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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

NGN

Next-generation network /Следващо поколение телекомуникационни мрежи/

NUTS

Nomenclature des unites territoriales statistiques [Номенклатура за статистически
териториални единици]

SWOT

Силни и слаби страни, възможности и заплахи

АД

Акционерно дружество

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция пътна инфраструктура

БВП

Брутен вътрешен продукт

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ГКПП

Гранично-контролен пропускателен пункт

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ДДД

Държавно делегирана дейност

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕАД

Еднолично акционерно дружество

ЕК

Европейската комисия

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕП

Европейски парламент

ЕС

Европейски съюз

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЖП

Железопътен транспорт

ЗЗ

Защитена зона

ЗЗШОС Законът за защита от шума в околната среда
ЗМ

Защитена местност

ЗОП

Закон за обществени поръчки
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Изпълнителна агенция по околна среда

ИКТ

Информационно комуникационни технологии

ИТ

Информационни технологии

ИПГВР Интегриран план за градско развитие и възстановяване
ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

КАВ

Качеството на атмосферния въздух

КИД

Класификация на икономическите дейности

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОН

Министерството на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторни превозни средства

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МСП

Малки и средни предприятия

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НКПР

Национална концепция за пространствено планиране

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НЦТР

Национален център за териториално развитие

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ООД

Дружество с ограничена отговорност

ОП

Оперативна програма

ОПР

Общински план за развитие

ОПКБИ Оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика"
2007-2013
ОСР

Областна стратегия за развитие

ПДК

Пределно допустими концентрации

ППЗРР

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
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ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

ПЧП

Публично-частно партньорство

РИМ

Регионален исторически музей

РИО

Регионален инспекторат по образование

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите
ТБО

Твърди битови отпадъци

ФПЧ

Фини прахови частици

ХВП

Хранително-вкусова промишленост

ЦДГ

Целодневна детска градина
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на община
Бяла, вкл. град Бяла и населените места в общината, през следващите седем години.
Общинският план е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват
съвпада с новия програмен период на ЕС, а именно 2014 – 2020 г. Стратегическата
рамка на ОПР се базира на наличния потенциал на Община Бяла, определен от
ситуационния анализ на настоящото общинско състояние и развитие и възможностите
пред общината, при отчитане на залегналите принципи, концепции и насоки в
политиките, залегнали в европейски, национални, регионални и областни стратегии за
регионално развитие.
Стратегическите насоки за развитие визията на община Бяла се формират от
нейната специфика, като община при тясна кохезия с всички документи на по-горни
йерархични равнища, от една страна и действащите общински секторни политики и
документи, от друга.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община
Бяла през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и конкретизира
общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и
ЕС, да изрази местната специфика и да направи аргументирани предложения решаване
на

социалните,

икономическите,

екологичните,

културните

и

управленските

предизвикателства към постигане устойчиво и балансирано развитие на общината.
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Цел
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и да
очертае насоките за предприемане на конкретни действия за устойчиво и интегрирано
развитие на местно ниво. Общинският план на Бяла следва да бъде оперативен
документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително
съответствие с Областната стратегия за развитие на област Варна и целите и
приоритетите на Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране.
В тази връзка ОПР е разработен при съблюдаване на посочените по-долу
документи и взаимната им обвързаност и кохезия е осигурена чрез прилагане на
подходите за планиране „отдолу-нагоре и отгоре-надолу”.

Задачи
За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат разрешени
следните задачи:


интегрирано управление на проекта по разработването на ОПР, включително
адекватно времево разпределение на дейностите, ресурсите, комуникацията;



очертаване на итерациите за работа по разработването на ОПР;



структуриране на ОПР в съответствие с Методически указания за
разработване на Национална стратегия за регионално развитие на
Република България /20122022/, Регионални планове за развитие на районите
от ниво 2 /2014-2020/, Областни стратегии за развитие /2014-2020/ и
Общински планове за развитие /2014-2020/ (Методическите указания…);



информационно осигуряване на разработката чрез първични и вторични
източници на информация, избор на методи и техники за анализ и
прогнозиране на основните тенденции;
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проучване на основните законодателни, стратегически документи и добри
практики и извеждането на изводи от тях;



извършването на стратегически ситуационен анализ;



извеждането на обобщена оценка за проблемите и потенциалите в общината,
заедно със синтезиран SWOT анализ и ZOOP планиране;



избор на логика на интервенцията и формулиране на изпълними
стратегически предложения, базиран на синергията;



очертаване на визия за развитие и формулиране на цели, приоритетни
области и съпътстващи ги мерки за общинско развитие;



разработване на поредица от механизми за реализацията на плана;



генериране на мерки за реализация на плана;



представяне на проекта на ОПР на община Бяла за периода 2014 – 2020.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
При разработването на ОПР са взети под внимание индивидуалните
характеристики на Община Бяла на основата на направен задълбочен проблемно
ориентиран анализ на базата на който са очертани основните проблеми и заплахи пред
развитието на общината, идентифицирани са възможностите за развитие и са
определение визията, общата и стратегически цели, приоритети и специфични цели.
Използването на широк спектър от подходи, като подхода „от долу – нагоре”, прилаган
при разработването на аналитичната част на ОПР, в съчетание с този „от горе –
надолу”, използващ ефективно стратегическите планови документи, е достатъчно
условие за създаването на работещ ОПР, осигуряващ планово интегрирано развитие на
местната територия.
Общинският план за развитие на Община Бяла е основен елемент от системата
документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.
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Обема и съдържанието на ОПР се определят от постановките на Закона за
регионалното развитие и Правилника за прилагане на закона за регионално развитие.
Общинският план стои на най-ниското ниво в плановата йерархия от стратегически
документи за развитие и визира средносрочните цели и приоритети за развитието на
община Бяла.
ОПР осъществява прехода между документите на областно и градско ниво,
въведени от Закона за регионалното развитие и Закона за устройство на територията.
Общинският план в най-голяма степен спомага за съгласуваността на отделните
стратегии, концепции и планове за стратегическото и устройственото планиране на
националното пространство. Същността на функционалната обвързаност между ОСР и
ОПР се изразява в необходимостта от кохезия и съгласуваност между стратегическите
компоненти на двата документа. За тази цел, стратегическите цели и приоритети от повисокото областно ниво се интегрират и конкретизират в конкретни мерки на общинско
ниво. В съответствие с чл. 12 и чл. 13 от ЗРР, общинският план задължително следва
стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските
планове за развитие.
Общинският план следва да съответства и на заложените в Концепцията за
пространствено развитие на общината постановки, като към момента на разработването
на ОПР подобна концепция не е налична. „Методическите указания... " представят
нуждата от отчитане на предвижданията в действащите устройствени планове.
Общинският план за развитие на Бяла отговаря на прогнозното развитие на град Бяла и
околоградските й райони, определено от действащия Общ устройствен план на град
Бяла и прилежащите й територии.
В съответствие с чл. 13 от ЗРР, документът се приема от общинския съвет по
предложение на кмета на общината. Кметът на общината организира и контролира
дейностите по изработването и реализацията на ОПР, а общинският съвет обсъжда и
приема разработката или актуализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и
участието на заинтересованите страни в процесите е условие без което не може да се
подготви

пълноценен

и

законосъобразен

управленски

документ.

Съгласно
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разпоредбите на ППЗРР, кметът и общинският съвет съвместно обезпечават
прозрачността и откритостта на дейностите по ОПР.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Законодателната рамка въвежда задължителното изискване за съгласуваността
на ОПР с основните стратегически документи на европейско, национално, регионално
и областно ниво.

