализация на фонда и подобряване на достъпа до 

обекти на културата.  

 

 

I.5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 
 

I.5.1. Транспортна инфраструктура 
 

Географското местоположение на община Бяла в близост до двата най-големи 

областни града и транспортни центрове по Черноморското крайбрежи – гр.Варна и гр.Бургас, 

определя добрата ѝ транспортна свързаност, както във вътрешен за страната, така и в 

международен план. Общинският център град Бяла отстои на 52 км от областния център град 

Варна, на 78 км от град Бургас и на 466 км от столицата град София. На територията на 

общината е развит пътният и водният транспорт. 
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Пътна инфраструктура  

 

Територията на община Бяла се обслужва от пътища от Републиканската и 

Общинската/местна пътни мрежи. Общата дължина на Републиканската и Общинската 

пътни мрежи е 40.740 км, а плътността им е 0.2515 км/кв.км,  по–малка от  средната за 

страната, която е 0.3380 км/кв.км. 

През територията на община Бяла преминават два пътя от Републиканската пътна 

мрежа, както следва:  

 

Таблица 18. Параметри на пътища от РПМ в Община Бяла 

Р П № Трасе на пътя Километраж на 

територията на 

община Бяла 

Дължина на 

територията 

на община 

Бяла 

І-9 (Е87)  „Граница Румъния–Дуранкулак–Шабла-оп–  

Каварна–Балчик–Оброчище–Кранево–Златни 

пясъци–Свети Константин–Варна–Старо 

Оряхово–Обзор-о.п.–Слънчев бряг–Бургас–

Маринка–Звездец–Малко Търново–граница 

Турция” 

   от км 154+300 

до км 169+120 

 

14.82 км 

IІІ-906 „І-9 (Старо Оряхово–Обзор) – Дюлино –

Оризаре –Каблешково –(о.п.Слънчев бряг – 

Бургас) 

    от км  0+280  

до км 14+200 

     13.92 км 

Източник:  АПИ 

 

Общата дължина на Републиканската пътна мрежа възлиза на 28.74 км, разпределени 

както следва: I клас: 14,82 км и II клас: 13,92 км. 

При площ на общината от 162 кв.км това дава плътност на РПМ от 0.1774 км/кв.км -  

близка до средната за страната, която е  0.1766 км/кв.км. 

Най-важен за общината е първокласният път І-9, с европейска категоризация Е87, 

свързващ териториите на Румъния, България и Турция в посока Север – Юг. Пътят обслужва 

Черноморското крайбрежие, като в участъка между Бургас и Варна е част от ОЕТК №8 

Бари/Бриндизи – Дурас/Вльора – Тирана – Скопие – София – Пловдив – Бургас/Варна. Този 

коридор свързва Адриатическо с Черно море. Пътят е главна транспортна артерия, която 

поема трафика по крайбрежието, както товарен, така и туристически. Той свързва Община 

Бяла с областния център гр. Варна и с гр.Бургас. Основен проблем за пътя се явява 

съществуващо свлачище, в южната част на бреговата ивица между пристанището и къмпинг 

„Луна”, което се разраства и е на 150 м източно от него. 
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Състоянието на пътната настилка е средно за целия участък от пътя, преминаващ през 

общината. Габаритът  на пътя е:  

 от км 154+300 до км 166+050 –   8.50 м. 

 от км 166+050 до км 167+313 – 10.40 м. 

 от км 167+313 до км 168+285 –   8.40 м. 

 от км 168+285 до км 169+120 – 10.40 м. 

Път ІІІ-906 свързващ път І-9 с гр.Бургас през Дюлинския проход, осигурява добра 

транспортна достъпност на населените места в тилната част на общината. Пътят е 

алтернативно трасе на пътуващите от и за гр.Бургас моторни превозни средства, като 

частично разтоварва първокласния път от товарно движение и туристически поток. 

Състоянието на пътната настилка е лошо за целия участък от пътя преминаващ през 

общината. 

Републиканската пътна мрежа в Община Бяла е ситуирана така, че  осигурява лесен и 

бърз достъп до всички краища на страната. Общото състояние на пътната настилка не е 

добро. 

Важна съставна част от пътната инфраструктура е Общинската пътна мрежа. 

Общинските пътища са три броя с обща дължина 12.00 км.  Чрез тях се осъществяват 

връзките между населените места в рамките на общината.  

 

Таблица 19. Параметри на пътища от местната пътна мрежа в Община Бяла 

Път № Трасе на пътя Дължина 

км 

VAR2070 /ІІІ-906, Рудник – Дюлино/ – Господиново  2.000 км 

VAR2071 /IIІ-906/ Дюлино– Попович – Граница община (Бяла – Несебър) – / I–

9/  

8.400 км 

VAR3178 /ІІІ-906, Рудник – Дюлино/ – Граница община (Бяла – Долни Чифлик) 

– Солник – VAR1175 

1.600 км 

Източник: МРРБ 

Общинската пътна мрежа е добре структурирана, като е осигурен транспортен достъп 

до всички населени места с изключение на с. Самотино, до което няма асфалтов път. Общата 

дължина на общинските пътища е 12.00 км, което дава плътност от 0.0741 км/кв.км -  по-

малка от средната за страната, която е 0.1614 км/кв.км. 

Габаритът и на трите пътя е 4.00 м. Състоянието на пътната настилка е задоволително 

за път VAR2070 и път VAR2071 и лошо за път VAR3178. И трите пътя имат нужда от 

ремонт, като за път VAR2071 има изготвен технически проект проект за основен ремонт 

/рехабилитация. 
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Уличната мрежа в населените места е част от транспортната инфраструктура. През 

населените места преминават трасетата на републиканската и общинската пътни мрежи. 

Съгласно данни, предоставени от община Бяла, дължината на уличната мрежа  е 77,680 км, 

като 74,43% или 57,818 км се намира в гр. Бяла. 

 

Таблица 20. Параметри на уличната мрежа в Община Бяла 

населено място дължина на 

улична мрежа, км 

състояние на н-ка 

задоволително 

състояние н-ка 

незадоволително 

гр. Бяла 57.818 32% 68% 

с. Горица 4.072 34% 66% 

с. Господиново 5.794 10% 90% 

с. Дюлино 4.315 10% 90% 

с. Попович 5.682 80% 20% 

         Източник: Община Бяла 

Като цяло състоянието на пътната настилка е незадоволително за по-голяма част от 

улиците в общината. Сравнително голям е делът на улиците с трошенокаменна настилка. За 

уличната мрежа в населените места се полагат усилия за подобряване на нейното състояние. 

През последните години е извършена реконструкция и рехабилитация на следните улици от 

гр. Бяла: 

- Реконструкция на улица „Андрей Премянов" от км 0 + 700 до км 1 + 818;  

- Реконструкция на улица „Черноморка” от км 0 + 000 до км 0 + 830; 

- Реконструкция на улица „Плажна” от о.т.365 до о.т.366 и от о.т.366 до о.т.368; 

- Реконструкция на улица „Иван Калчев" от о.т. 48 до о.т.110;  

- Изграждане на ул. „Рила“ от О.К 529 до О.К 74; 

- Рехабилитация на ул. „Марица“ от км 0+00 до км 0+104,30; 

- Изграждане на ул. „Цар Иван Страцимир“ от ОТ 600 до ОТ 601 

- Изграждане на улици в квартал „Бяла-Изток” - ул. „Хан Аспарух”, ул. „Петър І”,  

  ул.„Хан Омуртаг”, ул. „Княз Борис І, ул. „Брегова” и ул. „Хан Тервел” 

Извършени са ремонтно – възстановителни работи за мостови съоръжения в 

землището на с. Дюлино и на път VAR 2071 III – 906 – Дюлино – Попович, при км. 2 + 900. 

В град Бяла има улици, които не са изградени и на практика не съществуват. В селата 

също. Приоритетно е развитието на уличната мрежа в териториите, които вече са усвоени с 

цел тяхното уплътняване и ефективно пълноценно използване. Необходимо е да се осигурят 

места за паркиране, условия за провеждане на пешеходното движение чрез изграждане на 

тротоари, пешеходни алеи, пасажи, улици и зони, както и на велосипедното движение - чрез 
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велосипедни алеи, провеждани самостоятелно или в напречния профил на улицата. 

Необходимо е да се направи цялостна преоценка на действащите ПУП по отношение на 

профила на улиците и изследване на възможностите за осигуряване на пешеходно движение 

и велосипедни трасета с достатъчен габарит. Към момента предвидените тротоари в голяма 

част от територията са с широчина от 1,5 м до 2,0 м, което е крайно недостатъчно за курорт. 

 

Воден/морски транспорт 

На територията на община Бяла са изградени рибарско пристанище „Чайка” и яхтен 

терминал „Свети Атанас”. Площта на рибарското пристанище е 13 256 кв.м. Дължината на 

намиращата се в имота ниска кейова стена е 46 м. В прилежащата акватория са изградени 

един понтон с дължина 108 м и един мост – пристан с дължина 38м, които заедно с част от 

кейовата стена формират кейов фронт с обща дължина 192 м, позволяващ едновременното 

приставане или домуване на 137 бр. малки рибарски кораба/лодки. 

Територията на яхтения терминал „Свети Атанас” е с площ 2448 кв.м. Разположената 

в имота висока кейова стена с дължина 100 м позволява едновременно приставане или 

домуване на 25 броя яхти. Пристанището е удобно за обслужване на туристи, но не и за 

товарно-разтоварни работи. 

Рибарското пристанище „Чайка” и яхтеният терминал „Свети Атанас” са собственост 

на Република България, като правото на собственост се упражнява от община Бяла. 

Община Бяла е бенефициент на проект Оборудване на рибарско пристанище „Чайка“, 

който стартира през 2021 г. с финансиране от Програмата за морско дело и рибарство. 

Проектът представлява първа фаза от оборудване на пристанището с понтони и включва 

закупуване и монтаж на част от предвидените в парцеларния план понтони.  

На територията на Община Бяла са регистрирани общо 217 броя плавателни съда до 

40 БТ, от които 71 бр. плавателни съда за стопански риболов и 146 бр. плавателни съда за 

спорт и развлечение. Съгласно справка предоставена от пристанищния оператор за периода 

2013 г. до 2019 г. най-натоварени са пристанищата през летните месеци юли и август. За 

яхтеното пристанище са регистрирани по 4-5 постоянно домуващи яхти и приблизително по 

35 влизания и излизания на месец. За рибарското пристанище максималния брой постоянно 

домуващи рибарски кораби варира от 120 до 130 броя с над 500 влизания и излизания на 

месец. 

Към момента няма изградени линии за междуградски морски транспорт, включващи в 

маршрута си пристанища, разположени на територията на Община Бяла, както и няма 

заявени в Изпълнителна агенция „Морска администрация” инициативи за изграждането на 

такива. 
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Транспортните връзки на община Бяла със страната и чужбина са добри благодарение 

на близостта до областния център град Варна (на 52 км в северна посока) и до другия голям 

Черноморски град – град Бургас (на 78 км в южна посока). Това дава достъп на жителите на 

общината освен до вътрешността на страната чрез РПМ, и до две големи морски пристанища 

и международни летища, а оттам до територията на Европа и света. Град Варна е основен 

център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори №7, №8, №9 и ТРАСЕКА. 

Чрез ж.п. гара Варна се осигурява връзка с националната железопътна мрежа: 

 ІІ главна ж.п. линия София – Мездра – Горна Оряховица – Каспичан – Варна; 

 ІХ главна ж.п. линия Русе – Каспичан – Варна; 

 ІІІ главна ж.п. линия в участък Карнобат – Синдел/Варна – връзка с Южна България. 

Връзките с областния център се осъществяват чрез автобусна линия Бяла – Варна –

Бяла. Линията се  изпълнява  ежедневно с два курса на ден.  Час на тръгване от автогара 

Бяла: 07.45 ч.  и  12.30 ч.  От автогара Варна час на тръгване : 11.20 ч. и 17.20 ч. Линията се 

обслужва от фирма „Варна – Бус 2000” с 15+1 местни автобуси. 

Населените места в общината се обслужват от автобусна линия с маршрут:  Бяла – 

Горица – Господиново – Дюлино – Попович – Бяла.  

Линията се  изпълнява  ежедневно с два курса на ден. Час на тръгване от автогара 

Бяла: 06.40 ч.  и  16.50 ч. Разположението на селата и свързването им в кръг чрез 

транспортната мрежа улеснява обслужването с автомобилен обществен транспорт. Общото 

разстояние по дължината на кръга е приблизително 46 км, което се изминава за по-малко от 

час. Разстоянията и времето за изминаване са както следва: 

 гр.Бяла – с.Горица: 6,2 км за 6 мин. 

 гр.Бяла – с.Господиново: 17,2 км за 17 мин. 

 гр.Бяла – с.Дюлино: 28,1 км за 30 мин 

 гр.Бяла – с.Попович: 35,2 км за 38 мин и обратно до гр.Бяла 46,1 км за общо 50 мин 

Разстоянието до селата Попович и Дюлино в директна посока са по-кратки: Бяла – 

Попович 11,8 км за 12 мин и Бяла – Дюлино 18,6 км за 19 мин. 

На територията на общината функционира една автогара в общинския център – 

гр.Бяла. По една автобусна спирка има във всяко от селата, а в гр. Бяла  автобусните спирки 

са две. 

Основните трудови пътувания в рамките на общината са съсредоточени в посока от 

периферно разположените в селскостопанския/горски хинтерланд населени места към 

основния център на растеж в общината – град Бяла. Трудовите пътувания в общината се 

извършват основно с автобусен транспорт и лични автомобили. Чрез автобусните линии през 
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автогара Бяла са осигурени връзки със съседните областни и общински центрове, като 

ежедневни трудови пътувания има до областния град Варна. Основни носители на 

автомобилното движение са пътищата от Републиканската пътна мрежа I – 9 и III – 906. От 

общинските пътища най-важни за транспортната обстановка е път VAR2071, който дава 

връзка към първокласния път  І-9 и третокласния път ІІІ-906. 

В община Бяла автобусният транспорт е добре организиран и задоволява напълно 

потребностите на населението. 

Транспортната осигуреност на община Бяла е сравнително задоволителна, като 

достъпността на територията на общината се осъществява основно чрез автомобилен 

транспорт. Всички населени места в общината са с 30 минутен изохрон спрямо общинския 

център. Всички населени места в общината са обслужени с автобусен транспорт. Не е 

обслужено само село Самотино, което има само двама жители и няма добър транспортен 

достъп. Това позволява на работещите в общината и областта да извършват ежедневни 

пътувания до работното си място. Всички социални и административни услуги, които градът 

предлага се извършват лесно, тъй като той има висока транспортна достъпност. 

Изградените пътища, към по-отдалечените малки населени места на територията на 

общината, се нуждаят от ремонтни и рехабилитационни дейности. 

 

 I.5.2. Водоснабдителна и канализационна мрежа 

 
 

Общата територия на общината включва 6 населени места - 1 град и 5 села, като 

водоснабдяването и отвеждането на отпадъчни води се осъществява от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, град Варна. Услугата отвеждане на отпадъчни води се предлага 

в град Бяла, в който е съсредоточена и основната част от населението в общината, и в село 

Попович. Канализацията а гр.Бяла се зауства в действаща ПСОВ на територията на съседната 

община Несебър, в землището на гр.Обзор. За село Попович е изградена собствена ПСОВ. 

Съгласно предоставените изходни данни в територията няма водноелектрически централи и 

не се предоставя вода за технологични нужди или за напояване. 

 

Водоснабдителна мрежа  

 

По-голямата част от селищата от Община Бяла се водоснабдяват от направление 

магистрален водопровод “Камчийски пясъци” чрез два подема: ПС “Марин тепе-1” и ПС 

“Марин тепе-2”. Малко след отклонението от деривацията по трасето на направление 

„Камчийски пясъци“ към системата има връзка по водопровод Ø 800 mm, от яз. „Цонево“. 

Той може да се използва за аварийно водоснабдяване на гр. Варна и селищата от област 
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Варна чрез построената през 2003 г. ПС „Цонево”, която се захранва от язовир „Цонево” и 

може да включва водите в дюкер № 15 на деривация „Китка - Варна”. Капацитетът на ПС 

„Цонево“ е 1000 l/s, но станцията не е пусната в експлоатация. Водите от язовир „Цонево” 

могат да се използват за питейно-битово водоснабдяване само при аварийна ситуация, 

обявена от компетентните органи. След връзката с ПС „Цонево“, трасето на система 

„Камчийски пясъци“ продължава в посока с. Гроздьово, гр. Бяла, с. Старо и Ново Оряхово. 

Малко след връзката с ПС „Цонево“ водни количества се отклоняват по етернитов 

водопровод Ø 200 mm с дължина около 3,0 km за НР 100 m3 към с. Дебелец. След 

отклонението за с. Дебелец на около 2,3 km по направлението „Камчийски пясъци“, 

изградено от стоманени тръби с диаметър Ø 920 mm, са изградени още две отклонения 

изпълнени в шахта, към два НР с обеми 240 m3 и 25 m3, захранващи с. Цонево и с. 

Величково. В землището на с. Цонево има изградена ПС с ЧР, обслужващи ТК, ползващи се 

само в случай на недостиг на водни количества. Водният поток, транспортиран по стоманен 

водопровод Ø 920 mm на деривация „Камчийски пясъци“, подава водни количества към НР 

на с. Гроздьово с обеми 200 m3 и 220 m3. До НР 200 m3 има изградена ПС, подаваща водни 

количества към по-високо разположения НР 140 m3, захранващ с. Гроздьово. Допълнително 

към НР 220 m3 на с. Гроздьово се подават водите на каптирания извор „Раковец“ по 

етернитов водопровод с дължина около 9,0 km. При необходимост към това направление 

може да се включват и водните количества на извор ”Чучурата“. 

Деривацията продължава до отклонението за с. Пчелник. Село Пчелник главно се 

захранва с вода от водопровод „Камчийски пясъци“, при необходимост към селото може да 

се подава водно количество и от изградените ТК в землището на с. Пчелник. След с. Пчелник 

водният поток от водопровод „Камчийски пясъци“ се разклонява на три водопроводни 

направления - нитки: 

 Първа нитка подава водни количества за селищата с. Кривини, с. Детелина, гр. Долни 

Чифлик, с. Старо Оряхово, с. Ново Оряхово, с. Рудник, с. Шнец, с. Господиново, с. 

Горица, гр. Бяла, с. Попович, както и водни количества към гр. Обзор; 

 Втора и трета нитка транспортира нужните водни количества селищата с. 

Шкорпиловци и гр. Обзор. 

Първа нитка, изградена от етернитов водопровод с диаметри от Ø 546 до Ø 150 mm, 

води началото си от разпределителна шахта при с. Пчелник. От там той започва с диаметър 

от Ø 546 mm етернит до разклонението преди ПС „Марин тепе“. В този участък 

водопроводът захранва директно с водни количества с. Кривини по етернитов водопровод Ø 

200 mm, както и НР 1000 m3 на гр. Долни Чифлик чрез етернитов водопровод Ø250 mm. В 
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землището на гр. Долни Чифлик има изградени 4 бр. ТК, които чрез ПС „Долни Чифлик“ 

могат да захранват НР с обем 1000 m3 и НР с обем 25 m3 при необходимост. 

След отклонението за с. Кривини трасето на първа нитка продължава около 20,8 km, 

след което отново се разклонява в две направления: 

 Първото отклонени в посока селата Детелина, Старо и Ново Оряхово; 

 Второто отклонение в посока гр. Бяла. 

Второто отклонение на първа нитка, изградено от стоманен водопровод с диаметър Ø 

200 mm, захранва ЧР на ПС Мерин тепе, чрез която водните количества се повдигат по 

етернитов водопровод Ø 150 mm до преходния НР 100 m3, който от своя страна подава водни 

количества в две под направления: 

 Първото под направление за селата Юнец, Рудник, Горица и гр. Бяла; 

 Второто под направление за селата Господиново, Горица и гр. Бяла. 

По първото под направление, изпълнено в началния си участък от полиетиленов 

водопровод Ø 315 mm с дължина около 7,0 km, се подава вода до разпределителна шахта 

преди с. Рудник, от която става захранването на НР 200 m3 с. Рудник. От разпределителната 

шахта водните количества продължават в посока НР 200 m3 с. Горица чрез стоманени и 

етернитови водопроводи с диаметри Ø 250 mm с дължина около 8,50 km. Малко след 

разпределителната шахта е налично отклонение до НР 100 m3 за с. Юнец. 

По второто поднаправление, изпълнено от етернитови водопроводи с диаметри от Ø 

150-200 mm с дължина около 11,0 km, се подава вода до разпределителна шахта след с. 

Юнец, от която става захранването на НР 200 m3 с. Господиново от стоманени тръби Ø 125 

mm. След отклонението водопроводът продължава с диаметър Ø 125 mm етернит до с. 

Горица, където се разклонява на два етернитови водопровода, всеки с диаметър Ø 125 mm с 

дължина за всеки около 4,5 km, доставящи водни количества до НР на гр. Бяла с общ обем 

НР 1250 m3.  Също така е изградена и връзка между магистралния водопровод и НР ( Висока 

зона) с обем 1 250 m3. За допълнително водоснабдяване на гр. Бяла е изградена и връзка с 

магистралния водопровод „Камчийски пясъци“, от където се захранват другите два НР ( 

Ниска и Средна зона) с общ обем от 4 500 m3. Вътрешната водопроводна мрежа е зонирана, 

включваща - ниска, средна и висока зона. Високата зона се захранва от водоем с обем 1 250 

m3. Водопроводът, който захранва вътрешната мрежа, е Ø300, изграден от етернит. Средната 

зона на града се захранва от НР с обем 2 000 m3, разположен в населеното място. 

Захранващият мрежата водопровод от този резервоар е с размер Ø250, изграден от ПЕВП; 

Водоемът за ниската зона от обем 2 500 m3 е разположен в кв. Чайка и захранва кварталите в 

гр. Бяла, разположени в ниските парцели към морето. Водоемите за ниска и средна зона се 

захранват от едно общо отклонение от магистралния водопровод Камчийски пясъци, което е 
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Район на проучване

Ø400, изградено ПЕВП. Водопроводната мрежа на гр. Бяла е изградена от различни видове 

тръби. Най-голям е делът на етернитовите тръби (61 %). 

От НР на гр. Бяла вода се подава, както за вътрешната водопроводна мрежа, така и 

към: 

 НР 200 m3 за с. Попович; 

 връзката с водопровода, идващ от втора и трета нитка. 

Втора и трета нитка са изградени от успоредно положени стоманени водопроводи Ø 

600 mm, транспортиращи води до разпределителен резервоар НР 5000 m3 на с. Шкорпиловци 

с дължина около 21,0 km. От НР вода се разпределя в две направления: 

 директно към вътрешната водопроводна мрежа на селището; 

 към мрежата на с. Шкорпиловци, както и към НР 300 m3 и към ПС 2, транспортираща 

вода в посока гр. Бяла, където водата от трите нитки се обединява. 

За с. Шкорпиловци има налични и местни водоизточници два броя ТК с ЧР 100 m3 и 

ПС, които захранват директно вътрешната мрежа на селището. Обединените водни 

количества захранват ЧР 100 m3, които чрез ПС Бяла захранва директно вътрешната мрежа. 

След това водните количества продължават в посока юг, гр. Обзор, като преди това се 

захранва и другия градски резервоар на гр. Бяла НР 1000 m3 НР 300 m3, който захранва града 

и къмпинг Луна. 

Единственото населено място, което се водоснабдява от водоизточници изградени на 

територията на община Бяла е с. Дюлино. Водовземните съоръжения, Тръбен кладенец №1 

(ТК-1) и Тръбен кладенец №2 (ТК-2), се намират в западната част на село Дюлино с 

ЕКАТТЕ-24739, община Бяла, Варненска област. 

Тръбните кладенци са изградени в УПИ ІV-1, кв.46 на стопанския двор с. Дюлино. 

Имотът е държавна собственост, съгласно АДС №283 от 02.08.1993г.; сградите и 

съоръженията в УПИ ІV-1, като са предоставени за управление на “Водоснабдяване и 

канализация-Варна” ООД.  

Фигура 11. Водоизточници с.Дюлино, Източник: „ВиК Варна“ ООД 
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Тръбен кладенец ТК-1 се предполага, че е построен през 1959г. Отсъствието на друга 

алтернатива за водоснабдяване на с. Дюлино налага изграждането на втори (дублиращ) 

тръбен кладенец ТК-2, което е извършено през 2001г.  

В близост до двата кладенеца не са регистрирани други съоръжения, експлоатиращи води от 

водно тяло BG2G00000Q014 (води, формирани в кватернера). 

 

Геодезичните координати в координатна система 1970г. са отчетени графически и са 

отразени в следната таблица:       

водоизточник Х У 

Тръбен кл-ц ТК-1 4 682 053,02 9 606 130,28 

Тръбен кл-ц ТК-2 4 682 039,00 9 606 149,99 

 

Кладенците имат учредени санитарно-охранителни зони определени със заповед №48 

от 04.10.2011г.  и приемателен протокол от 14.12.2012г. 

Водните количества, които могат да осигурят тръбните кладенци са: 

 Тръбен кл-ц ТК-1  - максимален дебит – Qмакс = 2,00 л/сек 

 Тръбен кл-ц ТК-2  - максимален дебит – Qмакс. = 1,00 л/сек 

Общ максимален дебит при работа на двата кладенеца е Qмакс. = 3,0 л/сек.. 

Предвид амортизацията и колматиране (запушване на филтровата зона) на 

изградените тръбни кладенци, се предвижда дублиране на един от тръбните кладенци в 

района на санитарно-охранителен пояс І.  

В останалите селища от община Бяла не се предвижда изграждане на нови 

водоизточници, тъй като в хидрогеоложко отношение районът не е перспективен. 

В заключение може да се каже че на територията на община Бяла няма наличие на 

подземни водоизточници, което прави водоподаването силно зависимо от наличието на 

водни запаси от водоподаващи съоръжения, намиращи се на територията на друга община. 

Такива са ТК, които са в землището на с. Старо Оряхово, община Долни Чифлик, и захранват 

основните потребители в Община Бяла - гр. Бяла, с. Господиново и с. Попович. 

Съгласно подадената информация от експлоатационното ВиК предприятие, 

вътрешната водопроводна мрежа на гр. Бяла е зонирана, като са обособени ниска, средна и 

висока зона: 

 Високата зона се захранва от водоем с обем 1 250 m3. Водопроводът, който захранва 

вътрешната мрежа, е Ø300, изграден от етернит; 
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  Средната зона на града се захранва от резервоар с обем 1 000 m3, разположен в 

населеното място. Захранващият мрежата водопровод от този резервоар е с диаметър 

Ø250, изграден от ПЕВП; 

 Водоемът за ниската зона с обем 1 500 m3 е разположен в кв. „Чайка“ и захранва 

кварталите в гр. Бяла, разположени в ниската част към морето.  

Водоемите за ниска и средна зона се захранват от едно общо отклонение от 

магистралния водопровод „Камчийски пясъци“, което е с диаметър Ø400, изградено от 

ПЕВП. 

Трасетата на основната довеждаща водопроводна мрежа и съоръженията към тях са 

показани в технологичната схема, предоставена от „ВиК Варна“ ООД.  

По отношение на водопроводната мрежа са идентифицирани редица проблеми. 

Основният процент на реалните загуби на вода се генерират от морално и физически 

остарелите азбестоциментови, стоманени и поцинковани тръби, от които е изградена 65 % от 

водопроводната мрежа на гр. Бяла. Високото налягане във водопроводната мрежа, 

определящо се от неравния терен, както и директното помпажно водоснабдяване, са 

предпоставка за високото ниво на загубите на вода. Спирателните кранове по 

разпределителната мрежа са недостатъчни като брой и местоположение, което води до 

проблеми при нужда от спиране на водоподаването за определени зони. т.е. за отстраняване 

на авария е нужно да се прекъсне водоподаването за значителна част от разпределителната 

мрежа.  

 

Качество и пречистване на суровата вода 
 

Качество на водата, предназначена за питейно-битово водоснабдяване. 

За повишаване качествата на питейната вода се прилагат следните способи: 

 Утаяване и избистряне; 

 Филтриране; 

 Отстраняване на органични вещества, мирис и вкус на водата; 

 Дезинфекция. 

За прилагането на тези методи е необходимо наличието на пречиствателна станция за 

питейни води. Разчита се на естественото утаяване и избистряне в резервоарите и на добрите 

качества на суровата вода. При водохващанията и помпените станции водата е хлорирана с 

белина с дозаторни помпи, а на някои места по капков път. За малките водоизточници водата 

се хлорира в резервоарите. Регионалният здравен инспекторат извършва мониторинг на 

качеството на суровата вода. Водоизточниците са класифицирани като Категория А1 – 
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водата е приемлива за питейни нужди без пречистване и Категория А2 – водата изисква 

пречистване. На територията на общината няма пунктове за наблюдение и контрол на 

качестото на водите. 

Основният проблем с качеството на повърхностните води е, че в случаи на интензивно 

снеготопене и обилни валежи, физикохимичните и микробиологичните параметри 

надвишават пределно допустимите стойности, определени в Наредба №12 за изискванията за 

качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.  

Подземните водоизточници в област Варна са с добро качество на водата, които 

отговарят на нормативните изисквания. Съществен недостатък за цялостно обхващане на 

битово-фекалните води и пречистването им в пречиствателни станции се явява все още 

ниската степен на изграденост на канализационните мрежи в населените места и липсата на 

пречиствателни станции. 

Хлорирането на водата изисква затворен контрол, за да се оптимизира използването 

на газ. Селските системи използващи хипохлоридно капково пречистване са адекватни, ако 

редовно се представят на ръководния персонал отчети. Обикновени уреди за измерване на 

съдържанието на хлор трябва да са налични при всеки наблюдател за дневно отчитане на 

концентрацията и за рядко, непланово използване в системата. При малки водни количества 

и обеззаразяване с натриев хипохлорид е необходимо монтирането на дозатори, които да 

поддържат постоянна доза. 

Количеството консумирана/инкасирана вода за територията на общината е 

представено в таблицата по-долу. Данните подадени от експлоатационнто дружество не са 

резделени по видове абонати – битови и промишлени. Прави впечатление неравномерното 

по количество потребление както по месеци, така и по години. През летните месеци, когато е 

активният туристически сезон, потреблението се увеличава до пет пъти повече спрямо 

зимните месеци. Това неравномерно натоварване с големи пикове се отразява на 

техническото състояние на водоснабдителната мрежа. Средното общо количество потребена 

вода през 2019г. възлиза приблизително на 1738,6 куб.м/ден за общината, което прави по 

средно 529 л/жит./ден. 

 

Таблица 21. Консумирана вода през последните 5 години по месеци 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ОБЩО 

2015г. 9 259 9 497 9 977 14 522 15 370 85 937 137 115 148 778 73 169 29 116 11 542 11 432 555 714 

2016г 8 041 9 397 8 505 14 565 15 818 52 431 115 240 143 708 103 241 52 082 41 929 39 379 604 336 

2017г. 44 268 38 487 40 584 53 216 47 482 55 859 120 808 150 155 75 043 31 858 19 805 9 540 687 105 

2018г. 7 515 8 406 7 484 14 994 20 970 84 974 51 357 65 094 62 344 30 446 13 167 8 304 375 055 
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2019г. 7 696 34 670 33 124 14 188 19 198 72 092 128 944 165 842 100 018 30 391 19 805 8 628 634 596 

Източник: „ВиК Варна“ ООД 

 

Канализация изградена и отговаряща на нормативната база и приета за експлоатация 

от ВиК дружеството има само в гр. Бяла и с. Попович. Целевото ниво на покриване на 

територирията с мрежи и съоръжения за отвеждане на отпадъчни води може да се постигне 

по инициатива на община Бяла чрез изграждане и предаване за експлоатация на ВиК 

оператора на селищни канализационни мрежи.  

 

Канализационна инфраструктура, трасета и съоръжения 

Съществуващата канализационна система в гр. Бяла е изцяло битова, като дъждовните 

води се отвеждат повърхностно, съобразно наклона на естествения терен и уличната 

нивелета. Основните приемници на повърхностните атмосферни води от урбанизираната 

територия са „Глико дере“ и Черно море. През последните години са изградени единични 

дъждовни канализационни клонове по отделни улици, които спомагат по-бързото отвеждане 

на дъждовните води до приемниците. 

Канализационната мрежа в гр. Бяла е изграждана основно в два етапа: до 2000–та г. и 

в периода 2000 – 2007г. В града е реализиран проект: "Подобряване екологичното състояние 

на Община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на 

гр. Бяла, ЗВКО Чайка и местност Глико", финансиран по ОП „Околна среда” 2007-2013г. 

След успешното приключване на проекта канализационната мрежа на града е изцяло 

изградена по отношение на главни клонове. 

Събраните битово-фекални и промишлени отпадъчни води на територията на гр. Бяла 

се отвеждат посредством колектори до ПСОВ „Обзор“, която се намира на територията на 

Община Несебър и се експлоатира от „ВиК“ ЕАД-гр. Бургас. Отпадните води се събират 

гравитачно до ниска точка, след което посредством помпени станции се подават в 

колекторите. Към момента функционират три помпени станции – две за територията на града 

и една при пристанището. 

Състоянието на канализационната мрежа на гр. Бяла е в задоволително състояние, 

като се планира доизграждане на отделни допълнителни канализационни клонове по улици 

без канализация до този момент. Информация относно материала, диаметрите и дължините 

на мрежата е обобщена в следващите таблици: 
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Таблица 22. Канализационни колектори в община Бяла 

№ Трасе Дължина, m Материал и диаметър на тръбите 

1 Колектор: Бяла - Цветен квартал 2 000 РVС/ бетон Ø 315÷500 

2 Колектор: КПС 1 - СШ Обзор 5 000 РVС/ бетон Ø 315÷500 

3 Колектор: СШ Обзор – към ПСОВ-Обзор 2 300 РVС/ бетон Ø 315÷500 

Обща дължина на канализационни колектори: 9 300 m 

Източник: „ВиК Варна“ ООД 

Таблица 23. Информация за дължина на вътрешната канализационната мрежа 

№ Населено място Дължина, m Материал и диаметър на тръбите 

1 гр. Бяла 30 000 Не е налична пълна информация за 

материала и диаметъра на тръбите 2 с. Попович 5 500 

Обща дължина на вътрешната канализационна мрежа: 35 500 m 

  Източник: „ВиК Варна“ ООД 

Таблица.24. Информация за канално-помпени станции (КПС) 

№ Име КПС Вид помпа 
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   бр m³/h m kWh kWh/m³ год.   

1 КПС „Бяла 1“  2+

1 

141,8 50 44 0,310   Добро 

  FLYGT 

NT3171.185 

SH 53-274-

00-1070 

1 70,92 50 22 0,310 2011 Добро  

  FLYGT 

NT3171.185 

SH 53-274-

00-1070 

1 70,92 50 22 0,310 2011 Добро  

  FLYGT 

NT3171.185 

SH 53-274-

00-1070 

1 70,92 50 22 0,310 2011 Добро  

2 КПС 

„Централен 

плаж“ 

 1+

1 

90 33,8 7,5 0,083   Много 

добро 

  GRUNDFOS 1 90 33,8 7,5 0,083 2015 Много добро  



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

77 

 

SEV.80.80.75

.A.2.51D 

  GRUNDFOS 

SEV.80.80.75

.A.2.51D 

1 90 33,8 7,5 0,083 2015 Много добро  

3 КПС „Глико“  1+

1 

129,9

6 

42,1 11 0,085   Много 

добро 

  GRUNDFOS 

SEV.80.100.1

10.A.2.51D 

1 129,9

6 

42,1 11 0,085 2015 Много добро  

  GRUNDFOS 

SEV.80.100.1

10.A.2.51D 

1 129,9

6 

42,1 11 0,085 2015 Много добро  

Източник : „ВиК Варна“ ООД 

 

Пречистване на отпадъчни води, ПСОВ 

На територията на Община Бяла има две населени места (гр. Бяла и с. Попович) с 

изградена канализационна мрежа, чиито води се отвеждат за пречистване в пречиствателни 

станции за отпадъчни води (ПСОВ). На територията обслужвана от „ВиК-Варна“ ООД 

попада единствено ПСОВ „Попович“. Събраните отпадъчни води на територията на гр. Бяла 

се отвеждат посредством колектори до ПСОВ „Обзор - Бяла“, която се намира на 

територията на Община Несебър и се експлоатира от „ВиК“ ЕАД-гр. Бургас. Пречистените 

отпадъчни води на изход ПСОВ се заустват в река Двойница, на 2,5 км. преди вливането ѝ в 

Черно море. ПСОВ „Обзор – Бяла“ разполага с всички съоръжения за пречистване, 

включително за отстраняване на азот и фосфор. За канализационна система Обзор – Бяла е 

издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в 

повърхностни води № 23140034/01.09.2014 г. от Директора на БДЧР – Варна, както и 

Решение № 61/21.07.2017 г. за изменение на разрешителното за заустване. 

ПСОВ „Попович“: Канализационната система и пречиствателната станция за 

отпадъчни води в с. Попович е изградена по проект, финансиран по Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013г. Пречиствателната станция е въведена в експлоатация с 

Разрешение за ползване №СТ-05-971/13.08.2012г. и е предадена за експлоатация от Община 

Бяла на „ВиК-Варна“ ООД с Договор от 14.12.2015г.  ПСОВ „Попович“ е със съоръжения 

осигуряващи механично и биологично пречистване на отпадъчните води по технология на  

германската фирма KWS Water Solutions GmbH. Състои се от резервоар за предварително 

утаяване (първичен утаител, играещ ролята и на буферен резервоар), SBR реактор 

(биобасейн с последователно действие) и резервоар за съхраняване на излишната активна 
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утайка. На вход на ПСОВ „Попович“ отпадъчната вода преминава през груба решетка, 

където се задържат и отстраняват механичните примеси постъпващи с входящия поток. 

ПСОВ-Попович е проектирана за 1000 Е.Ж. (еквивалентни жители) с хидравличен капацитет 

Qср.ден = 135 m3/ден. ПСОВ-Попович има Разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води №23110023/20.03.2014г., издадено от 

Директора на БДЧР. Действието на Разрешителното е продължено с Решение 

№36/21.04.2020г. на Директора на БДЧР, като срока на действие е до 30.04.2026г. 

Заустването на пречистените води се осъществява във воден обект река Двойница (Водно 

тяло: BG2SE400R006 – р. Двойница преди вливане в Черно море). 

Географски координати на точката на заустване:  

СШ – 420 49` 50,2`` ИД – 270 47` 31,8``  Надморска височина 13,01 m. 

Трасетата на основната канализационна мрежа и съоръженията към тях са дадени на 

картния материал. 

 

Идентифицирани проблеми по канализационната мрежа в общината: 

 Недоизграденост – в отделни части на агломерацията все още няма изградена 

канализация, която да отвежда отпадъчните води за  третиране – това са части от 

гр.Бяла и  селата Горица, Господиново, Дюлино и Самотино; 

 За изграждане на канализационната мрежа са използвани малки диаметри, които в 

някои участъци не са с достатъчна проводимост за отвеждане на целия поток от 

отпадъчни води; 

 Липса на изградена дъждовна канализация; 

 Канализационните колектори в голяма част от своите трасета преминават през 

частни имоти. 

 

 

 I.5.3. Енергийна мрежа, вкл. възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и 

енергийна ефективност/ газоснабдяване. 

Електроенергийната инфраструктура на Североизточния район  е с добра изграденост 

и в сравнително добро състояние. На територията на област Варна се намира втората по 

големина теплоелектрическа централа в България „ТЕЦ Варна“. Населените места в областта 

са захранени чрез районни подстанции 110/20 кV чрез въздушни линии 110 кV. 

Подстанциите са свързани двустранно за осигуряване при аварии. Всички населени места са 

захранени на средно напрежение. 
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„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД извършва електропреносна дейност до 

електрически подстанции ВН/Ср.Н, докато „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД, 

„Електроразпределение Север“ АД извършва електроразпределителна дейност на страна С., 

Н и НН. Съоръжения на ЕСО ЕАД на територията на общината са преминаваща ВЕ 110 кV 

„Емона“. В рамките на общината не преминават преносни (400kV и 220kV) електропроводни 

мрежи. На територията на община Бяла няма изградена електрическа подстанция 

собственост на ЕСО ЕАД. Сервитутите се определят съгласно Наредба №16/2004г. за 

сервитутите на енергийните обекти. 

Община Бяла е захранена от републиканската електроенергийна система посредством 

подстанция „Старо Оряхово“ 110/20 kV, разположена в съседната община Долни Чифлик и 

подстанция „Бяла“ 110/20 kV, разположена в западната част на града непосредствено до РП I-

 Подстанциите и мрежите са собственост на „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД, 

„Електроразпределение Север“ АД.  

В общината са изградени 100 броя трафопоста с обща инсталирана мощност 25 970 

кVА. В общината няма неелектрифицирани населени места. Демографските данни за 

общината показват, че населението от 2001г. до 2018г. се запазва приблизително без 

промяна: 3300 души. Въз основа на тези данни може да се заключи, че изградената 

електроснабдителна мрежа покрива нуждите на общината към момента. 

Подстанции 110/20 kV  

kV на ниво на напрежението 20 kV се захранват разпределителни станции и трафопостове. 

Подстанцията разполага с достатъчна мощност за електроснабдяване на общината, 

включително новите устройствени зони.  Тя дocтaвя дoпълнитeлни 25 000 ĸBтч 

eлeĸтpoeнepгия в paйoнa. Подстанцията e ĸoмпaĸтнa, мoдyлнa, c oтĸpитa paзпpeдeлитeлнa 

ypeдбa 110 ĸV. Πpи изгpaждaнeтo ѝ ca изпoлзвaни нaй-нoвaтa гeнepaция oбopyдвaнe, a нa 

бaзaтa нa peдицa yниĸaлни инжeнepни peшeния, тя e paзпoлoжeнa нa плoщ, пo-мaлĸa oт 1 дĸa 

и дава възможност за допълване с още съоръжения. 

Подстанцията е в много добро техническо състояние и задоволява потребностите на 

района. Съществуващата  подстанция „Бяла“ има възможност за развитие на мрежа средно 

напрежение с използване на кабелни или въздушни линии. За предвижданото дългосрочно 

развитие на община Бяла не се налага изграждане на нова  ел. подстанция 110/20 kV. 

Разпределителна мрежа 20 kV. Въздушни и подземни кабелни линии 20 kV 

Мрежата средно напрежение 20 kV е въздушна и кабелна. Основните изводи са в 

добро техническо състояние, но някои от отклоненията се нуждаят от ремонт. 
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Електропроводите 20 kV са изградени основно от въздушни линии в крайградските 

зони и селищата и частично от подземни кабелни линии с кабели от химически омрежен 

полиетилен тип САХЕкТ. 

Въздушните електропроводи 20 kV създават ограничения със сервитутите си в 

урегулираните територии и подлежат на постепенно окабеляване. 

Като цяло електроразпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние. Авариите по 

електропроводните линии 20 kV основно се дължат на остаряла изолация и амортизации. 

Кабели 20 kV са подходящи за развитието на мрежа средно напрежение. Трасетата на 

кабелните и въздушни линии се определят с техническите проекти по реда на ЗУТ. 

Трансформаторни постове 

На територията на град Бяла и околностите са изградени 100 бр. трафопоста с обща 

инсталирана мощност 25 970кVА - зидани трафопостове /ТП/ в самостоятелни УПИ, 

вградени ТП в други сгради, Комплектен ТП, Бетонен Комплектен ТП и мачтови ТП. В по-

голямата си част трафопостовете са собственост на електроразпределителното дружество и 

се управляват от градската диспечерска служба. 

Другата част от трафопостовете в промишлените зони и крайградските рекреационни 

зони, хотели, са частна собственост, което затруднява тяхното управление и не дава 

възможност за пълното им натоварване за присъединяване на нови консуматори. 

Голяма част от трансформаторните постове са с остаряла морално и технически 

апаратура, което води до смущения в електроснабдяването на общината. 

Електрическа мрежа 0,4 kV 

Електрическата мрежа ниско напрежение (НН) в населените места в по-голямата си 

част е въздушна. В град Бяла има изградени и подземни кабелни линии НН. За разлика от 

останалите нива на напрежение на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голяма дължина и брой 

съоръжения. Електроснабдителна мрежа НН в някои от населени места е амортизирана и е 

наложително частична подмяна на ел. проводници, стълбове и изолатори, което изисква 

огромни инвестиции за реконструкции, подмяна и рехабилитация. Недоброто състояние на 

мрежа НН води до влошаване качеството и надеждността на доставяната на потребителите 

ел. енергия. В по-далечна перспектива с повишаване на жизнения стандарт от една страна и 

поевтиняване на соларните инсталации от друга, като алтернативен източник на захранване, 

за производство на ел. енергия ще се използва монтирането на покривни и фасадни соларни 

модули.  

В някои от населени места уличното осветление е в лошо състояние. Към момента 

състоянието на мрежата ниско напрежение и конструкциите на осветителните тела в 
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населените места не отговаря на изискванията за качество и сигурност, като загубите са в 

значителни. Частично  е реконструирана мрежата в гр.Бяла. Необходимо е реконструкция и 

модернизация чрез подмяна на проводници, доставка и монтаж на икономични улични 

осветителни тела и стълбове, фотоклетки за управление. Уличното осветление е основно 

перо от месечните разходи за всички малки общини. За да се оптимизират разходите, трябва 

да се направи подробен анализ на съществуващата мрежа.  

На много места мрежата ниско напрежение е амортизирана и изпълнена със сечения 

на проводниците, които не отговарят на съществуващото натоварване.  