Стратегия Европа 2020
Стратегията Европа 2020 е десет годишната рамка за управление на ЕС.
Предизвикателството пред стратегията не се ограничава единствено до преодоляване на
съществуващите проблеми, но включва и желанието да бъде провокиран нов
икономически растеж. Стратегията се базира на три основни стълба за растеж на
Европа, а именно: интелигентен, устойчив и приобщаващ. Акцентът в документът е
върху икономиката на знанието и иновациите, екологичното управление и социално
отговорната политика за постигане на балансирано европейско развитие.
Интелигентният, устойчивият и приобщаващият растеж на Европа ще бъде
постигнат чрез осъществяването пет ключови цели. Целите са измерими и обвързани с
конкретни стойности, които трябва да бъдат постигнати до края на 2020 г., като
обхващат иновациите, дигиталната икономика, заетостта, младежките политики,
производителността, бедността и ресурсната обезпеченост.
Ефективността на стратегия Европа 2020 изисква координирани интервенции на
европейско и на национално ниво. По този причина стратегическите цели и приоритети
на националните стратегически документи са в съответствие с общоевропейските цели,
съобразени с условията в отделните държави.
Стратегия Европа 2020 се основава на три взаимно свързани стълба, а именно:
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 интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
 устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
Европейската комисия предлага седем водещи инициативи за подпомагане на
напредъка по всяка приоритетна тема:


„Съюз за иновации“ — има за цел да подобри рамковите условия и
достъпа до финансиране за научноизследователска дейност и иновации,
за да гарантира превръщането на иновативните идеи в нови продукти и
услуги, които създават растеж и работни места;



„Младеж в движение“ — има за цел да подобри постиженията на
образователните системи и да улесни навлизането на млади хора на
пазара на труда;



„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ — има за цел
да ускори развитието на високоскоростен достъп до интернет и да
извлече ползи от наличието на единен цифров пазар за домакинствата и
формите;



„Европа за ефективно използване на ресурсите“ — има за цел да
премахне връзката между икономическия растеж и използваните
ресурси, да подкрепи преминаването към нисковъглеродна икономика,
да увеличи приложението на възобновяеми енергийни източници, да
модернизира нашия транспортен сектор и да стимулира енергийната
ефективност;



„Индустриална политика за ерата на глобализацията“ — има за цел да
подобри бизнес средата, по-специално за МСП, и да подкрепи
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развитието на силна и устойчива индустриална основа, позволяваща
конкурентоспособност в световен план;


„Програма за нови умения и работни места“ — има за цел да
модернизира пазарите на труда и да направи гражданите по-способни,
като развива техните умения през целия им живот с цел да повиши
участието в трудовия живот и постигне по-добро съгласуване между
предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова мобилност;



„Европейска платформа срещу бедността“ — има за цел да гарантира
социално и териториално сближаване, така че ползите от растежа и
работните места да са споделени в голяма степен и хората, живеещи в
условията на бедност и социално изключване, да имат възможност да
живеят достоен живот и да представляват активна част от обществото.

Тези седем инициативи ще породят ангажименти както за ЕС, така и за
държавите-членки, като те до голяма степен ще насочат своите усилия за водене на
адекватни политики в посочените области.

Национална програма за развитие „България 2020"
Националната програма за развитие „България 2020" е програмен документ,
визиращ рамката и насоките за подготовка на цялата система от стратегически
документи в България за периода 2014 - 2020 г.
Програмата „България 2020" съдържа съобразените с националната специфика и
приложимост приоритети на стратегията „Европа 2020". Националния документ е
насочен към постигане на балансирано и устойчиво социално-икономическо развитие
на страната при ускоряване на икономическия растеж и повишаване на жизнения
стандарт в дългосрочен аспект. Националната програма акцентира върху следните
ключови фактори за развитие - човешки капитал, заетост, физически капитал,
инфраструктура, технологии и информационни системи.
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На основата на проведените социално-икономически анализи и финансови
прогнози в Националната програма за развитие „България 2020" е фиксирана визията
на страната към края на програмния период, три стратегически цели и осем приоритета
за национално развитие. Насоките за развитието на страна ни са в посока на
образованието и здравеопазването, достигането до по-високи равнища на заетостта,
инфраструктурни подобрения, приложение на иновативни подходи в икономиката,
възстановяване на аграрния сектор.
Общинските планове за развитие са едни от механизмите за въздействие за
осъществяване на мерките, заложени в Националната програма за развитие на България
2020.

Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022
Националната

стратегия

за

регионално

развитие

се

фокусира

върху

балансираното, равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през
периода 2012-2020. Стратегията следва да осигури начините и да посочи средствата за
намаляване на дисбалансите в развитието между отделните региони, области и общини
в страната. Стремежът за постигането на баланс интегрира общата Кохезионна
политика на ЕС на национално ниво.
НСРР е интегрирана стратегия за развитие, осигуряваща координация между
управлението на различните сектори и условия за реализация на Националната
програма за развитие „България 2020". Целите и приоритетите на НСРР подчертават
важността на малкия и среден бизнес, формирането на конкурентни и устойчиви
туристически дейности и подобряването на социалната и техническата инфраструктура
при съхраняване на природното и културно наследство.
Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на
Националната стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области
на

регионалното

и

местното

развитие,

свързани

с

повишаване

на

конкурентоспособността и заетостта, инфраструктурното развитие и достъпността до
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икономически ресурси и осигуряване на по-висок жизнен стандарт, развитие на
социалния сектор.

Национална концепция за пространствено развитие
Устройството и управлението на националната територия до 2025 г. се
регламентира от първата Национална концепция за пространствено развитие 2013 –
2025 г. Концепцията съдържа средносрочни и дългосрочни насоки за устройственото
планиране и опазването на териториалните ресурси. НКПР осигурява и подходяща
основа за териториална насоченост и израз на секторните политики и стратегии.
Националната концепция изтъква важността на успешната териториална
интеграция на страната ни в европейското пространство чрез развитието на български
транспортни, екологични и културни оси и свързването им с международните
коридори. Акцент се поставя върху постигането и поддържането на умерено
полицентрична мрежа от градове, предпоставка за по-балансирано териториално
развитие, редуциране на дисбалансите и съживяване на селските и периферните
райони, което да засели слабо заселени или обезлюдени вече територии.

Регионален план за развитие на Североизточен район
В Регионалния план за развитие са отразени специфичните дългосрочни цели и
приоритети за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на
района.
На ниво общински план за развитие е отчетена пряка връзка и обвързаност на
документа с приоритетите, целите и индикаторите за оценка на напредъка с документа
от по-високо ниво, като така се гарантира приложимостта на двата основни подхода в
планирането, а именно: „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”.
ОПР отразява пространствените перспективи на територията на общината на
основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат
възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и
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се създават предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския
център, който играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на
икономиката и устойчивото развитие на общината. Отчетено е и наличието на
икономически

притегателния

център

–

гр.

Варна,

като

място

привличащо

квалифицирана работна ръка, инвестиции и иновации и неговата относителна
пространствена близост спрямо община Бяла.
Проектите, които се включват в ОПР, наред с тези в националните секторни
политики, проекти с публично-частно партньорство са насочени към изпълнение на
заложените в Регионалния план за развитие на Североизточен район цели и
приоритети. По този начин община Бяла се интегрира в цялостното планово развитие
на района и допринася за постигане на желаната визия.