На територията на община Бяла няма изградени водноелектрически или 

ветрогенераторни централи. Има издадено разрешение за строеж на ФЕЦ в землището на 

с.Попович, м. „Мезарлъка“ по одобрен ПУП за изграждане на  фотоволтаична централа и 

кабелна линия 110kV до ВЕ 110kV Емона. 

Енергията от възобновяемите енергийни източници е средството за ограничаване на 

вредните въздействия от дейностите в енергийния сектор, но все още в общината не се 

използват възможностите, предоставени от ВЕИ.  

 

 

I.5.4. Комуникационна инфраструктура 

 

Повечето селища от община Бяла са с изградени телефонни връзки. Покритието на 

мобилните оператори достига до над 99%. В община Бяла продължава въвеждането на 

цифрова комуникационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на 

съществуващата аналогова. БТК ЕАД предлага фиксирани телефонни услуги за територията 

при 100% цифровизация, GSM-покритие и мобилен интернет. Наложилата се през 

последните години тенденция на намаление на фиксираната телефонна плътност и 

увеличение на мобилната продължава, като стойността на показателят „фиксирана 

телефонна плътност по домакинства” бележи постоянно намаление, подобно на процесите в 

цялата страна, докато за показателя „мобилна телефонна плътност” се наблюдава 

непрекъсната тенденция на увеличение. В община Бяла общинския център и всички села 

имат интернет-достъп. Достъпът до Интернет и степента на използване от домакинствата до 

голяма степен се обуславят не само от техническата обезпеченост, но и от социално-

икономическото състояние на потребителите. Наличието на компютри и достъпът до 

интернет в домакинствата е все още ограничен в селата и броят на потребителите от 

населението на общината е сравнително нисък.  
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Предвид нарастващата роля на информацията, е необходимо да се разшири в още по-

голяма степен и модернизира (преминаване към оптични комуникации) достъпа до Интернет 

и информационните услуги. 

В териториалния обхват на общината попадат 3 бр. приемо-предавателни станции от 

мобилната мрежа на БТК ЕАД. Те са изградени в землището на град Бяла - 2 бр. и 1 бр. край 

село Горица. Дружеството разполага и с оптична кабелна мрежа, главното трасе на която 

минава в сервитута на РП I-9. 

„А1 България“ ЕАД има изградена линейна инфраструктура (кабелни трасета) на 

територията на община Бяла. Кабелните трасета са в два броя защитни тръби положени в 

сервитута на РП III-906. В пространствения обхват на общината са разположени 2 бр. обекта 

от наземната мобилна мрежа, и двата в землището на с.Горица.  

На територията на община Бяла „Цетин България“ ЕАД/Теленор разполага с подземна 

съобщителна инфраструктура, част от националния оптичен ринг на компанията, 

представляващ оптичен кабел с 24 влакна, положен в HDPE тръби. Трасето на подземната 

тръбна мрежа минава в сервитута на РП III-906 през землищата на селата Дюлино и 

Господиново. Дружеството разполага и с 5 броя Базови станции, две от които са 

разположени в град Бяла, една в с.Горица и една при къмпинг Луна. 

На територията на община Бяла „Цетин България“ ЕАД е с налично покритие на над 

99% от населението и на над 90% от територията на общината. 

Необходимо е предвиждането на трасе на оптичен кабел за широколентов интернет до 

всички населени места в общината, което наред с изграждането и реконструкцията на 

техническата инфраструктура и благоустрояването на градската среда ще осигури условия за 

целогодишно обитаване на населените места. 

През територията на общината преминава оптична кабелна линия на ДА „Електронно 

управление“ (ДАЕУ), с направление Бургас – Варна, чието трасе е разположено в сервитута 

на РП III-906. Оптичният кабел е положен в защитна тръба HDPE 40. Въведен е в 

експлоатация през 2005 г. ДАЕУ изгражда и поддържа Единна електронна съобщителна 

мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, чрез 

която се осигурява свързаност между структурите на държавната и общинската 

администрация на територията на страната. Изградената до този момент мрежа само 

преминава през територията на общината без да се свързва с общинската администрация или 

други институции.   
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I.6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ  

 

I.6.1. Екологично състояние на компонентите на околната среда 

 

6.1.1 Състояние на атмосферния въздух  

Данни за състоянието на атмосферния въздух са подадени от РИОСВ Бургас и РИОСВ 

Варна. Община Бяла попада в Северен/Дунавски район за оценка и управление на качеството 

на отмосферния въздух. На територията на община Бяла няма разположен пункт за 

мониторинг, част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния 

въздух. Като цяло, съгласно годишните доклади за качеството на околната среда на РИОСВ 

Варна, замърсяването на въздуха с фини прахови частиц все още е проблем в много населени 

места от област Варна през зимния сезон поради използването на твърди горива за 

отопление. 

Съгласно данни на РИОСВ Бургас до 2018 г. източник на емисии в община Бяла, 

контролиран от РИОСВ – Бургас е „Арте Бяла“ ЕООД, гр. Бяла – мебелна фабрика. 

Операторът е извършвал собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух, при които не са констатирани превишения на нормите за 

допустими емисии на контролираните параметри. 

До 2018 г. на територията на община Бяла: 

 не са констатирани нарушения на Наредба №16 от 12 август 1999 г. за 

ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 

товарене или разтоварване и превоз на бензини; 

 няма обекти с издадени разрешителни за търговия с квоти за емисии на парникови 

газове; 

 няма обекти с големи горивни инсталации; 

 основни замъсители на въздуха се явяват използването на твърди горива за 

отопление през зимния и сезонното натоварване през летния сезон. 

 

6.1.2 Състояние на водните ресурси 

 Състоянието на повърхностните и подземни води са от компетенциите на БДЧР- 

Варна. Мониторингът на повърхностните води се осъществява от акредитирана Регионална 

лаборатория Варна – 04 към ИАОС след възлагане от Басейнова дирекция „Черноморски 

район“. За състоянието на елементите на околната среда се съставят годишни доклади. 

Анализът на данните, получени през 2018 г., за приоритетни вещества не показва отклонения 
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от стандартите за качество за мониторираните повърхностни водни тела. Състоянието на 

подземните водни тела се контролира чрез мониторингови пунктове. Според радиологични 

изследвания, извършени в рамките на действащия ПУРБ, не са установени потвърждения за 

наличие на трайни превишения, както и не е установен източника на замърсяване на пункта. 

Анализът на данните, получени през 2018г.са предпоставка за допълнително изследване на 

превишените радиологични показатели.  

На територията на община Бяла е изградена една пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ), находяща се  в с. Попович. Постъпващите отпадъчни води, след 

механично и биологично стъпало, се заустват в река Двойница. За канализационна система 

на с. Попович, община Бяла от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район“ 

(БДЧР) – Варна е издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води в повърхностни води № 23110023/20.03.2014 г. Формираните отпадъчни 

води от гр. Бяла, община Бяла постъпват за пречистване в ПСОВ Обзор – Бяла, която 

осигурява пречистване и на отпадъчните води от гр. Обзор, община Несебър. ПСОВ е 

изградена  на територията на община Несебър и е със собственик Община Несебър. 

Пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ се заустват в река Двойница, на 2,5 км. преди 

вливането й в Черно море. ПСОВ Обзор – Бяла разполага със съоръжения за пречистване, 

включително за отстраняване на азот и фосфор. За канализационна система Обзор – Бяла от 

Директора на БДЧР – Варна е издадено разрешително за ползване на воден обект за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 23140034/01.09.2014 г. и Решение № 

61/21.07.2017 г. за изменение на разрешителното за заустване. 

  

6.1.3 Почви 

 Съгласно годишен доклад за 2018г.на РИОСВ Варна съдържанието на метали и 

металоиди в почвите е под максимално допустимите и интервенционни концентрации за 

земеделски земи, определени в Нар. № 3 от от 2008 г. Замърсени с тежки метали почви в 

обхвата на РИОСВ – Варна не са констатирани. От извършения мониторинг на почви е 

видно, че съдържанието на вредни вещества в почвата е под допустимия минимум. 

 

 

6.1.4 Биоразнообразие 

Територията на община Бяла попада в пространствения обхват на три защитени зони, 

като те заедно я покриват изцяло: 
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Таблица 25. Защитени зони в територията на община Бяла 

 Площ на 

защитената зона 

(ха) 

Площ на защитената 

зона в границите на 

общината 

(ха) 

Отн. дял на площта 

на защитената зона в 

границите на 

общината 

 (%) 

BG0000133 Камчийска и 

Еменска планина 

63678.47 4788,95 29,52 

BG0002044 Камчийска 

планина 

88897.23 16220,16 100 

BG0000100 Плаж 

Шкорпиловци 

5125.65 2687,93 16,57 

Защитени зони общо 157 701,35 23697,04  

Източник: ОУПО Бяла 

И трите защитени зони са включени в Списъка на защитени зони за опазване на 

дивите птици и в Списъка на защитени зони за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, приети с Решение №802 от 04.12.2007г. на Министерски съвет. За две 

от зоните има действащи заповеди за обявяване съгласно чл.12 от ЗБР, с които се определя 

териториалният им обхват, площта, предметът и целите на опазване и забраните и 

ограниченията на дейности в границите им. За нито една от зоните не е изработен и утвърден 

план за управление. 

В защитените зони не се включват населените места и селищните образувания, 

териториите с приет общ и/или подробен устройствен план към датата на заповедта на 

министъра на околната среда и водите за обявяването им, включително концесионните 

площи за добив на полезни изкопаеми. Окончателните площи на защитените зони от 

Списъците се определят в заповедите им за обявяване. Обявяването на защитената зона не 

променя собствеността върху земите, горските територии и водните площи в тях. За 

културните ценности, попадащи в границите на защитени зони, се прилага Законът за 

културното наследство. 

Устройствените планове, областните планове за развитие на горските територии, 

горскостопанските планове и програми, националните и регионалните програми, 

разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със заповедта за 

обявяване на защитената зона и с мерките предвидени в плана за управление на зоната. За 

осигуряване на връзките между защитените зони в тези планове и проекти се включват 

мерки и дейности за опазване на елементите на ландшафта, които въз основа на своята 

линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, 

географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските 

популации и видове. Основни елементи на ландшафта са: 

1. реки и техните брегове и оводнени стари речни корита; 

2. естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони; 
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3. пещери, скални венци и стени и дюни; 

4. седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви; 

5. полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища; 

6. заливни речни тераси и крайречна растителност; 

7. гори, разположени до 500 м надморска височина. 

"Влажна зона" е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни 

площи, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, 

която е статична или течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, 

чиято дълбочина или отлив не надхвърля 6 м. 

 

BG0000133 Защитена зона по директива за местообитанията „Камчийска и 

Еменска планина“ Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна в землищата на с. Господиново, с. Дюлино, с. 

Попович. Защитената зона е обявена със Заповед №РД-992 от 10.12.2020 г. на министъра на 

околната среда и водите. Със заповедта са определени забраните и ограниченията на 

дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената зона. 

Местоположение:  

1. Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: с. Козница, с. Приселци 

2. Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: с. Козичино 

3. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Билка, с. Добра поляна, с. 

Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Мрежичко, с. Припек, с. 

Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Средна махала, с. Топчийско, с. Ясеново 

4. Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович 

5. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: гр. Долни чифлик, с. Булаир, 

с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Кривини, с. Пчелник, с. 

Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Юнец 

6. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: с. Аспарухово, с. Цонево 

Площ: 63678.47 ха 

Предмет на опазване:  

 Природни местообитания: 40А0; 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi; 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia); 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea; 8210  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

8230  Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedoalbi-
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Veronicion dillenii; 8310 Неблагоустроени пещери; 9180*  Смесени гори от съюза Tilio-

Acerion върху сипеи и стръмни склонове; 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, 

Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion 

minoris); 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus; 91Н0 Панонски гори с 

Quercus pubescens  91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 91S0* Западнопонтийски 

букови гори; 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа; 91E0* Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); 

 Безгръбначни:  E. quadripunctaria, Алпийска розалия (R. alpina), Бисерна мида (U. 

crassus),  Бръмбар рогач (L. cervus), Буков сечко (M. funereus), Вертиго (V. angustior), Вертиго 

(V. moulinsiana - спираловиден охлюв ), Обикновен сечко (C. cerdo), Ценагрион (C. ornatum),  

 Риби:  Балкански щипок (S. aurata), Горчивка (Rh. sericeus), Маришка мряна (B. 

plebejus), Обикновен щипок (C. taenia), Уклей (Ch. chalcoides), Черна мряна (B. meridionalis)  

 Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (T. karelinii), Жълтокоремна бумка 

(B. variegata), Об. блатна костенурка (E. orbicularis), Смок (E. sauromates), Шипобедрена 

костенурка (T. graeca), Шипоопашата костенурка (T. hermanni)  

 Бозайници, без прилепи: Видра (Lutra lutra) , Вълк (Canis lupus), Лалугер (S. citellus), 

Пъстър пор (V. peregusna), Степен пор (M. eversmanni)  

 Прилепи: Голям нощник (M. myotis), Голям подковонос (Rh. ferrumequinum), 

Дългокрил прилеп (M. schreibersii), Дългоух нощник (M. bechsteinii), Малък подковонос (Rh. 

hipposideros), Остроух нощник (M. blythii), Трицветен нощник (M. emarginatus), Широкоух 

прилеп (B. barbastellus), Южен подковонос (Rh. euryale) 

Цел на обявяването на ЗЗ: 

1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в 

границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние в съответните биогеографски региони; 

2. увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни 

местообитания с кодове 6110*, 6210 (*важни местообитания на орхидеи), 6220*, 8210 и 8230 

в Континенталния и в Черноморския биогео-графски регион; 

3. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6210 

(*важни местообитания на орхидеи), 6220*, 8210, 8230, 91E0*, 91F0, 91G0*, 91H0*, 91M0, 

91S0* и 91Z0 в двата биогеографски региона 

4. подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 6110* в 

частта от защитената зона, попадаща в Черноморския биогеографски регион; 
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5. подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 9180* в 

частта от защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион; 

6. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в двата биогеографски 

региона; 

7. подобряване на местообитанията на вида Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) в 

частта от защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион; 

8. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочените в т. 2.2 видове и 

техните популации 

Местообитанията означени със звезда са приоритетни за опазване в зоната.  

Забрани и ограничения в защитената зона: 

В границите на защитената зона се забранява: 

1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 

пътища в неурбанизирани територии; 

2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при 

бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и 

спасителни дейности; 

3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в 

трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като 

такива; 

4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в 

границите на негорските природни местообитания освен в случаите на доказана 

необходимост от защита срещу ерозия и порои; 

5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми 

земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на 

земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове 

дървета и храсти; 

6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, 

хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията 

на Закона за защита на растенията; 
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7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и 

горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална 

категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия или 

епидемия; 

8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за 

внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството 

на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и 

устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно 

приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.); 

9. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми; 

10. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива 

растителност; 

11. палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на с топанска и 

спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, 

повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на 

входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на 

видовете прилепи, предмет на опазване; 

12. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите 

– от 1 март до 30 юни; 

13. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на 

увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие 

на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават 

съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост 

се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното 

движение на хора и пътни превозни средства дървета или на нормалното функциониране на 

инфраструктурните обекти; 

14. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във 

фаза на старост; 

15. извеждане на сечи в природни местообитания с кодове 91E0* и 91F0, с изключение 

за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване 

на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии и за 

поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете ; 
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Горските типове природни местообитания се стопанисват в съответствие с 

разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 

2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за 

стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за 

биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната 

агенция по горите. 

В границите на защитената зона се препоръчва: 

1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или 

повече години, като ливада, пасище или мера; 

2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в 

сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“; 

3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни 

пасища, мери и ливади от разпространението на нежелана растителност – рудерални и 

инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на 

интернет страницата на МОСВ; 

4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна 

стойност чрез: 

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от 

единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и 

събира на купове или се изнася от парцела; 

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на 

стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха; 

5. създаване на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми 

земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване със 

съответната РИОСВ 

6. провеждане на противопожарни дейности с цел намаляване на риска от пожари; 

7. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 

91М0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни; 

8. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните 

хидроморфологични условия в природни местообитания с кодове 91E0* и 91F0, както и 

подобряване на видовия състав на природно местообитание с код 91F0; 

9. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните 

дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на 
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залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на 

дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, 

ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност и употребата на 

биоциди, хормони и препарати за растителна защита; 

10. поддържане на поне 10 % от общата площ на горските типове природни 

местообитания в защитената зона като гори във фаза на старост 

 

BG0002044  Защитена зона по директива за птиците „Камчийска планина“ 

Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици в землищата на 

гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино, община Бяла, 

област Варна, и други в област Бургас и област Варна, с обща площ 888972,310 дка, от които 

27,437 кв. км морски пространства. Защитената зона е обявена със Заповед №РД-132 от 

10.02.2022 г. на министъра на околната среда и водите. Със заповедта са определени 

забраните и ограниченията на дейности, противоречащи на целите за опазване на защитената 

зона, които са допълнени със Заповед №РД-77 от 28.01.2013г. 

Местоположение: 

1. Област: Бургас, Община: Несебър, Населено място: гр. Обзор, с. Козница, с. 

Приселци, с. Раковсково 

2. Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: с. Козичино 

3. Област: Бургас, Община: Руен, Населено място: с. Билка, с. Вишна, с. Добра поляна, 

с. Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Каравельово, с. Мрежичко, с. 

Припек, с. Просеник, с. Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Соколец, с. Средна махала, 

с. Струя, с. Топчийско, с. Трънак, с. Ясеново 

4. Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с. 

Дюлино, с. Попович, с. Самотино 

5. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: гр. Долни чифлик, с. 

Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, с. Кривини, с. Ново Оряхово, 

с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, с. Юнец 

6. Област: Варна, Община: Дългопол, Населено място: гр. Дългопол, с. Аспарухово, с. 

Сава, с. Цонево 

Площ: 88897.23 ха 

В границите на защитена зона „Камчийска планина“ с идентификационен код 

BG0002044 се включват поземлени имоти с номера, както следва: 

1. всички имоти съгласно кадастралната карта за землището на гр. Бяла, ЕКАТТЕ 

07598, община Бяла, област Варна, към август 2009 г., одобрена със Заповед № РД-18-47 от 
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18.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 

с обща площ 42431 дка; 

2. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. 

Горица, ЕКАТТЕ 16078, община Бяла, област Варна, към август 2009 г., с обща площ 

18782,835 дка; 

3. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. 

Господиново, ЕКАТТЕ 17323, община Бяла, област Варна, към август 2009 г., с обща площ 

38798,726 дка; 

4. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. 

Дюлино, ЕКАТТЕ 24739, община Бяла, област Варна, към август 2009 г., с обща площ 

22483,375 дка; 

5. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. 

Попович, ЕКАТТЕ 57635, община Бяла, област Варна, към август 2009 г., с обща площ 

20972,602 дка; 

6. всички имоти съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. 

Самотино, ЕКАТТЕ 65259, община Бяла, област Варна, към август 2009 г., с обща площ 

18286,518 дка; 

Припокриване (частично или пълно): 

1. Защитена местност: Горска барака 

2. Защитена местност: Михов дол 

3. Защитена местност: Орлов камък 

4. Защитена местност: Преграда 

5. Поддържан резерват: Вълчи проход 

6. Поддържан резерват: Върбов дол 

7. Поддържан резерват: Киров дол 

8. Природна забележителност: Белите скали 

9. Природна забележителност: Водопадите в местността Сини вир 

10. Природна забележителност: Находище на бял оман 

11. Природна забележителност: Скално образувание Професора 

12. Природна забележителност: Чудни скали 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 
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Предмет на опазване са следните видове птици: 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдро-глав 

пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял 

щъркел (Ciconia ciconia), Tундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus 

cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел рибар 

(Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus 

milvus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), 

Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден 

блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila 

clanga), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб 

(Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), 

Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сoкол скитник 

(Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Ливаден дърдавец 

(Crex crex), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой 

(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив 

кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos 

medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos 

syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Горска чучулига (Lullula arborea), 

Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела 

сврачка (Lanius minor), Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска 

овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец 

(Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax 

carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser 

albifrons), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), 

Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица 

(Anas acuta), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), 

Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен 

дъждосвирец (Charadrius dubius), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Голям горски 
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водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus 

ridibundus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режими на опазване: 

1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

3. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 

4. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

5. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия 

с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник 

има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Режимът не се прилага 

за вятърни генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия. 

6. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в 

селското стопанство; 

7. Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 

техника и преди 15 юли. 

 

BG0000100 Защитена зона по директива за местообитанията „Плаж 

Шкорпиловци“  

Защитена зона по директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна в землищата на с. Шкорпиловци, с. Старо оряхово, с. Самотино, с. 

Рудник, с. Горица и гр. Бяла. 

Местоположение: 

1. Област: Варна, Община: Бяла, Населено място: гр. Бяла, с. Горица, с. Самотино 

2. Област: Варна, Община: Долни чифлик, Населено място: с. Рудник, с. Старо 

Оряхово, с. Шкорпиловци 

Площ: 5125.65 ха 

 Природни местообитания:  1130, 1160, 1240, 2110, 2120, 2130, 2180, 91F0, 91G0, 

91H0, 91M0,  91S0 

 Растителни видове: не са посочени 

 Безгръбначни: E. quadripunctaria, Алпийска розалия (R. alpina), Бръмбар рогач (L. 

cervus), Буков сечко (M. funereus), Вертиго (V. angustior), Вертиго (V. moulinsiana), 

Обикновен сечко (C. cerdo); 
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 Риби: Карагьоз (A. immaculata), Резовски карагьоз (A. tanaica), Резовски карагьоз 

(A.tanaica), Средиземноморска финта (A. fallax); 

 Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (T. karelinii), Об. блатна костенурка 

(E. orbicularis), Смок (E. sauromates), Шипобедрена костенурка (T. graeca), 

Шипоопашата костенурка (T. hermanni); 

  Бозайници, без прилепи: Видра (L. lutra), Пъстър пор (V. peregusna); 

  Прилепи: Дългоух нощник (M. bechsteinii), Малък подковонос (Rh. hipposideros). 

По данни на МОСВ, защитената зона е включена в списъка към Решение на МС №802 

от 04.12.2007г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на 

Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (обн.ДВ бр.107/2007г.). За зоната не е издадена заповед за обявяване по чл.12 от 

ЗБР, с която да се определи основанието за нейното обяваване, наименованието и 

местоположението, предметът и целите, общата ѝ площ, включително опис на имотите, 

както и режимът на опазване и ограничения на дейности в зоната, както е определено в т.6 от 

Решението на МС. Срокът за издаване на Заповед за обявяване е посочен в чл.11 на ЗБР, като 

той е изтекъл. В границите на зоната към момента са включени територии на селищни 

образувания, което е в противоречие с т.5 от Решението на МС. 

 

Вековни дървета, обявени по Закона за биологичното разнообразие. 

В границите на община Бяла  се намират две защитени вековни дървета, присъстващи в 

Регистъра на вековните дървета в България.  

Таблица 26. Вековни дървета, община Бяла 

 Документи за обявяване Характеристики на дървото 

Летен дъб 

 

Код в регистъра: 1135 

 

Вид: обикновен (летен) дъб 

(Quercus robur) 

 

Местоположение: 

Област: Варна, Община: Бяла, 

Населено място: с. 

Господиново, м. Енимакле, ГС 

Ст.Оряхово подотд.239-г 

л.пр.1975г 

 

Заповед №235 от 04.04.1980 г., 

бр. 35/06.05.1980 на Държавен 

вестник 

Години към датата на 

обявяване: 250 

 

Реална възраст: 290 

 

Височина (m): 24 

 

Периметър (m): 3.3 

 

Диаметър (m): — 

Ясен 

 

Код в регистъра: 44 

 

Вид: ясен (Fraxinus spp.) 

Заповед №3365 от 12.10.1963 г., 

бр. – на Държавен вестник 

Години към датата на 

обявяване: 400   

 

Реална възраст: 457   
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Местоположение: 

Област: Варна, Община: Бяла, 

Населено място: гр. Бяла 

 

 Височина (m): 21    

 

Периметър (m): 4.9 

 

 Диаметър (m): — 

 

Източник: Изпълнителна агенция по околна среда, 2020г. 

 

I.6.2. Екологично състояние от гл.т. на фактори за въздействие 

 

6.2.1 Управление на отпадъци 

  

Управлението на отпадъците на територията на Община Бяла, област Варна, е 

регламентирано в приетите от Общински съвет Бяла Програма за управление на отпадъците 

2015-2020 г., Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бяла. 

Общината участва в междуобщинско сдружение за изграждане на „Регионално депо за ТБО – 

регион Провадия“. 

На територията на община Бяла се генерират основно битови, строителни и 

селскостопански отпадъци. От общината се събират, транспортират и депонират строителни 

отпадъци, твърди битови и смесени отпадъци от домакинствата, обществените сгради, 

търговските обекти, заведенията за обществено хранене, уличните площи и предприятията. 

На практика извън контрола на общината остават селскостопанските отпадъци, които се 

изхвърлят нерегламентирано и няма данни за тяхното количество. Опасните отпадъци на 

територията на общината са предимно излезли от употреба пестициди. По отношение на 

количеството на отпадъците, прогнозата за общината е, че тяхното количество ще се 

увеличава с развитието на туризма и земеделието в общината. 

През активния летен сезон населението в общината се увеличава с 10-15 хил. души. 

Това сезонно повишаване на населението води до завишаване на количеството на битовия 

отпадък с около 2,5 пъти. Подобна тенденция се наблюдава и по отношение на количеството 

на строителните отпадъци - тяхното количество се повишава средно с 20 т годишно.  

Град Бяла е разделен на 4 района, в които се извършва събиране, извозване и 

обезвреждане в депа или в други съоръжения на битовите отпадъци. Не се обслужва само с. 

Самотино. Всички села от Община Бяла имат по един район, включващ цялото населено 

място, в които да се извършва събиране, извозване и транспорт на ТБО до инсталация за 

обезвреждане. Съществуващото сметище на града е закрито и рекултивирано. Честотата на 

сметосъбирането и сметоизвозването се определя със Заповед на кмета на община Бяла на 

основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. На територията на общината се 
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намира склад за съхранение на опасни отпадъци – пестициди, който е общинска собственост. 

Складът съхранява 10 т твърди и 4 000 л течни отпадъци. Състоянието му е добро. 

Към момента се изгражда площадка за временно депониране на строителни отпадъци 

и зелени отпадъци. ПИ № 07598.365.3 с площ 7 750 кв.м., находящ се в ЗВКО „Стоян куру“, 

гр. Бяла е в процедура по обособяване на два самостоятелни имота с отреждане за 

строително депо и за депо за зелени отпадъци. 

 Дейности по събиране и транспортиране на отпадъци на територията на общината са: 

1. Сметосъбиране на съдове с вместимост 110 литра   

2. Сметосъбиране на съдове с вместимост 240 литра   

3. Сметосъбиране на съдове с вместимост 1100 литра   

4. Сметосъбиране на улични кошчета 

5. Сметоизвозване  до съществуваща инсталация  със специализирана машина 

тип „Бобър” или еквивалент 

6. Измиване и дезинсекция (обеззаразяване)  на контейнери 

 

Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото 

количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и 

градини по чл. 34, ал. 1 от ЗУО на територията на съответната община. Биоразградимите 

отпадъци по ал.1, както и отпадъците от зелените площи към търговските обекти, 

производствени, стопански и административни сгради се третират  чрез компостиране  или  

анаеробно  разграждане,  по  начин,  които  осигурява  висока  степен  на защита на околната 

среда Растителните отпадъци образувани от домакинствата по населени места от общината 

могат да се третират чрез компостиране на място Притежателите на животински отпадъци 

(оборска тор) осигуряват място за временно депониране в собствено дворно място. Допуска 

се оборския тор да се използва за наторяване на собствена земеделска земя. 

Община Бяла е с население по-малко от 5000 души, но е курортно населено място, 

което трябва да организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци, включително биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове, 

градини, междублокови пространства, хранителни и кухненски отпадъци от ресторанти, 

заведения за обществено хранене, търговски и др. обекти на територията на общината. 

Кметът на общината организира дейностите по разделното събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 

мосово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи   на   системите   за   разделно   събиране   и   местата   за   предаване   на   масово 

разпространени отпадъци. Всички отговорности и разходи за третиране и транспортиране на 
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производствените отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено. В 

общината е забранено нерегламентираното изхвърляне на негодни батерии и акумулатори, 

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени моторни масла, 

излезли от употреба гуми, излязло от употреба моторно превозно средство, като определя 

специални места за третирането им. На места в разглежданата територия се наблюдава 

нерегламентираното изхвърляне на отпадъци (битови, селскостопански, строителни, 

промишлени и други), чието въздействие неминуемо е негативно. Взаимовръзката между 

замърсяванията, почвите, ветровете, повърхностните и подпочвените води представлява  

опасност за биоразнообразието в района и човешкото здраве. Щетите не могат да бъдат 

оценени, нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. Едни от основните замърсители на 

почвите в района са биологичните отпадъци от животновъдството и растениевъдството, 

осъществявано предимно за собствени нужди в селата от общината. Те оказват въздействие 

преди всички върху почвите, повърхностните и подпочвените води. 

 

6.2.2 Шум  

Съгласно данни на РИОСВ на територията на община Бяла няма обекти, източници на 

наднормени нива на шум. 

 

6.2.3 Радиационен фон  

На територията на община Бяла няма разположени предприятия/съоръжения 

класифицирани с нисък и висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на Глава 

седма, Раздел I на ЗООС, както и складове с негодни и забранени за употреба препарати за 

растителна защита. 

 

II. 6. 3. Природни и антропогенни рискове  

6.3.1 Природни рискове 

Сеизмична опасност 

Територията на община Бяла попада между два активни разлома, които са 

разположени южно и северно от нея. Те са оценени съответно с ниска и средна степен на 

опасност. В близост до тях има още три на брой разлома, като тяхната оценка за опасност е 

много ниска, ниска и средна. Всичко те оказват въздействие върху община Бяла в зависимост 

от местоположението, дълбочината на земетресението и неговия магнитуд. 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

99 

 

От сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-Хималайския 

сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. В исторически план, в България са 

документирани силни земетресения.  

България е разделена на 8 сеизмични зони – 6 високоактивни и 2 нискоактивни. 

Районът на община Бяла попада в един от високите сеизмични райони в страната. 

Съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони“ и картата на сътресяемостта за периоди 1000 г., община 

Бяла попада район със сеизмична активност т от VII и сеизмичен коефициент Кс=0,10.  

 

Фигура 12. Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 години 

 
Източник: МРРБ 

 

Съгласно БДС EN 1998-1:2005/NA:2012 за проектиране на конструкциите за 

сеизмични въздействия, Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради и 

районирането в ГИС на МРРБ община Бяла попада райони с референтни сеизмични 

ускорения aR = 0,11 и aR = 0,15, като границата минава диагонално южно от гр. Бяла и 

между селата Господиново и Юнец. 

През последните години няма данни за регистрирани земетресения. 
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Опасност от наводнения 

Съгласно материалите от План за управление риска от наводнение, територията на 

община Бяла попада в Черноморски район за Басейново управление, който обхваща 

областите Бургас, Варна, Шумен и Добрич. Тя е определена като район в риск от наводнение 

и заливане с морски води. Конкретно отбелязани са по-ниските южни части на общината, по 

поречието на реките Двойница и Панаир дере. Площите са отбелязани като рискови с 

различен период на повторение на наводненията – 20, 100 и 1000 години. 

Симулациите на наводненията показват заливане на ниските части на община Бяла, 

отново по поречията на реките Двойница и Перперидере. Обхванати са ключови елементи на 

транспортната инфраструктура като главен път I – 9, свързващ двата най-големи 

черноморски града – Бургас и Варна. Неблагоприятно въздействие се оказва и върху 

второстепенния път към  селата Попович и Дюлино. При по-високи стойности на 

покачващите се води се прогнозира и обхващане на урбанизираните територии по поречието 

на река Двойница и по-конкретно село Попович.  

 

 

Опасност от свлачища, срутища и ерозия на морския бряг 

Характерно за почти цялото крайбрежие на област Варна са стари и съвременни 

абразионни, свлачищно-абразионни, свлачищни и акумулационни форми. В община Бяла 

свлачищните процеси представляват сериозен проблем, тъй като има съвкупност от няколко 

фактора – специфичните геоложки и хидроложки условия, морското вълнение, 

сеизмичността, човешката дейност и урбанизацията. На територията има 13 на брой 

регистрирани свлачища, от които само 2 са стабилизирани. От останалите 9 на брой са 

активни и 2 броя са потенциални. Те засягат основно части на техническата инфраструктура 

– транспортни комуникации, водопроводи и канализация, електропроводи, както и жилищни 

територии, горски територии и части от плажните ивици.  

За западните райони на общинската територия, особено в горните поречия на 

Фандъклийска река, Перперидере, Азмакдере и притоците на Двойница са характерни т.нар. 

микросвлачища. Те са асеквентни по морфология. Развити са в долните части на долинните 

скатове в материали, натрупани вследствие на почвен крийп и донякъде на делувиални 

процеси. 
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Фигура 13. Свлачища на територията на община Бяла 

 

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Геозащита Варна 

Много малък дял от всички регистрирани свлачища са проучени. При четири от 

свлачищата има проведени инженерно – геоложки проучвания и за три от тях са изготвени 

работни проекти. 

По-голям риск представлява намиращото се южно от град Бяла в близост до главен 

път I-9, с направление Варна – Бургас. В периодите на активност, откъснати земни маси 

възпрепятстват движението на пътя и създават представки за инциденти. Във връзка с това 

през 2008г. е изпълнен проект „Благоукрепване на крайбрежната зона на община Бяла от 

плаж „Бяла – Чайка“ до плаж „Бяла – юг“. Общата дължина възлиза на 400 м.  

Съгласно разпоредбите на чл. 96, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните 

процеси и за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, от централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт и от собствениците и ползвателите на имоти при условията и по ред, 

определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройство. 
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„Геозащита” ЕООД – Варна извършва режимни изследвания, отчита състоянието на 

геозащитните обекти и проявлението на активизирани свлачища, дава заключения и 

препоръки по прилагане на нормативната база за геозащитната дейност на териториите на 

територията на област Варна.  

В община Бяла срутища са развити в клифовите участъци. В разглежданата територия 

те могат да се поделят на четири разновидности.  

Първият е вследствие на механично изветряване и отчасти подпомаган от абразията. 

Вследствие на това се отделят периодически отделни гравигенни блокове, които се отлагат в 

непосредствена близост в прибрежната зона. Такива процеси са характерни за нос Св. Атанас 

и района около него.  

Аргилитовите варовици, изграждащи района на Бели нос са силно обработени в 

тектонско отношение. Те са доста напукани и кливирани, което обуславя тяхното постоянно 

обрушване на по-малки късове. Те не са така устойчиви на абразия, както скалите, 

изграждащи района на нос Св. Атанас.  

Около Бели нос е оформен тесен абразионен бенч, който при по-високо вълнение се 

залива. В източно направление из-под водата стърчат няколко кекури (клипи), които са 

малки по размери. 

Третият вид срутища са характерни при Черни нос и териториите на север от него. 

Там основата на клифа е изградена от черни манганоносни тънкослоести аргилити, силно 

неустойчиви на абразия. Те са припокрити от дебели на места до 10 м здравоспоени 

железисти конгломерати с чокракска (средномиоценска) възраст. Бързото измиване на 

аргилитите води до образуване на големи вълнопробойни ниши под конгломератната 

покривка, която периодически се срутва на много едри блокове в непосредствената 

прибрежна ивица.  

Четвъртият вид срутища са разпространени при абразионни клифове, изградени от 

глинести скали или по-точно - от чисти глини. В община Бяла те обхващат ивица, 

простираща се от Тихия залив (разположен между вълнолома на Бяла и къмпинг „Луна“), 

следваща северозападната посока и пресича за водосборите на доловете Еника и 

Новомахаленското дере. 

Съгласно „Картографиране на геоложкия риск в Република България“, опасността от 

ерозия е отбелязана като много ниска. Човешката дейност увеличава процесите на ерозия и 

води до деградация на земята. Необходимо е предприемането на мерки за забавяне на 

процесите, възстановяване на естествената растителност, както и ограничаване на 

неблагоприятно въздействащата човешка дейност. 
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Опасност от горски пожари  

Горските територии в териториалния обхват на община Бяла, като част от област 

Варна са класифицирани със среден риск от горски пожари, съгласно извършена оценка и 

картографиране на риска от горски пожари на територията на страната от Изпълнителна 

агенция по горите към МЗХГ. 

Предвид големия относителен дял на териториите заети с гори в община Бяла, 

съществува реална опасност от възникване на горски пожари. Налице са и факторите – 

висока температура и продължително слънчево греене, водещи до нагряване, периоди с 

малки количества дъжд и засушавания, обгоряване на близко разположени земеделски земи 

и стърнища и много други. В допълнение към това, евентуалното възникване на пожарите 

има възможност бързо да се разрасне и да обхване по-големи площи поради ветровете и 

наклоните на терена. Рискът се повишава допълнително и спрямо изложението на релефа и 

съответно количеството слънчева светлина и топлина. Те влияят на характеристиките на 

растителността, а от там и на количеството и овлажняването на горимите материали, които 

са изложени на по-продължително слънчево греене, богата растителност, но засушаване, 

което ги прави податливи на запалване и горене. 

Като засегнати могат да бъдат определени всички землища в община Бяла, като с по-

нисък риск е единствено това на град Бяла, който се характеризира с по-равнинен релеф и 

малък дял на горските площи. С повишен риск за горските площи, намиращи се в 

непосредствена близост до населените места и обработваемите земи поради възможността от 

допускане на човешка грешка. Засегнати са всички южни склонове на Източна Стара 

Планина. 

В горскостопанския план на ДЛС „Шерба“ са предвидени противопожарни мерки за 

предотвратявяне и ограничаване на горските пожари. 

 

Опасност от биологично заразяване (развитие на епизоотични пандемиии други 

епидемии, неразпространявани чрез животни) 

 

Епидемията в България отКоронавирусната болест COVID - 19 започа в началото на 

2020 година. Тя е част от световната пандемия на заболяването коронавирусна болест 

COVID-19, причинявано от вируса SARS-CoV-2. Със сигурност може да се предвиди 

значително натоварване на здравната система, свързано както с необходимостта от 

провеждане на профилактични мерки (особено ако има на разположение пандемична 

ваксина), така и с грижи за болните, броят на които ще превишава обичайните епидемични 
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нива. Допълнително натоварването е поради очаквания висок процент случаи с тежка 

клиника и усложнения, налагащи хоспитализиране.  

 

6.3.2 Антропогенен риск 

Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества, 

материали и отпадъци 

На територията на община Бяла няма разположени предприятия/съоръжения 

класифицирани с нисък и висок рисков потенциал, в съответствие с изискванията на Глава 

седма, Раздел I на ЗООС, както и складове с негодни и забранени за употреба препарати за 

растителна защита.  

 

 

I.7. Административен капацитет  

 

Структура на Общинска администрация Бяла 

Общинската администрация на община Бяла има обща численост от 52 щатни бройки.  

Ръководството на общината се осъществява от следните кадри:  

 Кмет на общината; 

 Заместник кмет – 2 щатни бройки; 

 Кметове на кметства – 1 щатна бройка и Кметски наместници – 3 щатни бройки. 

Общинската администрация, под пряко подчинение на кмета се състои от 4 щатни 

бройки, които са: Секретар на общината, Главен архитект, Служител по сигурността на 

информацията и ОМП и Финансов контрольор.  

Общата администрация се състои от 1 дирекция – „Канцелария, административно-

правно и информационно обслужване“ (КАПИО), в която са ангажирани 11 щатни бройки. 

Специализираната администрация се състои от 3 дирекции, с обща численост 30 

щатни бройки: 

 Дирекция „Устройство на територията, управление на проекти и общинска 

собственост“ (УТУПОС) – 13 щатни бройки; 

 Дирекция „Икономическа и социална сфера, благоустрояване на околната среда“ 

(ИССБОС) – 7 щатни бройки; 

 Дирекция „Общински приходи, бюджет и счетоводство“ (ОПБС): отдел „Бюджет 

и счетоводство“ – 5 щатни бройки; отдел „Общински приходи“ – 4 щатни бройки; 

Директор – 1.  
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Електронни услуги  

В община Бяла е въведена възможността административните услуги да бъдат 

заявявани и по електронен път. Всички заявления за извършване на административни услуги 

са качени на сайта на община Бяла (www.byala.org), от където могат да бъдат заявени чрез 

Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни 

услуги от ДАЕУ. Електронни услуги, които се предлагат в община Бяла, са следните: 

 

Фигура 14. Електронни услуги за граждани, предоставяни от община Бяла 

 

 

http://www.byala.org/
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Капацитет за подготовка и изпълнение на проекти 

Общинска администрация Бяла има натрупан сериозен опит в подготовката 

на проекти и административен капацитет за тяхното управление, изпълнeние и 

отчитане. Общинската администрация подготвя и изпълнява проекти с общинско и 

външно финансиране. Създадена е добра проектна готовност и база данни с 

проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране. 

 

Извод: 

Община Бяла следва да продължи да предприема дейности в посока 

създаване на е-община и цялостна дигитализация на процеса на заявяване и 

получаване на е-услуги. 

Общинската администрация следва да продължи регулярно да участва в 

обучения за повишаване на административния капацитет, включително за работа с 

въведените нови информационни технологии. 

.



 

 

I.8. Културно-историческото наследство  
 

 

Културно наследство на община Бяла  

 

Материално недвижимо и движимо културно наследство 

 

По данни от регистъра на НИНКН на територията на Община Бяла попадат 45 броя 

обекти със статут на недвижими културни ценности. Всички обекти от списъка са единични 

НКЦ и според научната и културната област, към която се отнасят, са от видовете  

археологически, исторически, архитектурно-строителни и художествени. Като брой 

доминират жилищните сгради – 28 бр. къщи, 2 бр. църкви, 1 бр. джамия, 1бр. лобни места,  2 

бр. историческо място, 7 бр. възпоменателни знака, 3 бр. различни архитектурно-строителни 

и 1 бр.археологически обекти. Най – многобройни са жилищните сгради, но голяма част от 

тях не са в добро състояние, а други не могат да бъдат идентифицирани. 

По-голямата част от архитектурно-строителните обекти са строени през 

Възраждането и след Освобождението. В голяма част от по-големите градове на територията 

на България има ясно изразена разлика в архитектурата до 1876 г. и след 1878 г. Това не е 

така за по-малките населени места, а също и за гр. Бяла и територията на общината. Това 

предопределя специфичното преходно развитие в архитектурно отношение през периода 

1878-1912 г.  

Според Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България“, НАИМ–БАН, писмо с изх.№931/16.10.2020г., в пространствената структура на 

община Бяла има само един обект с издадена Заповед за обявяване – „Антично селище и 

късноантична крепост“ на нос "Св. Атанас", Заповед № РД9Р-0005/16.11. 2010 на МК, вид 

„археологически“, категория „национално значение“. Освен този обект от екип с 

ръководител доц. Валери Йотов са идентифицирани и регистрирани още 20 археологически 

обекта, за които не са проведени подробни проучвания.  

Съгласно данни на НАИМ към БАН в територията на община Бяла и акваториалното 

море са регистрирани 6 бр.археологически обекти. 

Пространственото разпределение на недвижимите културни ценности на територията 

на община Бяла е пряко обвързано с историческото развитие на територията. 

 Пространственото и количествено разпределение на недвижимите културни ценности 

е следното: 
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 град Бяла – 19 броя обекти: 12 бр. къщи; 1 бр.укрепителен вал, 1 бр. историческо 

място; 2 бр. храмови сгради - църкви; 1 бр.арехологически; 2 бр.възпоменателни 

знаци - паметници 

 с. Горица – 2 бр.възпоменателни знаци - паметници 

 с.Господиново – 9 броя обекти: 1 бр. храмови сгради - джамия; 7 бр. къщи; 2 

бр.възпоменателни знаци - паметници 

 с. Дюлино – 10 броя обекти: 7 бр. къщи ; 2 бр. историческо място;  2 

бр.възпоменателни знаци - паметници 

 с. Попович – 1 бр.възпоменателни знаци - паметници 

 с.Самотино - 4 броя обекти: 3 бр. къщи ; 1 бр. крепост 

 

 

Археологическите обекти в по-голямата си част са разположени извън границите на 

съвременните населени места, но са обвързани с природните дадености – релеф, водни 

източници, възможност за достъп – транспортни връзки по суша и море. В град Бяла са 

отбелязани обекти в населеното място. Голяма част от НКЦ са без определена категория, за 

сведение – 1 бр., местно - 4 бр. два от бектите са с категория „национално значение“ 

 Старобългарски укрепителен вал, землище гр.Бяла, архитектурно-строителен от 

Античността и Средновековието, ДВ бр.16 от 1968г.; без заповед за обявяване; 

 Антично селище и късноантична крепост нос "Св. Атанас, археологическа, Заповед № 

РД9Р-0005/16.11. 2010 на МК. 

 

Движимите културни ценности се издирват, изучават, опазват и представят с 

познавателна, образователна и естетическа цел от културни и научни организации – музеи. 

Музейната мрежа на територията на Община Бяла е представена от Общински 

културен институт и музей в град Бяла.   

Общинският културен институт /музей/ е създаден с решение №16-84 от 14.06.2012 г. 

на Общински Съвет – Бяла. На 02.08.2012 г. с удостоверение №91 (881) на Министерство на 

културата, Република България, Общинският културен институт /музей/ гр. Бяла е 

регистриран като културна организация. Музеят е определен с общ тематичен обхват от 

различни области на знанието и изкуството. През последните години Музеят е активизирал 

дейността си по организиране на образователни програми и провеждане на археологически 

проучвания. От средата на 2009 г. на нос Свети Атанас, намиращ се на 3 км. южно от град 

Бяла, се осъществяват археологически проучвания. Археологическият обект е многослоен. 
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Открити са материали от Класическата епоха до Късната античност (VI в. пр. Хр. – VII в. сл. 