Областна стратегия за развитие на Област Варна 2014-2020г.
Общинският план за развитие е в пряка йерархична зависимост от Областната
стратегия за развитие. ОСР на Варна за 2014-2020 се основава на приемствеността в
стратегическото планиране и запазва основните послания на действащата ОСР.
Формулирани са и необходимите нови цели и приоритети в синхрон с националните
действия по прилагането на стратегията „Европа 2020". Неразделна част от ОСР е и
индикативният разчет на необходимите финансови средства за реализиране на ОСР,
изпълняващ ролята на финансова рамка за Общинския план за развитие на община
Бяла.
Приложените Стратегически насоки за разработване на стратегическите цели
и приоритети на ОПР посочват най-значимите предизвикателствата пред развитието
на общините от областта. Отчетливи са областите за приоритетно финансиране през
следващия програмен период.
Тази стратегическа рамка се определя въз основа на идентифицирания
потенциал за развитие на областната общност. Съгласно Закона за регионално
развитие, Общинските планове за развитие са в основата на плановия и програмния
процес. Те се разработват в съответствие с дългосрочните цели и приоритетите за
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развитие на областта, изведени в Областната стратегия, като се отчита спецификата на
съответната община.
При разработване на настоящия ОПР е постигнато съответствие на целите и
приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като са отчетени
стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие,
представени в ОСР. Степента на кохезия на ОПР с документа е висока. Стратегията е
водеща при формулиране на стратегически цели, приоритети и специфични цели за
развитие на общинската територия в рамките на програмния период 2014-2020.
Стратегическите предложения, изисквания и препоръки на представените
основни документи са проследени и синтезирани при съставянето на стратегическата
част на ОПР.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Общинският план за развитие на община Бяла е структуриран спрямо
разпоредбите на ЗРР, чл. 13. В него са включени всички необходими елементи,
разкриващи състоянието на настоящата ситуация, предвидената стратегия за развитие
до 2020 и начините за нейното реализиране, включително и чрез конкретни проекти.
Методически, планът обединява четири основни части - анализ, оценка, стратегически
предложения и набор от инструменти за реализация, наблюдение и актуализация.
Четирите основни части са логически обвързани и всеки следващ представлява
хронологично и смислово продължение на предходната част.
Съдържателно, общинският план съдържа настоящия официален документ и
съпътстващите го приложения. Същинската част на официалния документ се
съсредоточава върху най-значимите факти и изводи за развитието на общината,
представени в комплексния анализ, както и последващите стратегически предложения
и инструменти за подобряване на местното състояние, оползотворяване на потенциала
на общината и снижаване на рисковете. Цялостният анализ на социалноикономическото състояние на община Бяла е изведен в

Приложение №1.
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Приложенията представят моделите на проведените анкетни проучвания /Приложение
№2 и Приложение №3/.

АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА БЯЛА
Анализът на съвременната ситуация в община Бяла се базира както на набраната
информация, така и на адекватното й интерпретиране с подходящи методи и техники за
анализ. Подробното описание на отделните аспекти от общинското развитие завършва
с обобщени изводи, комбинация от проблеми и възможности. Идентифицираните
проблеми и потенциали са основа за извеждането на синтезиран SWOT анализ, чиято
цел е да открои най-важните фактори, влияещи върху развитието на местната
територия. Съдържанието на SWOT анализа насочва към възможни стратегии за
мултиплициране на положителните фактори – вътрешни и външни и минимизиране на
отрицателните – заплахите на средата и вътрешно присъщите слабости.
Анализът поставя акцент върху географската, историческата и културната
характеристика, проследени са закономерностите във функционално-пространственото
развитие, социалното, икономическото и екологичното състояние в границите на
община Бяла. Подробно проучена е наличната инфраструктура. Административният
капацитет на общината е представен като единство на възможности и ограничения за
приложение на политики и изпълнение на проекти при взаимодействие между Община
Бяла и заинтересованите страни, в т.ч. неправителствения сектор и бизнеса.
Разработването на анализа се базира на официална статистическа информация и
становища от институции и стратегически документи в общината и региона, заедно с
изводите от проведената публична публични дискусия и целеви анкети.

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ
Стратегическите насоки обхващат визията за развитие на общината до 2020,
формулирането на цели, приоритети и мерки. Основно предизвикателство е
формулирането на аргументирани, изпълними и съответстващи на местните ресурси и
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специфика насоки. За тази цел се приложи интегриран методически подход,
обединяващ компонентите на SWOT, проследените обществени потребности и
препоръки, заедно с насоките на стратегическите документи от по-високо ниво.
Предложена е ясна структура, припознаваща идеята за системния подход в
стратегическото планиране - изведените стратегически цели и приоритетни области. С
подобен подход се постига синергия между резултатите на отделните приоритетни
области, като за осъществяването на дадена цел допринасят повече от един приоритет.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на
развитието в община Бяла през следващите седем години. Финансовата таблица
изразява ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите общински
проекти. Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните
приоритетни области от стратегията на ОПР. Планирано е средствата по всеки
приоритет да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни финансови инструменти.
Качественото и реално планиране на финансовата таблица е предпоставка за успешно,
ефикасно и резултатно управление на финансовите ресурси на общината. За тази цел
бъдещите финансови средства са реалистично предвидени на основата на финансовия
разчет на ОСР на Бяла за 2014-2020 и потенциала на Община Бяла да привлича и
управлява средства от Оперативните програми и други безвъзмездни финансови
източници. Приложени са методи за оценка и прогнозиране на предполагаемите
средства за реализация на проектите, част от различните приоритетни области.
Индикативната финансова таблица е проектирана спрямо модела от действащите за
настоящия програмен период методическите указания на МРРБ.

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и
съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на избраната
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стратегия. Системата от индикатори обединява два основни компонента - индикатори
за въздействие, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за
резултат, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните
области. Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията на
действащите за настоящия програмен период методическите указания на МРРБ.
Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана
информационна система в общината и областта. Така могат да бъдат посочени техни
начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за
изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, междинната и последващата
оценка на плана.

НЕОБХОДИМИ

ДЕЙСТВИЯ

ПО

НАБЛЮДЕНИЕТО,

ОЦЕНКАТА

И

АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
Предложена е система за наблюдение, оценка и актуализация на плана,
обвързваща функциите на участващите звена и времеви график за действие. Подробно
описани са отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е
логическата и времева обвързаност между отделните функции. Идентифицирани са
ключови събития от процеса за наблюдение, оценка и актуализация на плана и
конкретното участие и принос на въвлечените лица. Ключовите събития са точно
посочени във времето, с цел въвеждане на управляема система от последователни и
конкретно разписани стъпки. Посочен е начинът интегрирането на индикаторите в
отделните стъпки на наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за
изготвяне на междинна и последваща оценка, както и на актуализация на ОПР, когато
подобна е необходима.

ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА
НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между
отделните заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичното
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представяне и разпространяване на резултатите от всички етапи от реализацията на
ОПР. Особено внимание се отделя на ползотворното взаимодействие и поддържане на
активна комуникация.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
Програмата за реализация е финалният елемент от структурата на ОПР и
представлява конкретния начин за осъществяване на неговите стратегическите
предложения. Програмата илюстрира прехода между приоритетните области,
специфични цели и съответстващите ги мерки и по-мащабни проекти от съдържанието
на ОПР. Централно място заема списъкът с проекти, където са изброени, описани и
обосновани отделните проекти. Извършена е оценка на ориентировъчната им
финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени заинтересованите
партньори в реализацията на всеки проект. Включена е възможността за актуализация
на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка и
актуализация на плана.