Хр.). Характеристиката „Тракийски култов център“ за структурите в тази част на нос Св. 

Атанас се потвърждава от десетките интересни керамични, монетни и други находки. 

Цялостното археологическо проучване и научен анализ на Тракийския култов център 

предстои. Открити са останки от светилище посветено на Херакъл.  

По данни на музея,  постоянната експозиция от предмети и артефакти проследява 

пълната хронология на археологическия обект на нос Свети Атанас. Най-ранните материали 

изложени в експозицията датират от VI в. пр. Хр. Представени са интересни находки от 

Тракийския култов център, който е включвал повече от 120 култови ями, пещи, десетки 

жертвени огнища (есхари) и храм. Повечето от предметите от този период (VI в. пр. Хр. – I в. 

сл. Хр.) представляват вносна керамика от Гърция и средиземноморския басейн. Най-

ранните монетни находки са от V в. пр. Хр. Основната част от експозицията представя 

раннохристиянския сакрален център на нос Свети Атанас включващ базилика, кръщелни, 

жилище на хора-епископа, хранилище за църковните дарове и кладенец за светена вода. 

Детайли от олтарния интериор на базиликата на нос Свети Атанас, които са внос от 

производствените центрове на някои от островите в Мраморно море, архитектурни 

декорации, части от църковната утвар, олтарни маси, стенописи и много други предмети 

дават цялостна картина за богатата декорация и обзавеждане на базиликата. Някои от 

изложените предмети са изключително редки и ценни за науката. Посетителите на 

археологическия музей в град Бяла могат да видят единствения епископски златен пръстен 

(VI в.) намиран при археологически разкопки, един от най-ранните стенописи с изображение 

на Исус Христос (IV в.), както и много други предмети свързани с ранното християнство. 

Експозиция „Бяла и морето“ представя рибарството, морската история, култура и 

археология на община Бяла от Гръцката колонизация по Западното Черноморско крайбрежие 

(VI в. пр. Хр.) до Късната Античност (началото на VII в.) В експозицията са представени: 

амфори, амфорни печати, съдове за консумиране на риба – ихтии, съдове за приготвяне на 

риба, съдове за съхранение на осолена риба (VІ-I в. пр. Хр.), вносни керамични съдове (ІV-

VII в.), риболовни принадлежности – рибарски кукички, оловни тежести за въдици, 

керамични тежести за рибарски мрежи, куки за плетене на рибарски мрежи, античен харпун, 

малки котви за рибарски лодки и др. 

Музеят разполага с библиотека, организират се научни конференции. Потенциалът на 

културното наследство в района и добрата материална база са основа за развитие както на 

археологическите проучвания, така и на развитие на конгресен и научен туризъм. 
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Нематериалното културно наследство  

 

Нематериалното културно наследство в община Бяла е представено от:  

 народни занаяти: в недалечното минало и до наши дни: бъчварство, железарство, 

ковачество, гайтанджийство; 

 устна традиция и език: в общината живеят потомци на различни етнически групи, 

запазили частично своя език; освен български език се говорят още гръцки, 

румънски и руски;  македонското наречие е пренесено от бежанците от Егейска, 

Вардарска и Одринска Македония; 

 документално наследство: анкети; списъци на бежанци; училищни летописни 

книги; снимки (копия от оригинали и др. в държавните и окръжни архиви); 

 аудио-визуално наследство - интервю с дългогодишния кмет Димо Трендафилов; 

документални филмови кадри за строителството на къщи за бежанците (края на 20-

те – началото на 30-те години на ХХ в. (копия); 

 обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания: запазени са и се поддържат 

традиционните празници от българския народен и християнски календар, като  специално 

значение за общината имат 21 май - св.св. Константин и Елена и 02 май – св. Атанас 

Велики Александрийски; 

 музика, песни и танци: запазени са и се предават български, гръцки, тракийски 

жътварски, македонски, добруджански; развиват се чрез читалищната дейност и 

провеждането на танцов фестивал „ Танци край морето“ и събор на клубовете по 

народни танци „ Черноморски хоровод“; 

 кулинарни и еноложки традиции: поддържат се отчасти чрез организирането на 

събори и храмови празници: 21 май – събор на гр. Бяла (курбан); 15 август – 

храмов празник на храм „Св. Успение Богородично“ ( курбан); 14 октомври – 

храмов празник на храм „Св. Параскева“ (курбан); 6 декември / Никулден. 

Основен елемент в културната инфраструктура на община Бяла са читалищата. В 

голяма степен те съхраняват и развиват нематериалното културно наследство, развиват и 

обогатяват културния живот, приобщават гражданите към ценностите на науката, изкуството 

и културата и съхраняват духовния живот и местните традиции и културни обичаи. По данни 

на националния регистър на народните читалища, в община Бяла функционират 4 читалища, 

от които 1 е в града, а останалите 3 – в селата Попович, Господиново и Дюлино. Към 

читалищата в община Бяла има самодейни ансамбли и състави, школи по изкуствата, класове 
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по пиано, акордеон, мандолина и китара, духови инструменти, пеене, народни танци, 

състезателни танци, които поддържат жива фолклорната традиция и богатство на района. 

Потомците на заселилите се след войните бежанци от Егейска, Вардарска и Одринска 

Македония са пренесли и поддържат фолклора и традициите на българското население от 

тези райони. В част от читалищата функционират и библиотеки. 

 

Таблица 27. Териториално разпределение на читалищата в община Бяла 

 Читалище  Населено място 

1. Читалище „Пробуда 1928“ град Бяла 

2. Читалище „Васил Левски 1927“ село Попович 

3. Читалище „Васил Левски 1937“ село Господиново 

4. Читалище „Христо Ботев 1927“  село Дюлино 

Източник: Националния регистър на народните читалища. 

 

Община Бяла разполага с богат културен календар, включващ всички големи 

религиозни празници. От традиционния календар се отбелязват: Бабин ден (8 януари), 

Трифон Зарезан (14 февруари),  Тодоровден (Събота от първата седмица на Великия пост), 

св. Атанас Велики Александрийски на 2 май, Събор на гр. Бяла (курбан) на 21 май, св.св. 

Константин и Елена; храмов празник на храм „Св. Успение Богородично“ ( курбан) на 15 

август, храмов празник на храм „Св. Параскева“ (курбан) на 14 октомври; Никулден на 6 

декември и други. 

С организирани тържества се отбелязват националният празник Ден на 

Освобождението на България (3 март) и Празник на град Бяла (5 септември). 

Организираните културни събития и фестивали се провеждат основно в гр.Бяла в 

читалище „Пробуда“,  площад „ Европа“, летен театър и Спортен комплекс „Черноморец“. 

Основни културни мероприятия на територията на общината са насочени към 

народните традиции и културните обичаи, като освен религиозни и национални празници, се 

провеждат и Национален симпозиум по екстериорна дървопластика, Международен арт 

пленер,  Коледен концерт (25 декември), Новогодишен концерт (31 декември срещу 1 

януари). 
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I.9. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор  

 
 

Общинската селищна мрежа се състои от град Бяла, който е общински център 

попадащ в 5-то ниво на йерархичната система от градове-центрове (много малки градове, 

центрове с общинско значение) и  пет села. Селищната мрежа има ясно изразена 

моноцентрична структура с център – общинският център град Бяла и сателити петте села.  

Фигура 15. Пространствен модел на селищната мрежа на община Бяла 

 

Източник: анализ ОУПО Бяла 

 

Петте села са почти равно отдалечени от общинския център по пряка въздушна линия, 

разположени ветрилообразно към вътрешността на територията. Разположени са равномерно 

на „бримка“ образувана от пътните връзки в общината, като общинският център е първа и 

последна точка в последователна верига от селища. Единствено с.Самотино е разположено 

на отклонение от обръча, като до него се стига през с.Горица.  Най – голямо от селата е 

с.Попович, разположено в най-голяма близост до главната пътна артерия РП I-9 и до морския 

бряг. В пространствената структура общинският център е двупосочен възел, а селата 

предимно еднопосочни възли. Две от селата, разположени най-близо да центъра, са изцяло 
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зависими във функционално и пространствено отношение от него – с.Горица и с.Самотино. 

Селищата-възли в пространствения модел са свързани с пространствени канали, 

материализирани в територията чрез пътните връзки. Пространственият модел на селищната 

мрежа е благоприятен за организацията на транспортни и функционални потоци и може да 

бъде доразвит в прогнозата за развитие чрез включване на допълнителни компоненти. 

Изолирани в транспортно отношение, което се отразява и на функционалното им развитие, са 

най-северните територии на общината на границата със съседната община Долни Чифлик, 

като за връзката с тях се осъществява през съседната община. 

Основните дейности свързани с благоустройството, заетост, капитални вложения в 

общината са съсредоточени основно в административния център гр. Бяла, с единични 

изключения в с. Попович  и с. Господиново. Основният инвестиционен интерес е 

съсредоточен в контактната зона с морето. Там са вложени всички инвестиции в ново 

строителство, туристически и съпътстващи услуги. Това е причината за неравномерно 

развитие на района и изоставане на периферните малки населени места спрямо 

административния център и контактната морска зона. Населението във вътрешността на 

общината се занимава предимно със селско стопанство или пътува до гр.Бяла за работа в 

сферата на туризма през активния летен сезон.  

Пространствената структура на селищната мрежа в общината е устойчива във 

времето. Археологическите находки показват развитие на селища по същите направления и 

места, по които е развита и съвременната селищна мрежа. Това пространствено и времево 

постоянство показва, че структурата на селищната мрежа в общината е устойчива и  

ефективно използва реалния потенциал за развитие на територията без да го разрушава. 

Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на Наредба №7 за правила и нормативи за 

УОВТУЗ, населените места в Община Бяла са в категорията „много малки села” (до 250 

жители) 3 броя – Горица, Господиново и Самотино,  и „малки села” (от 250 до 1000 жители) 

2 броя – Дюлино и Попович. В таблицата по-долу са представени данни за населените места, 

за площта на землищата им, броя на жителите им (данни от община Бяла), жилищната 

територия на жител, вида на населеното място според броя на жителите и категорията им 

съгласно Приложение №2 към т.2 от ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. 

ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел), актуализация от 27.11.2018г., за 

категоризация на населените места в Република България: 
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Таблица 28. Категоризация на населените места в Община Бяла 

№ ЕКАТТЕ 

Община 

Бяла 

ЕКАТТЕ 

Населено 

място 

Населено 

място 

Площ на 

населено

то място, 

ха 

Брой 

жите

ли 

към 

2018г. 

Дял от 

населе

нието 

% 

Селищна 

т-я 

кв.м/жит 

Категория на 

населено място, 

Наредба №7 /ЗУТ 

К
а

т
ег

о
р

и
я

*
 

1 VAR05 07598 гр.Бяла 261,35 2087 63,5 1252,28 много малки градове 4 

2 VAR05 16078 с.Горица 48,10 77 2,34 6246,75 много малки села 8 

3 VAR05 17323 с.Господиново 56,37 227 6,9 2483,26 много малки села 7 

4 VAR05 24739 с.Дюлино 80,46 322 9,8 2498,76 малки села 7 

5 VAR05 57635 с.Попович 34,08 572 17,4 595,80 малки села 6 

6 VAR05 65259 с.Самотино 16,98 2 0,06 84900 много малки села 8 

7 общо 497,34 3287 100    1513,05 средно 

(*Информационен масив с категориите на административно-териториалните и териториалните единици в страната и 

числовите стойности на показателите, въз основа на които е направена категоризацията по т. 1 и 2, се съхранява в 

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. ) 

При прилагането на действащата нормативна уредба в устройственото планиране се 

използва категоризацията на населените места съгласно §1 от ДР към Наредба №7 за правила 

и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Най-голям 

брой от населените места в Община Бяла са в категорията „много малки села” (до 250 

жители) - 3 броя, а в категория „малки села” (от 250 до 1000 жители) са 2 броя. Градското 

население, което живее в общинския център, е 63,5 % от общото население на общината, 

останалата една трета от  населението живее в малките и много малките  села. Територията 

на общината е слабо населена, гъстотата на населението е със стойност равна на една трета 

от средната за страната, на 1 кв.км живеят едва 20 души. Това се дължи и на преобладаващия 

вид територия – близо 60% от нея е заета от гори. В общинския център са съсредоточени 

административното обслужване и обектите на социалната инфраструктура, като той е 

основният урбанистичен център в монцентричния модел на селищната мрежа. Като вторичен 

урбанистичен център, но с много слабо значение, може да се определи с.Попович. 

Значението му е отразено и в съществуващата административна структура на управление и 

деление чрез определянето му като кметство, докато останалите села са с кметски наместник. 

По данни на общинската администрация постоянното  население  на Община Бяла към 

02.2019г. е 3 117 човека , като тенденцията е да продължи да намалява. Ползващите вилен 

отдих и курортистите през 2019 г. са 41 088 човека, с тенденция да се увеличават всяка 

следваща година. 
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Жилищна осигуреност  

Състоянието и изменението на показателите за жилищна осигуреност са в пряка 

зависимост от демографските и икономически показатели на развитие. Жилищната 

задоволеност и платежоспособността на населението са от особено важно значение за 

развитието жилищното строителство и пазара на недвижими имоти. В община Бяла се 

наблюдава намаляване на населението и съответно повишаване на показателите за жилищна 

задоволеност и жилищен стандарт. Абсолютните стойности на тези показатели обаче, не 

показват реалната картина на жилищния стандарт на населението – реално се увеличава 

броят на необитаемите жилища, намалява броят на новопостроените жилища и се забавя 

темпът на намаляване на броя на жилищата спрямо този на населението. В община Бяла 

поради изграждането на жилищни сгради за сезонно обитаване не е възможно да се получи 

вярна картина на жилищната задоволеност на местното население. През активния летен 

сезон обитателите се увеличават три пъти, поради туристическия поток. Това увеличение е 

краткотрайно, съществуващата сградна база го задоволява. 

По форма на собственост най-голям е делът на частната собственост на физически 

лица – 57 %, което не се различава от общата картина за областта и страната. 

 

Таблица 29. Жилища по форма на собственост към 31.12.2019 г. 

 

Източник: НСИ 

 

 

Структура на жилищния фонд 

 

Количествени показатели на жилищния фонд 

Жилищната осигуреност се характеризира чрез следните показатели: брой жилища на 

1000 обитатели, жилищен стандарт, средна площ на едно жилище, жилищна площ, брой и 

структура на жилищата и на жилищните сгради, коефициент на концентрация на жилищата.  

ЕКАТТЕ Статистически 

райони  

Области 

Общини 

 Жилища по форма на собственост 

общо държавни 

и 

общински 

частни на 

юридически 

лица 

частни на 

физически 

лица 

BG33 Североизточен 520722 10078 14470 496174 

VAR Варна 263333 4756 9193 249384 

VAR Бяла 4834 34 2047 2753 
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Броят на жилищата в СИР за 2020 г. е общо 524 237 броя, за област Варна е 266 328 

броя. Броят на жилищата е нарастнал с 2,75% за последните пет години. Повечето от 

жилищата са изградени в градовете -близо 10 пъти повече отколкото в селата.  

 

Таблица 30. Количествени показатели на жилищния фонд 

№ Статистически зони  

Статистически 

райони  

Области 

Брой 

жилища 

2016г. 

Брой 

жилища 

2017г. 

Брой 

жилища 

2018г. 

Брой 

жилища 

2019г. 

Брой 

жилища 

2020г. 

1 Североизточен район 512930 515581 517819 520722 524 237 

 В градовете 356121 358527 360497 363212 366556 

 В селата 156809 157054 157322 157510 157681 

2 Област Варна 256788 259129 260937 263333 266328 

 В градовете 208 026 210221 211954 214253 217 159 

 В селата 48762 48908 48983 49080 49169 

 

Жилищният фонд в община Бяла към 2019 г. наброява 4834 жилища. Като се има 

предвид броя на населението 3292 жители (за 2019 г.), то жилищната осигуреност е добра - 

на 1000 обитатели се падат по 1468,41 броя жилища.  

За периода 2015 – 2019 г. в общината са построени общо 49 жилищни сгради, в които 

са разположени общо 467 жилища.  

Таблица 31. Характеристики на новопостроени сгради в община Бяла за периода 2015-2019 г. 

година сгради   полезна площ 

общо нови разширени жилища общо жилищна обслужваща 

2015 15 15 - 198 16984 7215 9769 

2016 13 12 1 148 10477 5987 4490 

2017 7 7 - 52 4819 2118 2701 

2018 9 9 - 59 6408 3357 3051 

2019 5 5 - 10 1505 885 620 

Източник:  НСИ 
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Конструкция на жилищния фонд 

Повечето от жилищните сгради са тухлени постройки, еднофамилни къщи по селата и 

многофамилни в общинския център. От новопостроените жилищни сгради през последните 

15 години преобладават многофамилните, със стоманобетонова конструкция и тухлени 

стени, като повечето от тях са за сезонно ползване. По – голямата част от жилищните сгради 

в селата са морално и физически остарели. Преобладават еднофамилните едноетажни сгради, 

разположени свободно в сравнително големи поземлени имоти, богато озеленени с овощни 

дървета и зеленчукови градини. 

 

Таблица 32. Жилищни сгради по материал на външните стени на сградата, 2019 г. 

  общо панелни стоманобетонни тухлени други 

Община 1783 15 203 1459 106 

Отн. дял (%) 100,0     

Източник: НСИ 

 

Общински жилищен фонд 

На територията на общината няма ведомствени жилища. Общината разполага с 

жилищна сграда, частна общинска собственост, в която се намират 14 бр. жилища за хора с 

установени жилищни нужди и 2 бр. резервни жилища.  

 

Жилищни територии и жилищна задоволеност  

Жилищната задоволеност се определя от броя жилища, падащи се на 1000 човека от 

населението. Този показател може да се измери и със среден брой лица на едно жилище. 

Жилищната осигуреност в община Бяла към 2019 г. е добра - на 1000 обитатели се падат по 

1468,41 броя жилища или на един жител се падат средно по 1 жилище и половина.  

Количество и качеството на жилищния фонд задоволява в значителна степен 

сегашните потребности на населението. В строителните граници на населените места има 

неусвоени свободни жилищни терени, които могат да поемат необходимостта от изграждане 

на нови жилища. Характерът и начинът на застрояване в населените места съответства на 

потребностите на населението и отговаря на курортния характер на общината. За по-

голямата част от жилищните сгради в общината е необходимо обновяване и реконструкция с 

цел повишаване стандарта на обитаване.  
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I.10. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън 

административните ѝ граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на 

населените места и териториите в рамките на общината  

 

 

Географското положение предопределя мястото на община Бяла спрямо формираната 

структура на националното и регионалното пространство и в значителна степен обуславя 

характера на нейното развитие. В това отношение, територията на общината може да се 

характеризира като благоприятно разположена по отношение на Черно море, по-ниските и 

равнинни релефни форми и неговото отражение върху микроклимата, компонентите на 

околната среда и икономическата насоченост. От друга страна склоновете на Източна Стара 

планина и долините на реките се явяват естествени граници със съседните общини. Те 

оказват влияние, както на пространствената структура на населените места и прокарването 

на транспортни комуникации, така и на местната икономика. Обобщено, географското 

положение дава възможност за развитие на разнообразни икономически дейности, но към 

настоящия момент се наблюдава тенденцията за разграничаване на крайбрежните части от 

тези на вътрешността. Тази географска предопределеност влияе пряко и върху устойчивостта 

на селищната мрежа и нейния геодемографски и социално-икономически характер. 

Моноцентричният урбанистичен модел на развитие на територията се обуславя от градския 

център, в който са съсредоточени по-голямата част от технологичните производства и 

предлаганите услуги в общината. 

Регионалният контекст на развитието на територията на общината се определя от 

няколко комплексно влияещи фактора, които могат да бъдат класифицирани в следните 

основни групи: 

 Фактори, свързани с географското положение на общината: съчетанието 

между ниски равнинни части и по-високи хълмисти релефни форми, както и 

климатични, хидрографски условия, формираната горска растителност, почвена 

покривка и др., които от своя страна се явяват и ресурси за развитие на местната 

икономика. 

 Природогеографски условия и ресурси свързани с: ресурсната ориентация на 

икономиката; наличният рекреационен потенциал; характера на селищната мрежа 

и комуникационните връзки - в и извън рамките на общината; 

 Особености в историческото развитие на територията и селищната структра; 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

119 

 

 

 Административно-териториални – мястото в административната структура на 

област Варна; 

 Традиционните връзки, които общината поддържа с близко разположените 

центрове.  

Спецификата на територията на общината в географско и природно-ресурсно 

отношение, в съчетание с наличния социално-икономически и геодемографски потенциал, 

естествено резултират в специализирането на общината в развитие на туризъм - 

хотелиерство и ресторантьорство, и малка част селско, горско и рибно стопанство. 

Специфична особеност на регионалния контекст, в който се развива територията на община 

Бяла, е разположението между двете основни ядра по Черноморието – градовете Варна (на 

52 км) и Бургас (на 78 км). Разстоянието да столицата е 466 км, до гр. Пловдив – 336 км, до 

гр. Русе – 247 км. Най – близко разположеният град е Обзор – на 6,9 км. През територията на 

общината преминава проектното трасе на автомагистрала „Черно море“, ОЕТК №8.  

Областният център град Варна е национален и международен транспортен възел, 

съчетаващ връзки по суша, море и въздух. Както е отбелязано в областната стратегия за 

развитие, пристанището на гр. Варна е основен логистичен и дистрибуторен център за връзка 

между Общоевропейските транспортни коридори №7, №8, №9 и ТРАСЕКА, а 

международното летище „Варна“ осъществява връзка с 57 страни и 100 дестинации на 

територията на страната и чужбина. Благоприятното географско разположение на областта 

обуславя по-високото ниво на развитие на територията спрямо други в страната. 

Демографските характеристики са с по-високи стойности от средните показатели за страната, 

степента на урбанизация също – тя е 82,7% при 72,9%  средно за страната (по данни на НСИ 

към 2011г.), урбанизираните територии заемат 6,8% от общата площ при 5% средно за 

страната, съответно делът на обработваемата земя на човек от населението е по-малък от 

средния. Развитието на морската индустрия като специфичен клон на промишлеността също 

има съществено значение за областната икономика. Икономиката на Област Варна е с висок 

дял на сектори „услуги“ и „индустрия“, съответно 69% и 28,7%, за сметка на аграрния 

сектор, който е с дял само 2,6%. В областния център има пет висши учебни заведения, три 

колежа и пет научно-изследователски института. Градът е административен и културен 

център с ежегодни фестивали и конгреси, театри, музеи и художествени галерии, 

представителства на редица държави, държавни институции и неправителствени 

организации и е наречен „морската столица на България“ и е силен притегателен център в 

процеса на урбанизация.  
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Община Бяла изпитва силното притегателно влияние на областния център по 

отношение на икономическото и социалното си развитие, като попада в периферията не само 

като географско разположение. По данни на НСИ от 2011г. общината е на предпоследно 

място по основните икономически показатели за нефинансовите предприятия.  Най-голяма 

концентрация на икономически дейности има в агломерацията Варна – Девня като 

относителният им дял е 85% от общия. Въпреки наличието на пристанище, дейностите от 

морската индустрия в общината не са развити добре. Подобряването на пристанището и 

прилежащата му инфраструктура, включително изпълнението на геозащитни и 

брегоукрепителни съоръжения ще подобри значително възможностите за развитие на 

сектора, включително риболов и отглеждане на аквакултури, мореплаване и морски туризъм, 

подводен туризъм, водни спортове и къпане и др. Основният потенциал на общината е в 

развитието на туристическия сектор. В демографско отношение намаляването на 

населението се дължи както на отрицателния естествен прираст, така и на механичното 

движение на населението към областния център. Населението на общината е 1% от 

населението на областта, а процентът на градското население е 63,5%, което показва 

относително висок дял на урбанизация и моноцентричен модел на развитие. 

Общината пряко граничи със сходни като разположение, потенциал, икономическа 

насоченост и облик общини. Това от своя страна предполага общ модел за развитието на 

цялата група, който би позволил постигането на кумулативен растеж, ефект на 

мултипликатора (синергичен ефект), при ефективното ползване на ресурсите, потенциалите 

и сравнителните предимства както на община, така и на съседните общини. Към настоящия 

момент при част от съседните общини се наблюдава изпреварващо развитие спрямо 

разглежданата в някои отношения, посредством което те привличат повече дългосрочни 

икономически инвестиции и посетители и други благоприятни фактори. Създадените местни 

инициативни групи МИРГ „Бяла – Долни чифлик – Аврен“  и МИГ „Долни чифлик и Бяла“ 

имат съществена роля в развитието на икономически дейности и финансирането им по 

европейски програми, като обединяват представители от публичния, стопанския и 

нестопански сектор. Освен в гр. Варна туристически дейности има в общините Бяла, Долни 

чифлик и Аврен поради директния излаз на Черноморското крайбрежие. 

Според Националната концепция за пространствено развитие на Република България 

за периода 2013-2025 и концепцията „умерен полицентризъм“, територията на град Бяла 

попада в категорията „Градове от V ниво: много малки градове и села, центрове с общинско 

значение за територията на съответните общини“, в които се осъществява първичното 
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обслужване на населението на общините и където се извършват дейности извън 

селскостопанската – в сферата на социалните услуги, търговията, администрацията, 

промишленото и занаятчийското производство, образованието, културата. Важно условие за 

свързаността с останалите селища в общините и достъпа до тези услуги са удобните, 

изградени и поддържани, комуникационно-транспортните връзки  

Фигура 16. Урбанистичен модел. Изходно състояние 

Източник: НКПР 2013-2025 

 

Важен елемент на регионалния контекст е транспортната свързаност на общината с 

урбанистичните центрове от по-високи нива. Общината се свързва с областния център гр. 

Варна чрез републикански път I-9, като разстоянието е 52 км и се изминава с автомобил 

средно за 60 минути. Това поставя гр. Бяла в периферията на агломерационния ареал на 

областния център. 

 

 

 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

122 

 

 

Фигура 17.Транспортна достъпност 

 

Източник: Областна стратегия за развитие на област Варна – Транспортна достъпност - ареали 

 

 

 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

123 

 

 

I.11. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално 

значение, предвидени за реализация на територията на общината   

 

 

Предстоящото изграждане на АМ „Черно море“ ще подобри транспортната 

свързаност на територията с областния център като същевременно ще намали натиска върху 

крайбрежните територии и ще осигури по-добри условия за развитие на основните им 

функции. Трасето на АМ „Черно море“, ОЕТК №8, минава през общинската територия, 

достатъчно близо за подобряване на транспортната достъпност и в същото време без да 

засяга важни за развитието на територията терени. Общинският център ще получи бързи 

транспортни връзки и с двата големи урбанистични центъра – гр. Варна и гр. Бургас, както и 

с територията на страната и ще увеличи потенциала си за развитие. 

Фигура 18. Транспортна инфраструктура 

 

 Източник: НКПР 2013-2025г. 

По отношение на развитието на енергийните системи общината остава в периферно 

положение. Територията е снабдена с електроенергия, изградена е една подстанция. Не се 

предвижда развитие на газопреносната мрежа. Електронно-съобщителната инфраструктура е 

сравнително добре изградена и продължава да се развива. 
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I.12. SWOT анализ  

 

SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира 

действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за 

избор на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. 

Основен инструмент при този анализ е общата матрица, отразяваща взаимодействието 

на вътрешните фактори (силни и слаби страни), и външните фактори (възможности и 

заплахи). В следствие на извършения социо-икономически анализ, изготвихме матрицата на 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите през развитието на община Бяла, 

които могат да дадат отражение в следващите години. 

 

 

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ  

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятно природо-географско 

положение на общината и нейния 

опорен център на растеж – град Бяла; 

 Равнинно-хълмист релеф, който 

благоприятства изграждането на 

селищна и пътна инфраструктура и 

повишава транспортната достъпност 

от една страна и планински от друга, 

които благоприятства развитието на 

туризма; 

 Наличните климатични, почвени и 

водни ресурси създават 

предпоставки за развитието на 

модерно, екологично селско 

стопанство и благоприятстват 

отглеждането на зърнени и 

технически култури, зеленчуци, лозя 

и други земеделски култури; 

 Сръмен бряг, тясна плажна ивица, 

която се засенчва рано от запад; 

 Ясно изразена разлика между 

крайбрежна и тилна част; 

 Дълбоки и стръмни сухи дерета, 

врязани в крайбрежната зона; 

 Висок геоложки риск в бреговата 

зона 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Осъществяване на геозащитни 

мероприятия; 

 Усъвършенстване на 

водоснабдителната и 

мелиоративната мрежа 

 Възстановяване на поливното 

земеделие 

 

 Опасност от свлачища и срутища по 

морския бряг; 

 Проява на ерозионни и свлачищни 

форми в крайречните участъци; 

 Протичащи процеси по изменение 

на климата; 

 Нарушение на биоразнообразието; 
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ДЕМОГРАФИЯ, СОЦИАЛНА СИСТЕМА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Сравнително добре запазен 

демографски потенциал в 

административния център – град 

Бяла. 

 

 

 Нисък дял на хората с висше и 

средно образование; 

 Невисока раждаемост и относително 

висока смъртност; 

 Отрицателен естествен прираст; 

 Липса на средства за развитие на 

спортната инфраструктура; 

 Незадоволително състояние на 

зоните за спорт и рекреация. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Развитие на нови социални услуги; 

 Създаване на условия за задържане 

на населението в града чрез 

разработване и реализация на 

програми и проекти; 

 Насърчаване на спорта и спортната 

култура на населението чрез 

изграждане и реконструкция на 

спортната инфраструктура; 

 Модернизация на материалната база 

на училищата; 

 Повишаване на квалификацията на 

кадрите в образованието; 

 Подобряване на материалната база 

на здравеопазването. 

 Влошаване на възрастовата 

структура на населението; 

 Недобра образователна структура на 

населението, водеща до 

невъзможност за осъществяване на 

икономика базирана на знанието; 

 Намаляване на родилния 

контингент;  

 Продължаваща емиграция на хора в 

трудоспособна възраст. 

 

ИКОНОМИКА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Добре развито земеделие; 

 Богатата ресурсна база за 

биологично земеделие и 

производство на енергия от ВЕИ; 

 Добре развита преработваща 

промишленост; 

 Липса на изоставени и 

необработваеми земи. 
 

 Функциониране на предимно микро 

и малки предприятия с нестабилно 

финансово състояние; 

 Преобладават дребни животновъдни 

полупазарни стопанства; 

 Високи нива на безработица; 

 Неоползотворен туристически 

потенциал; 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Наличието на свободни терени 

предоставят възможност за 

изграждане на нови зони за 

производствени и складови 

дейности; 

 Налични са условия и потенциал за 

развитие на културно-познавателен, 

ловен и еко туризъм и развитие на 

интегриран туристически продукт; 

 Доизграждане, усъвършенстване и 

технологично обновление на 

инфраструктурата чрез включване в 

проекти на национални и европейски 

програми; 

 Икономическата криза оказва 

съществено влияние върху 

състоянието и развитието на 

местната икономика; 

 Промени в европейските политики 

за субсидиране на земеделието; 

 Налагане на санкции и предпазни 

клаузи от ЕС; 

 Високи изисквания за кредитиране 

на земеделски производители. 

 

ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Наличие на НКЦ от категория с 

„национално значение“; 

 Наличие на читалища, които 

съхраняват и опазват идентичността 

на общината и нейните народните 

традиции и културни обичаи; 

 Богат културен календар - народни 

традиции и културни обичаи; 

 Наличие на защитени територии, 

съгласно Закона за защитените 

територии /ЗЗТ/ и Защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000, 

съгласно Закона за биологичното 

разнообразие; 

 Наличие вековни дървета, обявени 

по Закона за биологичното 

разнообразие. 
 

 Липса на актуализиран списък на 

недвижимите културни ценности; 

 Липса на адекватна консервация, 

реставрация и адаптация на НКЦ в 

селищната мрежа; 

 Липса на формирани културни зони; 

 Липса на идентифицирани и 

обособени културни пейзажи; 

 Затруднена достъпност до 

археологическите НКЦ извън 

териториалния обхват на населените 

места; 

 Липса на стратегия за културното 

наследство в общината и обща 

маркетингова стратегия; 

 Липса на достатъчно финансиране. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Адаптация на НКЦ в селищната 

структура и формиране на културни 

зони; 

 Реставриране, опазване и адаптиране 

на недвижимите културни ценности 

на територията на общината и 

терените около тях; 

 Изграждане на туристически 

 Невъзможност от реализация на 

големите инфраструктурни проекти; 

 Влошаващи се качества на околната 

среда; 

 Недостатъчни финансови средства 

за поддържане на инфраструктурата 

и изграждане на нова; 
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маршрути и културна индустрия; 

 Създаване на информационна 

система на културно историческите 

ресурси; 

 Разработване на карта на 

недвижимите културни ценности на 

територията на общината; 

 Изграждане на партньорства между 

местните общности и бизнеса; 

 Използване на финансовите 

инструменти на ЕС за успешна 

реализация на проекти в областта на 

природното и културно наследство; 

 Интегриране на културното 

наследство в стратегиите и ОУПО 

Бяла; 

 Въвеждане на съвременните 

изисквания при издирване, опазване, 

популяризиране и разпространение 

на културните ценности; 

 Въвеждане на мениджмънт и 

маркетинг в областта на културното 

наследство и разработване на 

стратегия за културното наследство; 

 Стимулиране на връзките на 

съвременното изкуство с КН; 

 Развитие на културния и научен 

обмен; 

 Изготвяне на рекламни материали за 

популяризиране на културното 

наследство на общината. 

 Спиране на предвидени средства по 

Структурните фондове и 

Оперативните програми на ЕС; 

 

ОКОЛНА СРЕДА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Наличие на екологично чисти 

територии; 

 Всички населени места в общината 

са обхванати от системата  за 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

 Общината попада в район с висок 

агроекологичен потенциал; 

 Наличие на път I клас преминаващ в 

 Проблеми свързани с качеството на 

атмосферния въздух, запрашеност 

по сухите дерета; 

 Липса на ПСОВ за всички населени 

места; 

 Недобра изграденост на 

техническата инфраструктура в 

индустриалните зони; 

 Недостатъчно добро състояние на 
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територията на общината; 

 Добро транспортна достъпност до 

индустриалните зони, оказващо 

позитивно влияние; 

 Добро състояние на енергийната 

инфраструктура и 

телекомуникационната свързаност; 

 Наличние на система за разделно 

събиране на отпадъци. 

елементите на градската среда. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Подобрени екологични 

характеристики вследствие от 

изграждането на ПСОВ; 

 Подобряване на екологичното 

състояние, чрез изграждане 

инфраструктурни проекти оказващи 

благоприятно влияние върху 

градската среда; 

 Обогатяване и поддържане на 

„зелената“ градска и селищна 

система; 

 Разширяване на системата за 

разделно събиране на отпадъците; 

 Замяна на замърсяващи въздуха 

енергоносители с алтернативни 

източници на енергия. 

 Невъзможност от реализация на 

големите инфраструктурни проекти; 

 Влошаващи се качества на околната 

среда; 

 Недостатъчни финансови средства 

за поддържане на инфраструктурата 

и изграждане на нова; 

 Спиране на предвидени средства по 

Структурните фондове и 

Оперативните програми на ЕС; 

 

СЕЛИЩНА МРЕЖА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Равномерно развита селищната 

мрежа в пространствения обхват на 

общината; 

 Формиран център на растеж в 

общината – град Бяла. 

 

 Формирани различия между 

центъра на растеж – град Бяла и 

населените места в прилежащия 

земеделски/горски хинтерланд; 

 Недостатъчно добра осигуреност на 

територията с устройствени планове 

и схеми; 

 Незадоволително състояние на 

обществените пространства в град 

Бяла. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Пространствено сближаване и 

подобряване на връзките между 

населените места в общината и 

съседните такива; 

 Концентрацията на население и 

социално-икономическа активност 

основно в общинския център, 

водещи до задълбочаване на 
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 Ефективна жилищна политика на 

национални ниво и подпомагане на 

общинско ниво. 

 

проблемите в градската среда. 

 Повишаване на дела на 

необитаваните жилищни сгради и 

тези за временно обитаване; 

 Физическа и морална амортизация 

на сграден фонд и предпоставки за 

ниско качество на обитаване или 

необитаемост. 

 

 

II.  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 

 

Стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Бяла за 

периода 2021-2027 г. е разработена с цел да се осигурят необходимите условия за 

балансирано и интегрирано териториално развитие на общината. Тя е насочена към 

мобилизацията на ресурсите и потенциалите на територията и ефективно използване на  

наличните възможности, както и към адекватното адресиране на основните проблеми на 

общината, които имат негативно, задържащо или лимитиращо влияние върху нейното 

развитие. 

В тази част на ПИРО се определя стратегията за реализация на плана, която обхваща и 

проследява взаимовръзката между формулираните визия, определените стратегически цели 

на развитието и свързаните с тях приоритети за действие, които ще бъдат реализирани 

посредством изпълнението на програмата за реализация (предвидения пакет от мерки и 

дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти). 

Общата логика на разработване и предвидените механизми за прилагане на ПИРО 

Бяла изцяло съответстват на дефинираните принципи, подходи и процедури, залегнали  в 

ЗРР и подробно описани в одобрените от МРРБ Методически указания за разработване и 

прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

Чрез заложените приоритети и мерки в стратегическта рамка за интегрирано 

регионално развитие на общината се цели да се постигане на необходимото съответствие с 

Европейските и национални политики в областта на регионалното развитие, като се 

приоритизира ефективното използване на местните сравнителни конкурентни предимства, 

наличните ресурси и потенциали за нейното устойчиво развитие и просперитет на местната 

общност. 
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В тази връзка определените цели и приоритети за развитие на община Бяла за периода 

2021 -2027 г. са в съответствие с целите и стратегиите на:   

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. и нейната 

актуализация от 2019 г. (АКПР); 

 Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен район от ниво 2; 

 Действащите планови документи на община Бяла. 

 

 

ВИЗИЯ за развитие на община Бяла - 2021-2027 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Визията за развитието на община Бяла дава характеристики на специфичния 

потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред 

регионалното и пространственото развитие на територията на общината на основата на 

икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за преодоляване на 

различията между съставящите я територии. 

На всички етапи от разработване на ПИРО се отчита и постига съответствие с целите 

и приоритетите на значимите национални и европейски документи за интегрирано развитие 

за съответния период, а именно:  

 ПИРО за периода  2021-2027 г. се разработва за период, в който се очакват промени в 

световен и общоевропейски мащаб, преход към нисковъглеродна икономика, 

индустриална трансформация и демографски въпроси и необходимост от по-успешно 

провеждане на политиката на сближаване; 

 По-зелен и нисковъглероден регион и община, което ще изисква намеси и политики 

чрез инвестиране в енергиен преход, зелени инвестиции, кръгова икономика, 

приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска. Тези 

инвестиции са особено актуални в Североизточен регион, който ще бъде силно 

ОБЩИНА БЯЛА – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА,  

С ИНТЕЛИГЕНТНА И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА МЕСТНА 

ИКОНОМИКА, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИ ТУРИЗЪМ И МОРСКО 

ДЕЛО, СЪХРАНЕНИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И КУЛТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, С ПОДОБРЕНА ГРАДСКА 

СРЕДА И ВИСОКО КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
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засегнат от преструктурирането на енергетиката като резултат от изпълнението на 

Зелената сделка на ЕС; 

 Община Бяла се отличава с уникални географски и природни дадености, обусловили 

формирането на ценни екосистеми – тяхното съхранение и поддържане на 

предоставяните екосистемни услуги е традиционен приоритет в политиката на 

общината; 

 Укрепването на градското развитие, подобряване на свързаността в общината и 

качеството на средата в населените места за постигане на балансирано териториално 

развитие, подобряване качеството на живот на жителите на общината са във фокуса 

на приоритетните публични намеси в общината; 

 Най-важно за трансграничното сътрудничество на страната в периода след 2021 г . ще 

бъде сътрудничеството по източната граница на региона поради ангажиментите на 

страната в Морския пространствен план с неговите трансгранични аспекти и 

перспективи. 

Във фокуса на развитието е поставен просперитета на местната общност, 

включително условията за живот, професионално и личностно развитие на хората.  

На основата на така дефинираната обща визия за развитието и необходимостта от 

постигането на ясни, измерими и съществени резултати по отношение развитието и 

просперитета на хората и икономиката в общината, към хоризонта на настоящия 

стратегически документ са определени следните основни стратегически цели: 
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Така определените цели ще бъдат постигнати чрез фокусиране на усилията на 

администрацията на общината в определени приоритетни направления, в чиито рамки ще се 

прилагат конкретни мерки и проекти. Изпълнението на заложените приоритети ще 

допринесе за постигането в различна степен на всяка една от стратегическите цели на ПИРО. 

За програмния период 2021-2027 г. са определени следните основни приоритети за 

развитие: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА ЖИВОТ В ОБЩИНА БЯЛА 

 

Мярка 1.1. Осигуряване на качествено образование  

Мярката включва изпълнение на дейности, свързани с: 

 Обновяване на сградния фонд на обектите на предучилищното образование, 

изграждане на нови обекти/корпуси към вече съществуващи, въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност, подобряване на достъпността, модернизация на обзавеждане 

и оборудване, облагородяване на откритите пространства, реновиране/изграждане на 

спортните площадки и зелените площи за предоставяне на благоприятна среда, 

насърчаваща физическата активност и социалното взаимодействие, изграждане на 

видеонаблюдение и др. според нуждите. Въвеждане на иновативни методи за 

обучение и игра за децата, както и подобряване на квалификацията на педагогическия 

персонал.  

 Обновяване на сградния фонд на обектите на училищно образование, изграждане на 

нови обекти/корпуси към вече съществуващи, въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, подобряване на достъпността, модернизация на обзавеждане и 

оборудване, облагородяване на откритите пространства, реновиране на спортните 

площадки и зелените площи за предоставяне на благоприятна среда, насърчаваща 

физическата активност и социалното взаимодействие, изграждане на 

видеонаблюдение и др. според нуждите. Въвеждане на иновативни методи за 

обучение, вкл. оборудване на STEM кабинети, подобряване на квалификацията на 

педагогическия персонал.  

 Създаване на приобщаваща образователна среда за деца със специални образователни 

потребности, приобщаване и превенция на отпадане от образователния процес на 

уязвими групи; 
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 Насърчаване на качественото образование и подобряване на резултатите от него чрез 

поощряване с морални и материални награди за високи постижения в образователната 

дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

институционалната общност; развитие на допълнително обучение и консултиране по 

учебни предмети и кариерно ориентиране на учениците; 

 

Марка 1.2. Качествено здравеопазване и социални услуги  

Мярката включва изпълнение на дейности, свързани с: 

 Подобряване на качеството на предоставяните здравни услуги чрез обновяване  на 

сградния фонд, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, подобряване на 

достъпността, облагородяване на открити площи, модернизация на обзавеждане и 

оборудване на обекти на здравеопазването; 

 Подобряване на спешната помощ в общината чрез модернизация на мобилния състав 

(превозни средства и апаратура); 

 Подобряване на качеството на предоставяните социални услуги, чрез обновяване и 

модернизация на материално-техническите бази, обзавеждане, оборудване, 

облагородяване на открити площи, прилагане на иновативни подходи, дигитализация 

и др.,  въвеждане на нови социални услуги, както и участия на персонала в обучения 

за повишаване на квалификацията.  

 Въвеждане на телемедицина. 

 

Мярка 1.3. Подобряване и модернизация на културната и спортна 

инфраструктура. Оползотворяване на потенциала им за развитие на алтернативен 

туризъм 

Мярката включва дейности, свързани с:  

 Ремонт, рехабилитация и реконструкция на сграден фонд, модернизация на 

материално-техническата база, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

дигитализация на фонда и подобряване на достъпа до обекти на културата, обучения 

на персонала в културните институции;  

 Разработване и прилагане на Програма за популяризиране на културното наследство 

сред посетителите на общината; 

 Обособяване на културно-познавателни маршрути и създаване на информационна 

система, вкл. електронни карти на маршритите, електронен гид;  
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 Подобряване на съществуващата спортната инфраструктура и изграждане на нови 

съоръжения за развитие на спорта – на открито и закрито;  

 Използване на възможностите, предоставяни от обектите на културата и спорта за 

развитие на алтернативен туризъм чрез обогатяване на културния календар на 

общината, провеждане на културни и спорни мероприятия и събития, които да 

привличат младите хора и туристи извън летния сезон. 

 

Мярка 1.4.  Подобряване на средата за обитаване  

Мярката включва изпълнение на дейности свързани с: 

 Подобряване на обществения транспорт, вкл. изграждане / модернизиране на 

автобусни спирки, автогара, информационни табла и др.; 

 Изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение; 

 Осигуряване на безплатен безжичен интернет на обществени места; 

 Изграждане на обществени тоалетни, изграждане на тоалетни и душове до плажовете 

и др.; 

 Благоустрояване на междублокови пространства, ремонт и изграждане на детски 

площадки, обособяване на кътове за отдих и пешеходни пространства. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: ДОСТЪПНА И МОДЕРНА ГРАДСКА СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРНО 

РАЗВИТИЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АДАПТАЦИЯ КЪМ 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

 

 

Мярка 2.1. Подобряване на качеството на околната среда  

 

 Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните 

уреди на твърдо гориво; 

 Доразвитие на системата за разделно събиране на отпадъци в селата; 

 Изграждане на площадка за временно съхранение и сепариране на строителни и 

зелени отпадъци – компостиращи и сепариращи машини;  

 Модернизация и развитие на системата за управление на отпадъците - подобряване на   

техническото оборудване /камиони за почистване/; 
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 Инвестиции за подобряване на управление на водите и опазване на водните ресурси, 

включително системи за мониторинг и поддържане чистотата и качеството на 

прибрежните морски води; 

 Опазване на морската среда чрез ефективно управление на морските отпадъци, както 

и опазване на водните биологични ресурси; 

 Изпълнение на проекти по Програмите за трансгранично сътрудничество с фокус 

върху обмяната на опит и добри практики в областта на околната среда; 

 Разработването и прилагането на програми за екологично образование; 

 Развитие и управление на екосистемните услуги  - картиране и остойнсотяване; 

 Изпълнение на мерки чрез подхода ВОМР - „меки“ мерки като регулиране на пашата, 

борба с инвазивни видове и др., изведени в резултат от анализите в НРПД. 