МЕТОДИ И ПРИНЦИПИ
В рамките на разработването на ОПР са приложени доказани теоретични
постановки и методологически подходи за стратегическо планиране на устойчивото
общинско развитие. Проучени и използвани са съвременните практики за подготовка
на стратегически документи, изготвянето на комплексни анализи, обобщени оценки и
прогнозиране на развитието съобразно наличните обстоятелства. Акцентът е към
инструментариума за реализация на плана, създаден на основата, както на прилаганите
европейски подходи, така и на съществуващите добри практики и опит за управление
на

проекти

в

българските

общини,

включително

структурите

на

местното

самоуправление, неправителствения и частния сектор. Подобен начин осигурява
внедряването на съвременни идеи, но и способност за тяхната изпълнимост.
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Методи
При разработването на плана, са използвани следните методи:
 Методът на системния анализ и синтез;
 Методът на екстраполацията;
 Индексният и коефициентния методи;
 Методът на SWOT анализа;
 Методът на конверсията;
 Метода на еквивалентността.

Принципи
Съблюдаваните принципи в процеса на стратегическо планиране на общинското
развитие в рамките на новия програмен период са:
 Структурираност.

Общинският

план

е

съвкупност

на

смислово,

функционално и хронологично свързани елементи. Използван е утвърдения
метод за последователно надграждане на първоначален анализ, синтезирани
оценки, обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация.
 Комплексност. Изследванията и изводите на ОПР касаят разнообразните
социални, икономически, екологични, културни и управленски проявления на
местното развитие.
 Точност. Приложените анализи са основават преобладаващо на официална
статистическа информация. Използвани са данните от Националното
преброяване на населението през 2011 г., както и текущата статистика на
НСИ. Същият принцип е използван и при дефинирането на системата от
индикатори, с оглед на нейната реална приложимост и резултатност.
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 Публичност. Активният контакт и обмен на идеи със заинтересованите страни
е ръководен принцип във всички дейности от обхвата на ОПР. Съвместно са
проследени характеристиките на общината, идентифицирани са проблемите и
потенциалите, формулирани са стратегическите предложения и са положени
основите за споделено реализиране на ОПР.
 Балансираност. Планиране на инициативи, които в своята съвкупност не само
имат синергетичен ефект, но и които самостоятелно задоволяват остри
социално-икономически и обществени потребности.
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2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

2.1. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Община Бяла е разположена в централната част на Българското Черноморско
крайбрежие. На север и северозапад граничи с община Долни Чифлик (Варненска
област) и на юг и югозапад с община Несебър (Бургаска област). Територията й е 162
км2. Общината включва 6 населени места: гр. Бяла, с. Горица, с. Господиново, с.
Дюлино, с. Попович, с. Самотино. Населението на община Бяла към 31 декември 2004 е
3206 души. Административен център град Бяла. В него живеят около 62% от
населението на общината. Същият се намира почти на равно разстояние от двата
областни града - Варна (50 км) и Бургас (70 км). Най-близкият град, на разстояние 5 км,
е Обзор, община Несебър.

2.1.1. Позиция сред националното пространство
В национален план общината обхваща 0,15% от територията и 0,04% от
населението на страната. Община Бяла влиза в състава на област Варна и
Североизточния район на планиране1. На юг, чрез границите си с община Несебър, Бяла
граничи с област Бургас и съответно с Югоизточния район на планиране.
Съгласно ЕКАТТЕ2 Бяла е община от 4-та категория, а населените места в нея са
както следва: град Бяла – 4-та категория, село Попович – 6-та категория, селата
Господиново и Дюлино – 7-ма категория, а Горица и Самотино – 8-ма категория. Бяла
се намира до границата на Варненска област с Бургаска област. Най-близкият град, на
разстояние 5 км. е Обзор. Варна е на 56 км. на север от Бяла, а Бургас - на 70 км. на юг.
1
2

Съгласно Закона за регионално развитие
Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в
Република България
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Рудник и Дюлино са близки села. На около 20 км. на юг се намира къмпинг Иракли,
едно от най-девствените кътчета по българското Черноморие.
Бяла е обявен за град на 5.ІХ.1984 г3. Село Самотино е обезлюдено, а при
последното преброяване през 2011 г. са регистрирани само двама жители. Общинският
център изпълнява основни функции за жителите на съставните села по отношение на
административно, здравно и социално обслужване, месторабота, обучение на деца и
ученици. Местоположението на община Бяла обуславя добрите й транспортни връзки с
Варна и Бургас.

2.1.2. Транспортни връзки
През общината минава първокласен път І-9 Варна-Бургас. Очаква се
изграждането на автомагистрала Варна-Бургас. За развитие на водния транспорт в
залива "Свети Атанас" е изградена кейова стена и малко туристическо пристанище за
рибарски лодки и малки яхти и 1 място за по-големи плитко газещи морски съдове тип "Комета". Пристанището е удобно за обслужване на туристи, но не и за товарниразтоварни работи.

2.1.3. Природни дадености
Съвременният релеф 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 определена роля е изиграла и
дейността на морето. Територията на община Бяла попада в старопланинска част
българското Черноморско крайбрежие. Най-северната част от старопланинското
черноморско крайбрежие е заета от Беленската антиклинала. Южно от нея е

3 Указ № 2907 от 5.09.1984 г. за признаване на села за градове и за административно-териториална
промяна, Обн., ДВ, бр. 71 от 7.09.1984 г., в сила от 7.09.1984 г.

28

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
разположена обширната и дълга Дюлинска синклинала (в някои литературни
източници е посочена като Двойнишка синклинала). Други земеловърхни форми,
резултат от палеогеографското развитие са заравнените повърхнини, речните и
морските тераси.
Релефът на община Бяла може да се характеризира като хълмист. В западната и
северната част на общината попадат източните склонове на Камчийска планина. Тези
склонове се спускат плавно към морето с наклон от 2 до 5%. Средната надморска
височина на територията на общината е 150 м. Най-високата точка е в западната част на
общината и е 269,3 м (връх Таук тепе). Надморската височина на град Бяла е 42 м, село
Самотино – 72 м, село Попович – 13 м.
Релефът на средната и южната част на общината може да бъде характеризиран
като равнинен, преминаващ в долинен. Долината на р. Двойница обхваща южната и
югозападната част на общината. По отношение на характеристиката на релефа се
очертават три зони, съобразени с изискванията за разработване на териториалноустройствения план - брегова линия, крайбрежна зона и вътрешна зона.
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. Като цяло бреговата линия се характеризира със
стръмни откоси. На юг от Бели нос до град Бяла брегът е стръмен и скалист, като
бреговата линия съвпада плавно с бреговата ивица.
Релефът на обособената 200-метрова зона може да бъде характеризиран като
мозаечен. Наред със скалистия бряг се срещат редица акумулационни форми, найтипични от които са плажовите ивици. Като цяло на територията на общината
плажовите ивици са слабо представени. На юг от нос Канарата до Бели нос е оформена
една от плажовите ивици. Втората добре оформена плажова ивица е на юг от град Бяла.
Плажовите ивици край Бяла река, град Бяла и между град Бяла и град Обзор са
кварцови с незначителен примес на останки от черупки на миди и охлюви. Пясъчноплажовите ивици са свързани с лиманните участъци на Бяла река, Перпередере и река
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Двойница. Ориентирани са в посока север-юг и са отворени на изток. При плажовите
ивици брегът е слабо вдлъбнат в западна посока. Коефициентът на разчлененост е
малък - 1,11 поради което плажните ивици тук са сравнително тесни. За сравнение
разположената в съседство (посока север) плажната ивица Камчия-Шкорпиловци,
намираща се в община Долни Чифлик, е със средна широчина 153 м и най-дългата
плажна ивица в област Варна.
Основните плажни ивици са Карадере, Бяла и къмпинг Луна. Релефът в 5километровата зона, обособена с териториално - устройствения план, не се отличава с
някакви специфични особености. До голяма степен той е с характеристиките на релефа
във вътрешността на общината и може да се характеризира като равнинен. В
непосредствена близост до 200-метровата зона се наблюдават останки от най-старите
морски тераси, разкриващи се на височина от 100 до 150-170 м над морското равнище.
Денудационни заравнени повърхнини се разкриват в района на град Бяла, на село
Горица и други.
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.
По протежение на бреговата ивица на община Бяла се намират перспективни
участъци на подводния брегови склон на бреговата зона за ползване на
плажообразуващ седиментен материал. Тези седиментни участъци са изгодни от
икономическа и технологична гледна точка за прехвърляне на пясъчни материали в
местата за създаване на свободни плажови площи или насипването им в зоната на
междубунните пространства. Общата площ на перспективните участъци в бреговата
зона от Черни нос – река Перпередере (къмпинг Луна) е около 6 км2, а пясъчният
материал е средно - до едрозърнест.
Община Бяла е една от малкото черноморски общини, на територията на която
няма климатични станции. Поради тази причина климатичната характеристика на
общината се разработва на основата на данни от т. нар. "климатични станции-аналози".
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По отношение на климатичното райониране, община Бяла попада в обхвата на
Черноморската климатична област, а по-конкретно - в нейната Източностаропланинска
подобласт. Характерните особености на климата, валидни за Черноморската
климатична област, са умерено континентален и преходноконтинентален с подчертано
черноморско