 

Мярка 2.2. Подобряване на техническата инфраструктура 

Мерките, които ще се осъществяват в рамките на специфичната цел ще включват: 

 Изграждане, ремонт, рехабилитация и реконструкция на транспортни комуникации 

(улици, тротоари, подмяна на улично осветление с енергоспестяващо), вкл. 

изграждане на зелени защитни пояси; 

 Изграждане на нови паркинги за автомобили и велосипеди в точките на интеграция с 

градския транспорт; 

 Подобряване на достъпността към плажната ивица чрез изграждане на подходи на 

подходящи за целта места;  

 Дейности по укрепване на свлачища и срутища, брегоукрепване, изграждане на диги; 

 Подобряване на регионалната достъпност чрез ремонт и модернизация на общинска 

пътна мрежа;  

 Подобряване и доизграждане на ВиК мрежата в общината, вкл. изпълнение на 

дейности свързани с подобряване на системата за отводняване; изгражадане на 

пречиствателни съоръжения, тласкателни станции; 

 Подобряване на електрозахранващата мрежа чрез разширяване на капацитета и 

усъвършенстване; 

 Подобряване на телекомуникационната инфраструктура. 
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Мярка 2.3. Адаптация към климатичните промени 

 Подобряване и разширяване на зелената система в общината чрез обособяване на 

нови зелени пространства и подобряване на съществуващите зелени площи за широко 

обществено ползване; 

 Повишаване на енергийната ефективност на сградите – обществени, едно и 

многофамилни сгради; 

 Насърчаване на беземисионния транспорт чрез изграждане на велоалеи и поставяне на 

зарядни станции за електрически автомобили на ключови места. 

 Подмяна на превозни средства, обслужващи градския и междуградски транспорт с 

елетробуси; 

 Разработването и прилагането на програми за екологично образование в училищата, 

както и провеждане на информационни кампании, насочени към населението на 

общината, свързани с климатичните промени;  

 

ПРИОРИТЕТ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА, РАЗВИТИЕ НА 

ДЕЙНОСТИ С ВИСОКА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 

 

Мярка 3.1. Изграждане и развитие на предприемачески потенциал, внедряване 

на иновации и модерни технологии   

 Подкрепа за предприятията за внедряване на иновативни и технологични продукти и 

дигитални услуги с висока добавена стойност с принос към икономическия растеж, 

съгласно потребностите и потенциала на предприятията, идентифицирани в 

Националната стратегия за МСП 2021-2027, както и ИСИС 2021-2027 г.; 

 Подкрепа на МСП в прехода към Индустрия 4.0 - предоставяне на специализирана 

информация на бизнеса за специфични възможности за подпомагане; дигитализация 

на работни процеси на предприятията на територията на общината, вкл. в контекста 

на въвеждането на оптимални условия за работа в ситуация на пандемия; дигитални 

умни решения за стимулиране на предприемачеството; автоматизация на част от 

производствените процеси, въвеждане на технологии, обезпечаващи „кръговата 

икономика”; обучение и преквалификация на персонала; 
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 Привличане на потенциалните инвеститори чрез създаване на Център за бизнес 

услуги, разработване на „Бизнес профил” на общината с подробна и актуална 

информация.  

 

Мярка 3.2. Развитие на умения за интелигентно специализиране и нови модели на 

партньорство  

 Програми за обучение на заетите в предприятията, насочени към областите на 

интелигентна специализация и Индустрия 4.0; 

 Увеличаване на възможностите за стажуване и чиракуване на конкретно работно 

място, които ще подобрят възможностите за професионална реализация чрез 

създаване на устойчиви партньорства между бизнеса в общината и образователните 

институции; 

 Участие в специализирани обучения за придобиване на ключови компетентности от 

млади безработни без трудов опит и повишаване на конкурентоспособността и 

пригодността им за заетост, както и навременното им включване в пазара на труда 

след образование и обучение; 

 Подкрепа за създаването на партньорства с бизнеса в страната чрез организирано 

участие на общинския бизнес в международни, национални и регионални бизнес 

форуми. 

 

Мярка 3.3. Подобряване на инфраструктурата за насърчаване на икономическата 

активност,  преход към кръгова икономика и справедлив енергиен преход 

 Подобряване на достъпността,  техническата осигуреност и цялостното управление на 

съществуващата производствена зона – обновяване/изграждане на транспортни 

комуникации и техническа инфраструктура, изграждане на зелени защитни пояси, 

облагородяване на публичните пространства, решения за интелигентно и ресурсно 

ефективно управление, дигитализация; 

 Обособяване на „зелени офиси“ в различни части на гр. Бяла и общината за 

привличане на т.нар. „дигитални номади“; 

 Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите от парникови 

газове на предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика и зелени 

индустрии и високотехнологични производства. 
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Мярка 3.4. Развитие на туризма 

Дейностите, които са включени за изпълнението на мярката са: 

 Разработване на регионална маркетингова стратегия за развитие на туризма до 2030 г., 

популяризиране на Бяла като уникална туристическа дестинация; 

 Създаване на интегриран туристически продукт в община Бяла и включването му в 

туристически пакети; предлагане на туристически пакети, съвместно с други общини, 

с възможност за комбиниране на подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с 

посещения за запознаване с културни и природни ценности във вътрешността; 

 Развитие на алтернативни форми на туризъм - конгресен, научно-познавателен, 

„медицински“, специфичен спортен туризъм, организиране на тренировъчни лагери и 

т.н. Създаване на съвместни междуобщински туристически маршрути, изграждане на 

екопътеки; 

 Повишаване на качеството и добавена стойност на туризма и предлаганите морски 

туристически услуги чрез модернизация и подобряване на пристанище „Чайка“ и 

яхтения терминал „Св. Атанас“; 

 Създаване на възможност за изграждане на линии за междуградски морски транспорт, 

в сътрудничество с други общини; 

 Изпълнение на дейности за стимулиране на дигиталното присъствие на града и 

общината – Интернет базирани платформи и приложения за интегрирани 

туристически продукти, масово предлагане на местни продукти, услуги, атракции и 

изживявания, популяризиране на културното наследство и туристически маршрути; 

 

Мярка 3.5. Стимулиране на морското дело, рибарство и аквакултури, синя икономика 

 Интеграция на туристическите дейности с рибарството чрез различни форми на 

атракционен риболов, подходяща социализация и интерпретация на бита и поминъка 

на рибарските общности др. Подходът на водено от общностите местното развитие 

(ВОМР) се идентифицира като ключов за разработването и прилагането на подобни 

интегрирани продукти; 

 Подобряване на състоянието на риболовния флот и качеството на рибарската 

инфраструктура в подкрепа на икономически, социално и екологично устойчиви 

риболовни дейности. Други инвестиции, които ще бъдат подкрепени са свързани с 

безопасността на борда, условията на труд и енергийната ефективност, както и 
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инвестиции за развитие и подобряване на производствения капацитет на 

предприятията, заети в сектор рибарство и аквакултури; 

 Подпомагане развитието на устойчиви аквакултурни производства, щадящи 

експлоатацията на водните ресурси и с ниско влияние върху околната среда. 

Насърчаване повишаването на знанията, уменията и изграждането на капацитет и 

осведоменост на заетите в сектор Рибарство; 

 Насърчаване развитието на мрежи и обмяната на опит между общностите, 

занимаващи се с рибарство или аквакултури; изграждане на Национална рибарска 

мрежа с участието на МИРГ и осигуряване на възможности за запазване и 

капитализиране на създадения капацитет за планиране и управление в областта на 

развитието на общностите; 

 Развитието на икономика, свързана с морето, постигането на високоефективно и 

устойчиво развитие на традиционни и зараждащи се сектори на синята икономика; 

 Модернизация и внедряване на иновации и нови технологии за създаването на 

предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране развитието на 

общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните 

райони, насърчаване на бизнеса и предприемачеството като цяло в сферата на синята 

икономика, на съвместния мониторинг на околната среда и управлението на морските 

отпадъци, както и опазването на водните биологични ресурси.  

 

Мярка 3.6. Селско стопанство 

Подпомаганите дейности, включени в ПИРО в областта на селското стопанство, са 

свързани с: 

 Модернизация и технологично обновяване на малките и средни стопанства, на 

земеделските стопанства на младите стопани; 

 Внедряване на иновации и цифровизация в устойчиви стопанства, насърчаване на 

връзките между производителите и науката и създаване на условия за обмен на 

знания, иновации; 

 Повишаване на ефективността, подобряване на пазарната ориентация и реализацията 

на по-висока добавена стойност в малките стопанства - насърчавани към развитие на 

производства, които имат по-висока възвращаемост и рентабилност на единица площ; 

 Повишаване на конкурентоспособността на производителите и преработвателите в 

лозаро-винарския сектор, модернизация на стопанствата и предприятията за 



ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 2021-2027 Г. 

140 

 

 

производство на вино. Стимулиране на експортната ориентация и подобряване на 

структурата в сектора; 

 Насърчаване прилагането на нискоинтензивни земеделски практики като 

консервационно, интегрирано и биологично земеделие; 

 Повишаване на професионално-квалификационното равнище на мениджърите и 

останалите заети в отрасъла; 

 Стумумиране на производството и предлагането на екологични продукти и за 

развитие на алтернативен селски туризъм. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ  И 

УСЛУГИ , СТИМУЛИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО 

 

Мярка 4.1.  Подобряване на административните услуги и капацитет 

 Подобряване на материалната база на сгради общинска собственост (обзавеждане, 

оборудване, дигитализация, внедряване на мерки за ЕЕ); 

 Дигитализация на административните услуги предоставяни от общината, ефективна е-

администрация, разработване и прилагане на интегрирана ГИС; 

 Повишаване капацитета на служителите на общината по основните приоритети на 

Европейските политики до 2030 и националната стратегическа рамка; провеждане на 

специализирани обучения за администрацията, свързани с работата с въведените нови 

информационни технологии и Е-управление, обмяна на опит. 

 

Мярка 4.2. Създаване на устойчиви партньорства  

 Развитие на устойчиво междуобщинско партньорство – Междуобщинско 

сътрудничество за продължаване изпълнението на стратегии за ВОМР, посредством   

Местна инициативна рибарска  група (МИРГ) „Бяла – Долни чифлик – Аврен“ и 

Местна инициативна  група (МИГ) Долни чифлик и Бяла; 

 Партньорство и активно включване на всички заинтересовани страни – местни 

власти, бизнес, държавни институции, НПО и др. за прилагане на ИТИ в областта на 

пътна инфраструктура, производствени зони, здравеопазване, туристическа 

инфраструктура, екология и опазване на околната среда  и др.; 

 Международни сътрудничества и партньорства, вкл. трансгранично сътрудничество 

- свързани с обмен на добри практики и знания, организиране на съвместни форуми, 
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панаири, културни събития, развитие на съвместни туристически продукти и 

атракции  и др. 
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III. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
 

III.1. Основание за разработване на Комуникационната стратегия  

Настоящата комуникационна стратегия е изготвена във връзка с разработването на 

План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Бяла за периода 2021-2027 г. и 

изискванията, заложени в Методическите указания на разработване и прилагане на Планове 

за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

III.2. Същност и обхват и цели 

Същността на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността и 

участието на населението на община Бяла, структурите на гражданското общество и бизнеса, 

развиващи дейност на нейната територия, както и на партньорите и заинтересованите страни 

за участие в подготовката и изпълнението на ПИРО.  

Времевият обхват е регламентиран от периода на действие на плана за интегрирано 

развитие, времето за неговата подготовка и последващо отчитане на изпълнението му.  

Целите на комуникационната стратегия са:  

 популяризиране на ролята на ПИРО за развитието на общината;  

 осигуряване на максимална прозрачност в процесите на разработване и изпълнение на 

плана;  

 повишаване участието и ангажираността на различни групи заинтересовани лица към 

процесите на планиране на общинското развитие.  

Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи:  

 отчетност и публичност в дейността на общината – създаване на условия за 

провеждане на дебати, предоставяне на балансирана и обективна информация, както и 

осигуряване на възможност гражданите да изразяват своите очаквания и предложения;  

 прозрачност – постигане и утвърждаване на определен информационен стандарт, 

който удовлетворява обществената потребност от публичност в дейността на Общината;  
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III.3. Задачи на Комуникационната стратегия  

За целите на подготовката на Комуникационната стратегия и прилагане на принципа 

за партньорство и сътрудничество при разработването на ПИРО са: 

 идентифицирани заинтересованите страни; 

 формулиране на подходящи инструменти за комуникация с всяка група 

заинтересовани страни в процеса на  разработване на ПИРО и при неговото изпълнение и 

мониторинг; 

 определяне на инструменти за осигуряване на прозрачност и информация относно 

структурата, съдържанието и изпълнението на ПИРО, очакваните резултати и ползите за 

местната общност като цяло; 

 подбор на инструменти за събиране на идеи от заинтересованите лица за развитие на 

общината, в т.ч. и потенциални проектни предложения; 

Главна цел при разработването на ПИРО е да се осигури прилагането на 

принципа за партньорство и сътрудничество. Разработването на ПИРО Бяла  стартира с 

идентифициране на широк кръг  заинтересовани страни и участници в процеса на 

формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. 

Важно е заинтересованите страни да бъдат включени както на етапа на разработване и 

приемане на стратегическия документ, така и при неговото изпълнение и мониторинг.  

ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с 

икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на 

юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, като се цели 

предоставяната информация да достигне максимален брой представители на 

заинтересованите страни и да се осигури  тяхната ангажираност при разработване и 

прилагане на плана. Задължително е да се гарантира участието на организации, 

представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и 

организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, 

правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията, 

действащи на територията на общината. 

 

III.4. Заинтересовани страни и целеви групи 

 

Заинтересованите страни се определят с оглед поставените цели и обхвата на 

стратегическото планиране. 
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Широкият набор от мерки, които се обхващат в ПИРО и проектите, които следва да 

бъдат реализирани, оказват влияние върху различни групи с различни интереси. В 

зависимост от конкретната ситуация (проект), заинтересованите страни могат да включват: 

представители на бизнеса (работодатели); инвеститори; индустриални и търговски 

обединения; професионални асоциации и браншови организации; неправителствени 

организации; местни общности; граждански сдружения и др. 

За целите на разработване и прилагане ПИРО е изготвен списък от заинтересовани 

страни, който съответства на следните разбирания: 

 Съгласно ППЗРР (Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие) 

„ПИРО се съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и 

социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически 

лица, имащи отношение към развитието на общината“; 

 Потенциалните бенефициенти по програмите на ЕСИФ и други донорски организации 

следва да оказват пряко влияние върху разработването на стратегическата част на 

плана, т.е. бъдещото развитие на общината; 

 Потенциалните ползватели на резултатите, които се очаква да бъдат създадени при 

изпълнението на ПИРО, могат да оказват индиректно влияние. 

Съгласно горните разбирания, пряко или непряко влияние върху подготовката и 

реализацията на ПИРО могат да окажат следните заинтересовани страни: 

 Представители на публичната и местната власт, в това число областната 

администрация, общински съветници, кметски наместници; 

 Представители на бизнеса, в това число: еднолични търговци, земеделски 

производители, кооперации; юридически лица, регистрирани по Търговския закон 

(микро предприятия, МСП, ключови инвеститори на територията на общината), 

представители на обединения и сдружения на бизнеса; 

 Браншови организации; 

 Представители на структурите на гражданското общество, в това число и НПО; 

 Представители на образователни, здравни, културни, социални, спортни институции, 

научни среди и др.; 

 Представителите на експлоатационни компании; 

 Гражданското общество. 

 

Заинтересованите страни се разделят на вътрешни и външни. 
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Вътрешните заинтересовани страни се формират със заповед на кмета и съвпадат с 

групата, която съгласно методическите указания ще отговаря за подготовката и одобряването 

на ПИРО. Работната група определя етапите, практическите действия и приема програма - 

график за изработването на ПИРО. Групата включва състав с експертиза и представителност 

на широк спектър от социално-икономическите дейности на територията. 

Към Вътрешните заинтересовани страни се включва и Общински съвет - Бяла, който 

определя политиката за изграждане и развитие на общината, решава жизнено важни въпроси 

на жителите на населените места. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на 

общинската администрация. Той приема планове, програми, правилници, наредби, решения 

и инструкции по въпроси от местно значение. 

 

III.5. Изпълнение на Комуникационната стратегия  

 

Настоящата стратегия се прилага на няколко нива:  

 Общи комуникационни дейности по етапите на подготовка, разработване, 

прилагане и изпълнение на ПИРО. Обхващат дейности, които се осъществяват на 

определени ключови етапи при изготвянето и изпълнението на ПИРО. При тях се използват 

единни комуникационни канали и средства, чиято цел е да ангажират максимално много 

заинтересовани лица.  

 Конкретни комуникационни дейности, насочени към определените целевите групи.  

Обхващат дейности, които са насочени към определена целева група и използват най-

подходящите за нея комуникационни средства и/или канали.  

Комуникационните канали са средствата, чрез които дадена информация достига до 

всяко заинтересовано лице.  

Основните канали, които следва да се използват при изпълнението на 

комуникационната стратегия са, както следва:  

Електронни медии – публикуване на материали на страницата на общината,.  

Печатни медии – публикуване на прес съобщения  

Представяне в социални медии (мрежи) - Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube и 

др. 

Директна комуникация - по време на всички събития, които се осъществяват в 

процесите на подготовка, разработване, прилагане и отчитане на ПИРО. 
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Предвидени дейности на етап разработване на ПИРО Бяла 

Комуникационната стратегия се фокусира върху специфичните дейности и подходи, 

които следва да се използват за привличане на заинтересованите страни в процеса на 

разработване на ПИРО.  Те са свързани с необходимостта от повишаване публичността 

на плана и осигуряването на необходимата информация за гражданите, включващо 

проучвания на мнението на всички заинтересовани страни, както и различни разяснителни 

кампании, които обхващат: 

 Онлайн анкета сред населението на община Бяла и бизнес представители в 

общината; 

 Обществено обсъждане за представяне на предвижданията на плана, за ролята на 

гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за развитие на 

общината и реализацията им, както и очакваните резултати в икономическата, 

социалната сфера, в областта на техническата инфраструктура и околната среда.  
 

Изборът на комуникационни средства и дейности при прилагането на настоящата 

стратегия е съобразен със спецификата на посланията, характеристиката на целевата група. 

Стратегията е фокусирана и върху възможностите за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния сектор, насочени 

към подобряване на физическата среда и на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса. 

В този процес е важно да се стимулира подходът „отдолу-нагоре“ при 

идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Определянето 

на целите и приоритетите на плана и на мерките, чрез които ще се реализират тези цели и 

приоритети, не трябва да бъдат единствено инициатива и ангажимент на общинската 

администрация, а следва да се планират с активното участие на гражданското общество. На 

гражданите трябва да се предоставят възможности да идентифицират проблемите в средата 

около тях, да предлагат решения и да работят за реална промяна на ситуацията. 

При разработване на ПИРО на община Бяла за периода 2021 -2027 бяха 

реализирани следните мерки за включване на заинтересованите страни и публичност: 

 Провеждане на  онлайн анкета сред населението и бизнес представители на 

община Бяла.  

Целта на анкетата беше да проучи нагласите на населението и местния бизнес по 

отношение развитието на общината в следващия програмен период, както и техните 

конкретни идеи за значими проекти, които да подобрят облика на града и качеството на 

живот като цяло. Тя включваше общи въпроси, въз основа на които да се направи профил на 
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анкетираните, както и въпроси свързани с приоритетите на града, проблемите, възможните 

решения, силните и слаби страни.  

 Експертни срещи между екипа, разработващ ПИРО и експертите от община 

Бяла; 

 Обществено обсъждане в онлайн среда.  

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация и отчетност на етапа 

на изпълнение на ПИРО, относно постигнатите резултати. 

 

В периода на изпълнение и мониторинг  на ПИРО се предвиждат следните мерки. 

Мерки в етап на изпълнение:  

1. Провеждане на публични и информационни събития. При идентифициране и 

заинтересовани страни за осъществяване на съвместни проектни идеи. При 

идентифициране и структуриране на Концепция за ИТИ. 

2. Провеждане на обществени консултации. При дефиниране на проектни 

предложения и обсъждане на партньорства. 

3. Публикуване на онлайн анкетно проучване в интернет платформата за 

обществено обсъждане в ИСУН или eufunds.bg или по време на събития.  При 

дефиниране на проектни предложения. 

4. Обществени консултации. При обсъждане на  проектни предложения и концепции 

за ИТИ.  

5. Експертни срещи. При разработване на проектни предложения. 

6. Публично обсъждане. Представяне на приоритетни проекти за развитието на 

общината. 

 

Мерки в етап на мониторинг. 

1. Провеждане на публично обсъждане. При необходимост от 

изменение/допълнение на ПИРО.   

2. Провеждане на обществени консултации. При изготвяне на междинна и 

последваща оценка на ПИРО. 

3. Публикуване на интернет страницата на общината. Годишен доклад от 

изпълнението на ПИРО, междинна и последваща оценка. Годишният доклад се 
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изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка 

следваща година и се оповестява на страницата на общината в интернет. Копие от 

годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 

7-дневен срок от решението за тяхното одобряване. 

4. Експертни срещи. При необходимост от изменение на ПИРО. 

5. Провеждане на публично обсъждане. Резултатите от изпълнението на ПИРО. 

Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади 

за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината. Докладите, освен това се публикуват на 

страницата на общината в интернет и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 

 

В цялостният процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за 

партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

Описание на предвидените мерки за комуникация, информация и включване на 

заинтересованите страни и партньорите в процеса по бъдеща актуализация на 

програмата за реализация и идентифициране на нови проектни идеи в плана. 

Изработването и приемането на актуализирания план се извършва при условията и по 

реда за изработване и приемане на плана за интегрирано развитие на общината. 