влияние.

Тази

най-обобщена

характеристика

на

Черноморската

климатична област, валидна и за община Бяла, се подкрепя с конкретни данни за
температурния режим, слънчевото греене, облачността, валежите и други
Месечната продължителност на слънчевото греене е основен климатичен
показател със значение за развитието на определени стопански дейности - земеделие,
туризъм и други. От многогодишните наблюдения се установява, че броят на ясните
дни в общината е около 80 (75 по данни на климатична станция Старо Оряхово и 86 по
данни за климатична станция Обзор). Най-висок брой ясни дни се наблюдават през
летните месеци - юли (14,2), август (15,1), а най-малко ясни дни има през зимните
месеци - януари (2,7), февруари (2,4) и т.н. Между броя на ясните дни и
продължителността на слънчевото греене има пряка зависимост. През зимните месеци
продължителността на слънчевото греене е в рамките на 75-82 часа средномесечно
(месец декември 75 часа, месец януари 82,3 часа). Най-"слънчеви" са месеците юли
(332,8 часа) и август (317,7 часа).
Валежният режим за община Бяла не се отличава съществено от този в
останалите общини, попадащи в Черноморската климатична област и е с
характеристики валидни за умерено континенталния и за преходно-континенталния
климат. Годишните валежи са 564 мм, от които през есента падат 164 мм, през лятото
143 мм, през зимата 139 мм, а през пролетта 118 мм. Главният максимум на валежите е
през ноември (71 мм), а през юни се очертава вторичен максимум – 61 мм.
Минимумите също са два - главен през септември (32 мм) и вторичен през февруари
(34 мм). По-високото количество на валежите през летните месеци в сравнение с тези
през пролетта и зимата се дължи на климатичното влияние на Черно море.
Снежната покривка се задържа за кратко време. Средната десетдневна височина
на снежната покривка не надхвърля 6-8 см. Късата продължителност на трайната
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снежна покривка и сравнително малката й височина са повлияни от останалите
климатични компоненти - температура на въздуха, слънчевото греене, ветровия режим
и други.
Ветровият режим на територията на община Бяла може да се характеризира като
сравнително правилен. По отношение на посоката преобладават северните ветрове. Те
имат най-често проявление през зимните месеци. Така например през януари 42,5% от
случаите на вятър са от северна посока и са със средна скорост 10 – 11 м/сек. През
летните месеци северните ветрове обхващат около една четвърт (25-27% от всички
случаи на вятър). Средната им скорост е 6-7 м/сек. Бризовата циркулация, която е
характерна за Черноморското крайбрежие в община Бяла е затруднена от орографията
на релефа. Източните склонове на Камчийска планина - от север и на Еминска планина
- от юг, затрудняват бризовата циркулация на въздушните маси във вътрешността на
общината. Влиянието на бриза е по-осезаемо по долината на река Двойница.
Общата дължина на реките, имащи отношение към водния потенциал на община
Бяла възлиза на 111,5 км, но само 49 км (44%) от речната мрежа преминава през
територията на общината. Гъстотата на речната мрежа е около средната за страната 0,6 км/км2, но по-голямата част от нея се формира от сухи дерета или периодично
пресъхващи малки рекички, поради което този показател може да се ползва по-скоро за
оценка разчленеността на релефа, отколкото за наличието на воден потенциал. Гъстота
на речната мрежа в бреговия участък е 0,69 км/km2
Средните показатели на наклона на речната мрежа варират от 8,3 до 33,3‰. Позначими са наклоните на реките Карадере и Бяла, но поради малките водни количества,
протичащи в тях, те не могат да бъдат използвани енергийно. Останалите реки имат помалки наклони, но достатъчни за почти безпрепятствено отвеждане на високите води.
Общата водосборна площ на реките, преминаващи през община Бяла или
попълващи оттока си от нейна територия, възлиза на 640,7 км2, но само 168,1 км2 (26%)
се включват в територията на общината. Изцяло в територията на общината влизат
водосборните басейни на реките Карадере, Бяла (Беленска) и Пепередере. Освен това в
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територията на общината се включват около 40% от водосбора на река Фандъклийска и
около 11% от водосбора на река Двойница.
По-голямото участие на водосборите на реките Перпередере и Двойница
донякъде определя и по-голямото им водностопанско значение за община Бяла.
Разделянето на водосборните басейни на реките между няколко общини е
неблагоприятно по отношение на комплексното използване на водните ресурси. Това
може да се постигне само чрез асоцииране или сдружаване на общините за
осъществяване на общи мероприятия, свързани с ползването и опазването на водите.
По-голямото участие на водосборите на реките Перпередере и Двойница донякъде
определя и по-голямото им водно стопанско значение за община.
На територията на общината липсват естествени езера.

Изкуствените

водохранилища са представени от един микроязовир "Господиново", изграден на река
Перпередере.
Язовирът е изграден през 1960 г. като собственост на ТКЗС и основното му
предназначение е за напояване на 800 до 1500 дка площ. Водата се подава гравитачно
на поливните площи, разположени под язовира. Оразмерителното средногодишно
потребление на вода от язовира е 176 хил. м3, а максималното застроено водно
количество - около 50 л/сек. Понастоящем язовир Господиново е приватизиран и се
използва за сладководно рибовъдство. Той е оценен от Гражданска защита като
потенциално опасен, поради което е намален разрешеният за завиряване обем, като за
целта е направена реконструкция на преливника.
На територията на община Бяла има един подземен воден източник за
снабдяване с питейна вода. Това е тръбен кладенец, разположен в терасата на река
Двойница, до село Дюлино. Водоизточникът е каптиран и включен в експлоатация.
Дебитът му в най-сухия месец на годината (при обезпеченост 95%) се оценява на около
6 л/сек.
Наблюдава се епизодично замърсяване на водоизточника с манган, чиито
източник засега не е идентифициран. Вероятна причина за замърсяването му е
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употребата на химикали и торове или друга замърсяваща дейност в прилежащия му
водосбор (излизащ извън границите на общината). Възможно е замърсяването да е
предизвикано от преминаването на водите през земните пластове, които са богати на
съединения на манган.
В община Бяла няма други значими естествени водоизточници със стопанско
значение. Най-близо разположените плитки подземни води - водоносни хоризонти, са
тези в алувиалните отложения на р. Камчия, намиращи се на територията на община
Долни Чифлик. Водните пластове са замърсени с NO3 и Mn и могат да се използват за
питейно-битови нужди след хлориране.
По обща оценка територията на община Бяла е бедна на питейни води и не може
да разчита на собствени водоизточници за задоволяване на потребностите си от
питейна вода, което налага почти изцяло външно водоснабдяване от съседни общини.
Територията на община Бяла е добре проучена в геоложко отношение. В
резултат е установено, че тя е бедна на полезни изкопаеми. В землището на село
Горица (в района на Карадере), в близост до морския бряг е установено находище на
манганови орудявания. По съдържание на манган, както и по състав, те са сходни с тези
от находищата, разкрити на територията на община Долни Чифлик.
Опитите за експлоатация на мангановото находище преди годините се оказват
недостатъчно ефективни и са преустановени. Причините са свързани с ниското
съдържание на манган в рудните породи и много ограничените запаси на находището.
Последиците от осъществяваната експлоатация са свързани с нарушаване на
ландшафта в близост до морския бряг. Като резултат от неправилно осъществявана
антропогенна дейност – изземване на мангановата руда и депониране на земните маси
на неподходящи терени, са активизирани свлачищни процеси. Те се появяват в
доловете под село Горица и покрай долината на река Карадере, като достигат до
морския бряг.
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На отделни места в общината са разкрити находища на строителни материали –
пясъчници, глини и други. Те не са обект на стопанска експлоатация, но в перспектива
могат да представляват интерес като локален суровинен източник, особено при
очаквания за развитие на строителните дейности на територията на общината.
Биологичното разнообразие на територията на община Бяла представлява
съществен фактор, който може да повлияе характеристиките на развитието. Към
декември 2012 г. горските територии в община Бяла са 8951,9 ха и те заемат 55,4 % от
общата територия на общината. Разпределението на горските територии между
отделните населени места е различно, като най-голяма площ те имат в землището на с.
Господиново -3048,2 ха, а най-малка е площта им в землището на гр. Бяла – 240 ха. Над
половината от територията на община Бяла представлява горски територии, като почти
изцяло горите са част от държавния фонд.
Горските територии имат най-висок дял спрямо общата площ в землището на
Самотино – 90,1%, след това в с. Господиново – 78,6%, с. Дюлино – 68,7% и т.н. В
землището на Бяла горските територии имат най-малък относителен дял спрямо общата
площ – 5,7%. Териториалната структура на горските територии показва, че 34% от
горите се намират в землищата на с. Господиново, 18% - в Самотино, 17% - в Дюлино,
по 14% в Горица и Попович и 3% в Бяла.
Устройството и стопанисването на горския фонд се извършва от Държавно
лесничейство (ДЛ) “Старо Оряхово”, със седалище в съседната община Долен Чифлик.
В община Бяла са обособени два технически участъка (ТУ): Бяла (седалище - село
Горица) и Горска барака (седалище – м. Горска барака). На практика общинската
администрация не упражняват никакъв контрол върху мероприятията по ползването,
възстановяването и опазването на горите.
Горите на територията на община Бяла са локализирани в Камчийската планина,
достигайки до Черноморския бряг и са представени 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
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бор). Естествените гори са 66% от горските масиви, а издънковите 34%. Подрастноподлесния етаж е повсеместен, живата почвена покривка е средно гъста и се състои от
разнотревие. Възрастовата структура определя преобладаването на младите горски
екосистеми. Горските ресурси на територията на общината са важен природен
потенциал за развитието на туризма, в т.ч. на ловния туризъм, дърводобива и
разнообразния спектър от странични дейности.
В района на общината все още има елени, сърни, муфлони и диви свине, заек,
лисица и благороден елен. Местообитанията им са в района между м. Горска барака,
село Господиново, село Попович и село Дюлино. Нарастването на дивеча се подпомага
с подхранване, създаване на условия за естествена защита, водопой и спокойствие.
Бреговата зона на община Бяла, поради ограничената по характер и
интензивност експлоатация, е екологично чиста. Най-често срещаните риби са: калкан,
паламуд, лефер, сафрид, трицона, попчета, акула.
Рапанът е аквакултура, която се среща в съжителство с черната мида, която той
използва за храна. От извършените предварителни проучвания, подходящи за
изкуствено отглеждане на рапани и черни миди, са заливите Св. Атанас и Черни нос,
както и северно от централния плаж в Бяла. Разполагането на съоръжения, обаче, би
попречило на свободното движение на рибните пасажи към таляните, затова следва при
вероятно проектиране на такива съоръжения, тази опасност да бъде взета под
внимание. Няма данни замърсяване, което промишленото отглеждане на рапани би
предизвикало.

В община Бяла се намират две защитени територии:


Природната забележителност "Белите скали" с обща площ 14,2 ха, намираща
се в землище на град Бяла;



Защитена местност с наименование "Горска барака" с обща площ 93,4 ха,
намираща се в землището на село Господиново
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Природната забележителност “Белите скали представлява непрекъснат скален
геоложки профил с геохроноложка граница Креда - Терциер и съпътстваща я иридиеворедкоментална аномалия. Това е първата Креда - Терциер граница в България и по
думите на проф. Прайзингер /ръководител на експедицията по разкриването им/, те са
буквално на “една ръка” разстояние. Бяла е четвъртото място в света, където са открити
следи за гигантския космически катаклизъм на границата Креда - Терциер, довел до
края на ерата на динозаврите и дал шанс за развитието на бозайниците.
В

границите

на

природната

забележителност

са

забранени

всякакво

строителство, разкриване на кариери и геологопроучвателни и добивни работи,
алпинизъм, нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности,
които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им
стойност.
Белите скали се намират на бреговата линия, като са достъпни от страна на
плажовата ивица. Демонстрационен център “Белите скали” е изграден през 2001 година
по проект на Сдружение “Приятели на Бяла”, благодарение на Клуб “Отворено
общество”- град Варна, чрез финансиране по Програма “Демократична мрежа” на
Американската агенция за международно развитие и Института за Устойчиви
общности. Целта на този център е да представи природната забележителност Белите
скали в град Бяла.
Опазването на биологичното

разнообразието е съществен

елемент

от

устойчивото социално-икономическо развитие. То изисква и специална подкрепа, както
и предвиждане на съответни дейности при планиране на различните секторни
политики. Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени територии,
целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и
местообитания в ЕС. Съгласно възприетото от него деление, територията на страната
ни попада в три биогеографски района – Алпийски, Континентален и Черноморски.
Разполагането на защитените зони на територията на две и повече съседни общини ще
изисква съвместни усилия от местните власти за постигане на изискванията на
устойчивото им управление и развитие на териториите.
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2.2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА
Крайбрежието на област Варна е с ясно изразени стари и съвременни
абразионни,

свлачищно-абразионни,

свлачищни

и

акумулационни

форми.