Същото важи и за актуализацията на програмата за реализация на ПИРО: изменение и 

актуализация на програмата за реализация се извършва при стриктно спазване на принципа 

на партньорство и прилагане на мерките от комуникационната стратегия. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на 

общината програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на 

финансиране и е съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната 

бюджетна прогноза, когато е предвидено такова, може да се актуализира при необходимост с 

решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. 
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Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да бъде 

извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за 

наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и 

постигане на целите и приоритетите за развитие. Периодичната актуализация на програмата 

за реализация и приложенията към нея се извършва с цел включване на нови мерки, 

дейности, проекти или източници на финансиране. 

Мерки за комуникация, информация и включване на заинтересованите страни и 

партньорите в процеса по бъдеща актуализация на програмата за реализация и 

идентифициране на нови проектни идеи в плана: 

 Публикуване на информация  относно  актуализация на ПИРО в различни достъпни 

комуникационни канали; 

 При необходмоснт и провеждане на обществено обсъждане.  
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IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ 

НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ 

 

 

На база на анализа на силните и слабите страни на общинската територия, както и на 

потенциалите за развитие са определени приоритетни зони за въздействие на територията на 

общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в 

програмата за реализация на плана. 

Поради малката площ на община Бяла, която възлиза на 161,482 км2 и установените 

нужди за развитие за следващия програмен период, за територията й са определени 2 вида 

зони за въздействие, които обхващата всички населени места: град Бяла, който представлява 

административен център, и селата Горица, Господиново, Дюлино, Попович и Самотино. 

 

Зони за въздействие 

Градска зона за въздействие включваща териториите в урбанизираната градска част 

на гр. Бяла. 

В градската зона за въздействие най-общо ще се изпълняват мерки за подобряване и 

модернизация на градската инфраструктура – пътна, образователна, здравна, културна, 

социална.  Мерки за облагородяване на зелени площи за обществено ползване, за развитие на 

туризма и превръщане на общината и града в целогодишно привлекателно място и др. 

 

Зона за интеграция и развитие /ЗИР/, включваща всички останали населени места в 

общината: селата Горица, Господиново, Дюлино, Попович и Самотино. 

В зоните за интеграция и развитие се цели подобряване на свързаността им с 

административния център и други населени места, изгражадане и/или доизграждане на ВиК 

инфраструктура, подобряване на електроснабдяването, цялостно облагородяване на 

населените места и др. 
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Фигура 19. Зони за въздействие – община Бяла 
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V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Планът за интегрирано развитие на община Бяла е стратегически документ, 

насочен към политиката за устойчиво интегрирано развитие на общината, а Програмата за 

реализация конкретизира начина на изпълнение, мерките и проектните идеи за постигане на 

заложените стратегически цели за развитието. 

Програмата за реализация на ПИРО има за задача на основата на целите и приоритетите 

за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури съгласуваността на факторите за 

развитие и необходимите ресурси за реализация на плана, като посочва възможностите за 

финансиране, институционалната подкрепа и техническата помощ за изпълнението на плана. 

Основни структурни елементи на програмата са мерките и проектните идеи по съответните 

приоритети на плана. Всяка интервенция може да обхваща комплекс от дейности, 

подлежащи на финансиране със собствени или заемни средства, публично-частни 

партньорства, средства от програми на ЕС или от други източници.  

За постигане на интегриран подход за развитие на общината е идентифицирана най-

подходящата комбинация от ресурси и мерки, които да допринесат за целенасоченото 

изпълнение на заложните цели или приоритети. В Програмата за реализация е определен 

пакета от мерки, проектни идеи, финансови ресурси, административните структури за 

управление. 

Програмата за реализация на ПИРО Бяла има многогодишен характер (2021-2027 г.) 

и подлежи на периодична актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти 

или източници на финансиране с цел осигуряване на ефективност и ефикасност на  

изпълнение на плана и постигане на целите и приоритетите. Основа за прилагане на подхода 

за интегрирано териториално развитие/инвестиции в регионите за планиране от ниво 2 са 

интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво 2 (2021-2027г.). 

В основата на подхода е промяна на фокуса от подкрепа на населените места към 

подкрепа на територии и от секторно ориентирани инвестиции към интегрирани 

териториални инвестиции.  

Мерките, които са идентифицирани да получат подкрепа в рамките на тази област на 

въздействие, са определени на базата на приоритетите, целите, дейностите и мерките, 

заложени в стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво 

регион за планиране на Североизточен регион за планиране (СИРП), като предстои да бъдат 
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съобразени и резултатите от картиране на нуждите на национално ниво по отношение на 

секторните политики, изготвяно от отговорните за разработването им държавни институции 

и агенции. 

Източниците на финансиране са традиционните общински и държавен бюджет, 

частни инвестиции, вкл. ПЧП, оперативни програми, програми на общността, финансови 

инструменти и др. Съобразен е специфичният инструмент за финансиране – Национален 

план за възстановяване и устойчивост, доколкото към настоящия момент е налична 

информация за приоритетите, дейностите и секторите, които ще бъдат финансирани, както и 

териториалния им обхват. 

 

 В Програмата за реализация са предвидени освен мерки, които се реализират основно 

от община Бяла, така и Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които ще се 

осъществяват в партньорство между община Бяла и съседни общини, общината и други 

държавни структури, НПО и бизнес за решаване на конкретни проблеми и оптимално 

използване на дефинирани потенциали за развитие на общината и региона. В допълнение 

идеите за ИТИ е предвидено да бъдат реализирани с различни финансови източници, вкл. 

микс от финансиране от отделните оперативни програми. 

Дефинираните в ПИРО ИТИ включват интервенции за адаптиране на 

квалификацията на работната сила към нуждите на бизнеса, подкрепа на дигитализацията, 

развитието на морски туризъм и транспорт, създаване на интегрирани туристически 

продукти и развитие на зелен туризъм, оптимизиране на социална и здравна инфраструктура, 

както и мерки за подобряване на техническата инфраструктури. 

Заложените в Програмата за реализация мерки са представени в табличен вид по 

образец Приложение № 1 в Методическите указание на МРРБ. Неразделна част на 

Програмата е Индикативния списък на важни за общината проекти, които ще се разработват 

и изпълняват в рамките на програмата (Приложение №1а).  

Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение 

№ 1а е общината съвместно с партньорите да са преценили, че съответният проект е от 

особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и 

съответният проект да има известна степен на проектна готовност. 

Тези проекти, доколкото няма да се инициират и изпълняват от община Бяла, не са 

остойностени в Програмата за реализация, но изпълнението им ще има съществено значение 

не само върху развитието на общината, но и върху развитието на СИРП. 
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Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) отразява обобщена оценка 

на прогнозните ресурси, необходими за реализация на ПИРО.   

 

Таблица 33. Индикативна финансова таблица  

 

Индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на 

финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, средства, 

получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни 

средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на общината и ще 

допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с приоритетите и целите 

на ПИРО. 

 

Фигура 20. Разпределение на индикативния бюджет по приоритети 

 

/хил. лв./

Период 

2021 - 2027

Приоритет 4 200 4% 0 0% 4 300 90% 300 6% 4 800,00 3,88%

ОБЩО в

отн. дял

(%)

28,24%

37,87%

30,01%

3 000 6% 10 000 21% 29 800 64%

Други 

източници

Отн. дял 

(%)

100%15 300 12% 123 570,00ОБЩО 6 320 5% 10 000 8% 91 950 74%

4 000 9% 46 800,00Приоритет 2

ОБЩО в

лв.

Приоритет 1 3 100 9% 0 0%

Собствени 

средства - 

Общински 

бюджет

Отн. дял 

(%)

Републиканск

и бюджет

Отн. дял 

(%)

34 900,0025 800 74%

37 070,00

ПИРО НА ОБЩИНА БЯЛА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

Приоритет 3 20 0% 0 0%

Средства 

от ЕС

Отн. дял 

(%)

86% 5 000 13%32 050

6 000 17%
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Общата индикативна  финансова рамка на бюджета на ПИРО възлиза на 123 570 

хил.лв., от които собствено финансиране  - 6 320 хил.лв., от програмите и фондовете на 

ЕС –91 950 хил.лв. и други източници – 15 300 хил. лв. 

 

Големият процент на финансиране от ЕС средства се дължи на факта, че през 

програмния период ще се прилага Националния план за възстановяване и устойчивост и 

Плана за справедлив преход с голям ресурс и допълващ националните Програмите на 

Структурните и инвестиционни фондове.  

Общата сума на посочените финансови ресурси, включително по отделните 

приоритети, е индикативна, и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите 

подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, 

необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез 

преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 

предвидените мерки и проекти. 

 

 

VІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
 

Климатичните фактори са със значително влияние върху подходите в регионалното и 

пространственото планиране – глобалното затопляне, природните бедствия, рисковите 

територии и зони. Тези промени, заемащи важно място във всички европейски документи, са 

дали отражение и върху разработваните концепции и стратегии за пространствено планиране 

на държавите в ЕС, върху управлението на водите, земята и природните ценности. 

Адаптирането на подходите в планирането на регионалното и пространствено развитие към 

глобалното затопляне на климата ще осигури запазването на екологичния комфорт в 

урбанизираните територии и намаляването на рисковете от природни бедствия, 

класифицирани в Стратегията за редукция на риска на Обединените нации като хидроложки, 

метеорологични, геофизични и биологични природни явления и бедствия.  

Екологичната проблематика е неразделна част от формулираните цели и приоритети и 

намира конкретен израз в мерките, включени в програмата за реализация. В нея са 

формулирани мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от 
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природни бедствия, като се отчита спецификата на съответната територия. Мерките могат да 

бъдат както идентифициране на инфраструктурни проектни идеи, така и меки мерки за 

повишаване на информираността, за създаване и поддържане на регистри и други. 

 

VI.1. Климатични промени 

 

Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на 

проекта CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два 

интервала – “близко бъдеще” (2021-2050 г.) и “далечно бъдеще” (2071-2100 г.), като 

резултатите за тенденциите (т.е. изменението спрямо сегашния референтен климатичен 

период 1961-1990 г.) за средната годишна температурата на въздуха и средната годишна 

валежна сума. 

По отношение на температурата за СИР, както и за цялата страна се очаква 

положителен тренд, т.е. очаква се увеличение на средногодишната температура, като това 

увеличение е с около 1.5-2oС за близкото и между 2.5 и 3.5oС за далечното бъдеще.  

При валежите в СИР се очаква отрицателна тенденция, като и в двата периода 

изменението е средно между 5 и 10 mm (в отделни части до 15-20 mm). 

През последните години се увеличава честотата на природните бедствия. 

Наблюдавани са серия от бедствени ситуации, свързани главно с развитието на мощни 

конвективни бури, предизвикаха сериозни материални щети и човешки жертви, в редица 

райони на България. Последици от тези процеси са и зачестилите наводнения. 

В пределите на СИР са определени райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) според ПУРН на Черноморския район и Дунавският райони. За разлика 

от другите 2 северни района в СИР са по-малко общините със значителни площи от заплаха 

от наводнения. В района се включват 1 община (Аврен) с висок дял на територията под 

заплаха 10% -20% и 1 община (Дългопол) с дял 5%-10%. В общо 16 общини се счита, че 

няма заплаха от наводнения. 

 

VI.2. Мерки за ограничаване изменението на климата, мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия 

 

За преодоляване на предизвикателствата, свързани с проявата на ефектите от 

изменението на климата е необходимо въвеждането на конкретни и изпълними в 

краткосрочна и средносрочна перспектива мерки. Те следва да бъдат насочени към  

съответните секторни политики, планове за действие, правила и разпоредби на община Бяла 
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в направленията: Устройство на територията, Енергийна ефективност, Качество на въздуха, 

Водоснабдяване и водоползване, Транспорт, Сграден фонд, Зелена инфраструктура. 

В науката и практиката са разработвани и прилагани различни стратегии и конкретни 

решения за намаляване/смекчаване на негативните ефекти от изменението на климата, които 

се разработват на базата на интеграцията на знания и технологии, взаимствани от различни 

предметни области: градско планиране, архитектура, транспортно планиране и строителство, 

ландшафтна архитектура, информационни технологии и др. Тези стратегии и мерки имат 

конкретни приложения и потенциално позитивно климатично влияние както в локален, така 

и в глобален план.  За да постигнат обаче значим и забележим ефект върху урбанизираната 

територия на община Бяла,  е необходимо да са информационно осигурени с ефективна, 

качествена и пространствено обусловена информация за градската среда и нейните 

климатични характеристики и бъдат интегрирани в основните планови и програмни 

документи, на чиято основа да  се планира и управлява територията на града.   

От гледна точка на търсения устойчив резултат предложените мерки могат да бъдат 

групирани както следва: 

 

МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ КЪМ ЕФЕКТА ОТ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА. 

Тази група мерки са насочени основно към административната подготовка –

инициативност и проактивност в посока актуализиране на необходимата нормативна база, 

както и особено важните мерки за повишаване на осведомеността на населението, 

готовността му за реакция и мотивацията му. Конкретно разписаните мерки и проекти в 

ПИРО, включват: 

 Прилагане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения; 

 Повишаване капацитета на отговорните звена по отношение на политиките, свързани 

с превенция и управление на риска, и политиките по изменение на климата; 

 Повишаване на информираността по въпросите на изменението на климата и 

формиране на нови модели на поведение на обществото, насочени към намаляване и 

предотвратяване на последиците от изменението на климата. 

 
МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ 

Тази група мерки са насочени към използване на наличните природни условия и 

фактори на средата, благоприятстващи  редуцирането и пространствено ограничаване на 
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ефекта от климатичните промени, свързани са с въздействие върху факторите, които водят 

до намаляване на генерирането на емисии на парникови газове.  

 Контрол върху здравословното състояние на растителността в зелената система на 

града за гарантиране на дълготрайния й ефект за регулацията на климата на локално 

ниво чрез филтрация на замърсители; 

 Увеличаване на степента на свързаност на елементите на зелената инфраструктура, 

вкл. с естествените елементи в прилежащите на града ландшафти – за увеличаване на 

площния обхват на позитивното й влияние върху температурата на въздуха и 

редуциране на съдържанието на прахови частици; 

 Стимулиране разрастването на зелените алеи край водните територии; 

 Изграждане и поддържане на зелени коридори около линейна техническа 

инфраструктура за осигуряване на сянка и предотвратяване на нежелани деформации 

от екстремно нагряване; 

 Подобряване на енергийната ефективност на сгради; 

 Замяна на твърдо гориво с алтернативни източници; 

 Мотивиране на гражданите да прилагат мерки за пестене на енергия и замяната на 

отоплителните уреди с твърдо гориво с нови алтернативни форми за отопление; 

 Развитие на „зелена икономика“ чрез внедряване на иновативни технологични и 

организационни подходи; 

 Подкрепа за кръгова икономика; 

 Прилагането на ефективни практики за управление на отпадъците и др. 

 

 

ЧАСТ VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА 

 
Необходими действия 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа на 

партньорство участват общинската администрация, социални и икономически партньори, 

неправителствени организации и представители на гражданското общество чрез формиране 

на Работна група за наблюдение (РГ).  
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РГ има отговорност да следи изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО 

Бяла, обсъжда и мотивирано предлага промени на база променени обстоятелства и/или 

възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишни отчети за изпълнението. 

РГ се състои от председател и членове:  

Членовете на РГ участват в заседанията и във вземането на решения, внасят за 

разглеждане актуални въпроси във връзка с изпълнение на ПИРО, информират групата за 

извършената от тях работа, отговарят за изпълнението на решенията на групата, които се 

отнасят до тях. 

Отдела, отговорен за изпълнението на ПИРО изготвя план-график на заседанията на 

РГ, организира подготовката и провеждането на заседанията, осигурява разпространението 

на дневния ред и на всички документи, необходими за провеждане на заседанията, изготвя 

протоколите от заседанията, води отчетност за становищата и решенията, приети от РГ, 

координира изпълнението на решенията и необходимия обмен на информация между 

заинтересованите страни, съхранява документите от заседанията. Цялата кореспонденция, 

свързана с работата на РГ, се адресира до секретариата. Заседанията на РГ се свикват най-

малко веднъж годишно, като минимум включват годишния отчет за изпълнение на плана. 

Дневният ред се определя от председателя на РГ по предложение на секретариата. 

Дневният ред и всички материали се изпращат на членовете най-малко 7 дни преди 

заседанието, в това число и по електронен път. Членовете на РГ могат да изпратят своите 

предварителни становища по материалите на заседанието до три дни преди датата на 

заседанието.  

Заседанията на РГ са редовни, ако на тях присъстват повече от половината членове. 

В рамките на 3 дни след заседанието, на членовете се изпращат решенията, по които трябва 

да се предприемат действия. Проектът на протокол от заседанието се изпраща на 

присъствалите членове на групата, в случай на корекции секретариатът ги отразява и изготвя 

окончателния вариант на протокола. Протоколът от заседанието се подписва от председателя 

на РГ. РГ взема решенията си с консенсус. В случаите, когато не може да се постигне 

консенсус, решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието.  

В случай, че някое/някои от членовете на Работната група не могат да присъстват на 

заседание на Работната група по обективни причини, организацията която лицето/лицата 

представлява/представляват следва писмено да уведоми/уведомят за това председателя на РГ 

и своевременно да излъчи/излъчат друг свой представител. 
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При необходимост от вземане на решения по спешни и неотложни въпроси и когато 

свикване на извънредно заседание не е оправдано, се допуска и вземането на решение чрез 

писмена процедура. Срокът за провеждане на писмена процедура за вземане на решение е 2 

/два/ работни дни. При писмената процедура за вземане на решение Председателят на РГ 

изпраща до членовете на Работната група необходимата документация във връзка с 

решението, заедно с проекта за решение. Всеки член трябва да върне своя отговор или 

становище в рамките на указания срок от датата на изпращане на документацията. В случай, 

че не е получено отрицателно становище или няма отговор, предложението се счита за 

одобрено. В случай, че не се получи единодушие при тази процедура Председателят на РГ 

взема решение дали: да свика извънредно заседание на Работната група за разглеждане на 

проблемния въпрос или въпросът да се обсъди с члена/членовете на Работната група, 

който/които имат възражения. Всеки член на РГ може да оттегли писмено възраженията си 

по всеки въпрос и по всяко време и в случай, че са оттеглени писмено всички възражения 

или необходимият брой за получаване на обикновено мнозинство,  предложението се счита 

за одобрено от РГ. 

 

 

Отчетност и оценка  

Ежегодно се подготвя годишен доклад за изпълнение на ПИРО Бяла и за 

постигнатите междинни резултати по конкретни проекти, както и за напредъка по 

дефинираните индикатори.  

При мотивирана необходимост от промяна на ПИРО Бяла, координирана с РГ за 

наблюдение изпълнението на плана, кметът внася за разглеждане от Общински съвет искане 

за изменение на плана. Причините могат да бъдат свързани със съществени промени в 

социално-икономическите параметри, установени обстоятелства, забавящи или отлагане 

заложени в ПИРО мерки и проекти, вкл. промяна в стратегическата рамка, инструментите за 

финансиране и др. Решението за актуализация се приема от Общинския съвет по 

предложение на кмета. 

 В средата на програмния период 2024 г. се извършва Междинна оценка за 

напредъка за изпълнението на ПИРО Бяла, която отчита степента на постигане на целите и 

приоритетите, първоначалните резултати и степента на постигане на индикаторите, 

политиката и разпределението на финансовите ресурси, откриване на евентуални проблеми и 

отправянето на препоръки за по-ефективно бъдещо изпълнение. 
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 Въз основа на Междинната оценка може да се вземе решение за Актуализация 

на ПИРО Бяла. 

Последващата (окончателна) оценка на ПИРО Бяла, съгласно изискванията на 

ЗРР, следва да се извърши не по-късно от една година след изтичането на периода на 

неговото действие. Тя съдържа: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси, изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие. 

 

 

Прозрачност и публичност  

С цел осигуряване на прозрачност и на максимална информираност на общественото 

за напредъка при изпълнението на ПИРО Бяла, годишните доклади за изпълнението на 

Плана и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на Община Бяла. При 

констатирана необходимост от промяна на ПИРО Бяла, преди внасянето за разглеждане на 

предложението от Общинския съвет, то следва да бъде обсъдено със заинтересованите 

страни, като освен публикуване на предложението на интернет страницата на Общината, се 

организират обществени консултации.  

Общественият контрол се осъществява и чрез включване в РГ за наблюдение на 

представители на заинтересовани страни, доказали експертизата си в процеса на 

разработване на ПИРО Бяла. Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и 

партньорство ще гарантират постигането на целите на ПИРО Бяла. 

 

Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО Бяла за периода 

2021-2027 г. са посочени в Матрица на индикаторите (Приложение № 3). Структурирани са 

така, че да отчитат постигането на заложените мерки и приоритети, както и на общите 

стратегически цели, заложени в плана на община Бяла.  

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и 

оценка на изпълнението на ПИРО се имат предвид общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС 

през периода 2021 -2027 г. 
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За целите на ПИРО Бяла се използват два вида индикатори: 

 Индикатори за продукт - отнасят се до наблюдението и оценката на 

изпълнението на определени проекти от заложените мерки и приоритети за развитие на 

община Бяла с важно значение за развитието на територията. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност за конкретните постижения при 

реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

 Индикатори за резултат - отчитат изпълнението на стратегическите цели и 

имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за периода. Степента на въздействие се отчита с 

количествено и качествено измерими индикатори относно достигнатата степен в социалното, 

икономическото и инфраструктурното развитие на общината и приноса на това развитие за 

общото развитие на региона.  

Видът индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи от 

формулираните стратегически цели, приоритети, мерки и проекти. Индикаторите за продукт 

измерват напредъка по отношение на приоритетите и мерките и проектните идеи, а 

индикаторите за резултат - по отношение на стратегически цели. Въпреки това, в някои 

случаи, за даден приоритет индикаторите са формулирани както индикатор за продукт, така 

и индикатор за резултат. 

За осигуряване на необходимите данни, статистически данни и информация 

към всеки индикатор са посочени мерни единици, периодичност на събиране, 

териториален обхват, източник, базови и / или целеви стойности: 

 Мерни единици - в зависимост от конкретния индикатор те могат да бъдат 

брой (проекти, обекти, дейности и други), площи (дължина се измерва в метри и километри, 

а площ в хектари), процент, промил, хил. левове / евро и други; 

 Периодичност на събиране на данни – 7 години; 

 Териториален обхват - данните следва да се събират и обработват на ниво 

община Бяла. За част от индикаторите налични статистически данни се събират на ниво 

област Бяла, като това е специално упоменато.  

 Източник - данни и информация по изпълнението на проекти могат да бъдат 

получени от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейски съюз в България, както и предоставени от Община Бяла. 
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 Базови стойности - представляват отчетени стойности към момента на 

разработване на ПИРО Бяла. За по-висока степен на точност конкретния времеви момент или 

период е посочен към всеки индикатор. 

 Целеви стойности - стойности, дефинирани при разработването на ПИРО 

Бяла, отнасящи се за момента след приключване на изпълнението. 

 

 

 

Приложения:  

Приложение 1: Програма за реализация  

Приложение 1a: Индикативния списък на важни за общината проекти 

Приложение 2: Индикативна финансова таблица  

Приложение 3: Матрица на индикаторите  

 

 

 