На

територията на Варненска област са регистрирани едни от най-големите древни и
съвременни свлачищни процеси. Те обхващат почти цялата крайбрежна зона,
включително южно от Варна (Галата, Фичоза, Сакама дере, Паша дере, Родни балкани,
Камчия – къмпинг “Романтика”, Бяла).
Една от главните причини за активизирането на свлачищата е антропогенната
намеса, която е свързана със засилената урбанизация и се изразява в: допълнително
натоварване със статични и динамични товари на склоновете; подсичане на склоновете;
увеличаване на инфилтрацията на води; препречване на повърхностния и подземния
отток; изграждане на сгради и съоръжения, несъобразени с инженерно-геоложките и
хидрогеоложките условия; липса на канализационна мрежа; течове във ВиК мрежата и
други. Проявяващата се свлачищна активност понастоящем е привързана преди всичко
към съвременния ерозионен базис и антропогенно въздействие.
Съгласно Закона за устройство на територията специфичното предназначение на
поземления фонд се определя в съответните устройствени планове. Съотношението на
урбанизираната към цялата територия е под средното за областта, като се доближава
по-скоро до това на общините от тилната част на областта, които са с преобладаващо
аграрно-промишлен

характер.

Осъществяваните

и

очакваните

промени

в

застроителните планове, обаче, ще променят това съотношение.
Към декември 2012 г. обработваемата земя в землището на Бяла е около 2000 ха
(55% от земеделската територия), която е заета предимно със зърнени култури и лозя.
Обработваемата земя на територията на община Бяла е 5574,2 ха. Собствеността върху
нея се разпределя както следва: държавна – 650,0 ха, частна – 4900,0 ха.
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2.2.1. Основни транспортни и природни оси
Пътната мрежа на област Варна има специфична структура, различна от тази на
другите области от Североизточен район. Относителният дял на пътищата с
национално значение (АМ и І клас) е 27,11%, по-висок от този в СИ район (21,25%) и
средния за страната (17,56%), при това с най-висок дял на изградените АМ. В същото
време относителният дял на второкласните пътища (5,9%) е много по-нисък от средния
за района и страната, а този на третокласните пътища (66,99) не е много по-висок от
средните стойности за страната и района. Това по-ограничено развитие на регионалната
пътна мрежа в известна степен затруднява достъпа до областния център на населените
места от териториите, разположени периферно на Автомагистрала „Хемус” и
първокласната пътна мрежа.
Транспортните

връзки

осигуряват

добрата

транспортна

достъпност

на

населените места в общината. Наличието на втора транспортна артерия, преминаваща
през тилната част на общината ограничава силна изява на явлението “център –
периферия”. Изграждането на техническа инфраструктура в селата ще спомогне
избягването на процеса на миграция.
В средносрочен план може да се очаква развитие на процес на агломериране
между Бяла и Обзор по отношение на структурнофункционалните системи от сферите
на труда и отдиха. Град Бяла е общински център, докато Обзор е периферен град от
съседната община Несебър, принадлежащ към друга административна област и друг
планов район (Югоизточен район за развитие). Това обуславя нуждата от внимателна и
ефективна координация както между общинските планове за развитие, така и между
областните стратегии на Варна и Бургас, с цел да бъдат използвани в максимална
степен възможностите, създадени от свързването на двете населени места, както и
избегнати възможните проблеми. Настоящата ситуация, както и опита от миналото
показват, че са необходими мерки за координирано взаимодействие, като следва да се
търси връзка на еднакво ниво в административната йерархия, т.е. общински център
Бяла и общински център Несебър.
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2.2.2. Селищни концентрации в община Бяла
В зависимост от близостта до морето, територията на община Бяла може да бъде
разделена на две части – “морска” и “тилна”. Като “морска” територия може да бъде
определена зоната с излаз на бреговата ивица, като в дълбочина тя обхваща частта
между брега и първокласен път І-9. Тази зона представлява интерес както от стопанска
гледна точка за развитие на туризъм и рекреационни дейности, така и по отношение на
транспорта и комуникациите на общината със съседните общини, с областните
центрове Варна и Бургас. В тази зона е съсредоточено и над две трети от цялото
население на общината (град Бяла, село Горица).
Същевременно населените места от “морската “част, град Бяла, както и селата
Горица и Самотино, попадат във втора зона, обособявана при планиране на
Черноморското крайбрежие с териториално устройствени планове. Съгласно Наредбата
за териториално - устройствено планиране на Черноморското крайбрежие, зоната
обхваща както горите и земеделските земи на разстояние 5 км от брега, така и
териториите в строителни граници на населените места в землищата на посочените
населени места.
В демографско отношение село Самотино е едно от много малките села (с
население под 35 души) на територията на област Варна. По данни от преброяването
през 2011 година в Самотино живеят 2 души. Процесът на обезлюдяване е започнал
още през 50 и 60-те години, а понастоящем може да се каже, че в селото не живее
никой.
В териториалноустройствено отношение, обаче, Самотино предоставя уникална
възможност за ново развитие и възраждане на тази част от територията на общината.
Запазването през годините на статута му на населено място в настоящият момент го
прави изключително привлекателно като място за инвестиции поради географското му
положение (на 7-8 км от морето), красивата природа, наличието на регулирани
територии и частично на инфраструктура (работещ трафопост). В настоящият момент
Самотино е свързано със село Горица чрез стар селски път. За водоснабдяване се
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ползват кладенци, налични във всеки парцел. Предвид проявения силен инвестиционен
интерес, община Бяла е изготвила проекти за изграждане на асфалтиран път и
водопровод.
В “морската” територия попада и голяма част от землището на град Бяла, която
включва земеделска обработваема земя,

представляваща значителна част

от

обработваемата земя в общината. В тилната част на общината попадат селата
Господиново, Дюлино и Попович, като последните две са разположени по границата
със съседните общини (Несебър). През Дюлино преминава второкласен път ІІІ – 906,
свързващ Варна и Бургас4, като село Попович също е свързано с този път, преминаващ
през Дюлинския проход. Това осигурява много добра транспортна достъпност на
тилната част на общината, а населените места в нея не са свързани с останалата
територия на страната само чрез пътни връзки през общинския център.

2.2.3. Функционална структура на община Бяла
Възстановяването на собствеността върху земята допринася за засиления
инвестиционен интерес, изразяващ се в намерения за застрояване от най-различен
характер: за отдих и живеене; за туризъм, за услуги и др. Засилен интерес се забелязва
най-вече “морската “ зона на общината, в близост до морското крайбрежие. С това
площта на урбанизираните територии в общината се увеличава с над една трета, като
достигат до 12600 дка., и съотношението между урбанизираната и общата територия
достига средната стойност за област Варна. Разширяване на урбанизирани територии
става за сметка на селскостопанските земи.
Устройствените планове на селата в общината са изготвени основно през 40-те и
50-те години на миналия век. Плановете на населените места са остарели и неактуални
след реституционните процеси. Намиращият се южно от Бяла град Обзор по население,
а и по туристически функции се доближава до град Бяла. Поради непосредствена
географска близост, след изчерпване на екстензивните възможности на териториалното
4

(Старо Оряхово - Обзор) - Дюлино - Оризаре - Каблешково - (Слънчев бряг - Бургас)
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развитие за град Бяла и град Обзор в средносрочен план може да се очаква развитие на
процес на агломериране между двете селища. Вече се наблюдава подобен процес по
отношение на отделни обекти на инфраструктурата, като пречиствателната станция.
При планиране и координиране на този процес следва да се вземе предвид различното
положение на двете населени места в йерархията на административната система.
Като цяло, урбанизационният фактор създава условия за възникване на
неблагоприятни процеси в “морската” зона. Осъществяването на прекомерно
застрояване, несъобразено с множество важни фактори, ще доведе до трайни изменения
на природните дадености. Това в много голяма степен ще застраши възможностите за
дългосрочно и устойчиво развитие на цялата социално-икономическа среда, вкл.
развитие на алтернативни форми на туризъм и селско стопанство.
Изявената тенденция за усвояване на територията по протежение на
крайбрежието изисква осъществяване на взаимодействие на териториалното развитие,
нуждите и тенденциите във водещите икономически сектори и изискванията на
екологичното планиране. Резултатът трябва да е постигане на баланс между
урбанизираната и природната среда, така, че да бъдат удовлетворени както
изискванията на икономическото развитие, така и изискванията за качеството на
обитаемата среда, за да бъде гарантирано дългосрочното социално-икономическо
развитие на общината. Предотвратяването на прекалената урбанизация на морския бряг
може да бъде постигнато като естествената тилна част от територията на общината
бъде използвана за развитие на функции, свързани с туризма (основно алтернативните
видове туризъм), както и на традиционно съществуващите икономически сектори
(селско стопанство).
Решаването на проблемите на урбанистичното развитие е непосредствено
свързано

с

устройственото

планиране

на

територията

на

областта.

Самата

проблематика подсказва, че устройствените планове трябва да са интегриращи
различни проблеми и територии, позволяващи извеждане на комплексни цели и
резултати. Приоритетният характер на такъв тип устройствени планове произлиза от
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възможността с приемането им да се създаде надеждна, перспективна информационна
база за устройствени и информационни действия.

2.3. ИСТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
2.3.1. Интерпретация
Община

Бяла,

представена

като

съчетание

на

едноименния

град,

принадлежащите му села и установените връзки между тях е закономерно следствие на
историческо развитие и преплитане на различни епохи. Всяка епоха е оставила
определени материални и нематериални следи, културни и етнографски модели,
източник на традиции, бит и познание за съвременното състояние. Прегледът на
историята често е разковничето и основен фактор за икономическото развитие на
съответното селище или регион. Запазването на традициите е основа, определяща
успеха при разработването на стратегически документи в България, в това число и при
разработването на Общинския план за развитието на община Бяла.

2.3.2. Подход
Подходът към историята на община Бяла се основава на неразривната връзка
както между минало и настояще, така и между трайни и нетрайни елементи във
времето. Нетрайните елементи обуславят преходите между отделните епохи и водят до
изгубване на историческите следи. Трайните елементи са в основата на запазването на
културното наследство до днешни дни. Съобразно Закона за културното наследство,
същото обхваща „ материалното и нематериалното движимо и недвижимо наследство
като съвкупност на културни ценности, които са носители на историческа памет,
национална идентичност и имат научна или културна стойност”. Връщането назад към
историята трябва да се осъществява с ясното разбиране, че наследството не е само по
отношение на нормативно дефинираните културни ценности, а то представлява
съвкупност от всички трайни исторически следи.
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2.3.3. Значимост
Културното

наследство

основен

елемент

при

цялостната

историческа

характеристика на община Бяла. Трайните и нетрайните елементи разкриват
закономерностите в развитието на общината и очертават традиционните оси на
развитие, основните селищни концентрации, характерните аграрни и рекреационни
територии, присъщите за общината икономически дейности. Включването на
историческия преглед и културното наследство в общинския план позволяват
формирането на изводи, които могат да намерят приложение при разработване на
стратегическата част от общинския план.
Със спецификата на конкретното място пряко е свързана и неговото културно
наследство. Историческите следи определят неговата специфика и позволяват
разграничаването му от другите места като подчертават неговата идентичност. Все така
актуален остава въпросът за икономическата значимост на културното наследство и за
неговата връзка с развитието на туризма и със сферата на обслужването. В пряка връзка
със запазването на културните ценности и тяхното пълноценно представяне е и
развитието на необходима и адекватна инфраструктура.

2.3.4. Рамка
При историческия преглед на културното наследство в община Бяла са
използвани документи, регламентиращи дейностите по опазването на културното
наследство и очертаващи рамката за подхода към него в общинския план. Взети са
предвид както национални, така и международни нормативни документи.

2.3.5. Представяне
Първото селище в района на Бяла е възникнало през VІ в. пр. Хр., като се
предполага, че това е станало около залива на нос Свети Атанас. За това свидетелстват
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резултатите от подводните археологически проучвания на това място през 1979 г. с
групата “Космос” и през 1988 и 1989 г. – с водолазната група на НЕК-ЮНЕСКО. Найранното свидетелство за приставане на кораби в залива засега са два каменни щокаостанки от каменно-дървени котви. Те датират от VІ в. пр. Хр. Към такава ранна дата
насочват и няколко фрагмента от хиоски амфори (края на VІ-V в. пр. Хр.). Експонатите
са изложени в Демонстрационен център “Белите скали” в Бяла.
Селището се е намирало непосредствено до известна римска пътна станция
(Темплум Йовис), а около него има римска крепост. Името на станцията е дадено от
храма на Зевс. От него произхождат мраморни капители, единият видян през 1892 г. в
развалините в северозападния край на крепостта, а другият- зазидан в стената на
църквата “Св. Успение Богородично” в Бяла. Капителите са в Коринтски стил. От
разрушената крепост в същата църква са пренесени квадратни тухли и още една
мраморна колона с обикновен капител.
Районът попада в териториите на разпространение на тетрадрахми, сечени в
Томи и Одесос, както и на римски монети. При изкопни работи през 1969 г. е открита
варовикова надгробна плоча с гръцки надпис. Надписът е възстановен от проф.
Веселин Бешевлиев и гласи : ”В памет на Теодор Презвитера”. Датировката се отнася
към началото на VІ в.
След основаването на Първото българско царство през 681 г., районът влиза в
границите му. Първата българска държава била твърде сложно устроена и отбраната й
била организирана чрез цяла система от укрепителни съоръжения. Откъслечните
сведения на старите автори и народните предания пораждат интерес към
земнонасипните съоръжения у нас още в първите години след Освобождението.
Тяхното откриване за науката е заслуга на братята Карел и Херменгилд Шкорпил. В
резултат на техните знаменити обиколки из България са приведени в известност почти
всички запазени землени укрепления.
На границата между Бяла и Обзор е разположен най-южният крайбрежен вал по
Българското Черноморие. Той затваря ниската пясъчна тераса при устието на река
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Двойница. Започва на нейния ляв бряг, достига река Панаир дере, преминава северно от
нея и завършва в подножието на високо издигнатия бряг. Тук по повърхността на вала
се виждат разхвърляни камъни и тухли, вземани вероятно от останките на голямата
римска крепост при Обзор. В този насип е открит един от ценните паметници, свързани
с прабългарската руническа писменост- известният камък от Бяла, в момента изложен в
Националния исторически музей в София. Знаците датират към VІІІ- ІХ в. като те са
характерни за цялата територия на Първото българско царство.
В околностите на с. Дюлино се намира и средновековната крепост Козяк.
Развалините на крепостта се намират на източния от двата ръта, които се спущат от
връх Янку тепе към долината на р. Двойница. Според братя Шкорпил крепостта се е
състояла от две части. Предната, като по- достъпна, е била здраво съградена с план на
неправилен шестоъгълник. В северния ъгъл личат останките на кула. Като пристан
Козяк несъмнено се е използвал /въпреки, че не е отбелязан в средновековните морски
карти/, защото през ХVІ в. е съществувал “закон за пристанището на Гьозке”, в който
се определят митата на стоките, внасяни или изнасяни с кораби. Крепостта тежко
пострадала от рицарите на граф Амедей VІ Савойски по време на морския поход срещу
Българското Черноморие през есента на 1366 г. При неизвестни обстоятелства покъсно Козяк отново била включена в границите на Търновското царство по времето на
цар Иван Шишман /1371-1395/. Пълният упадък на крепостта настъпил през ХІХ в. ,
когато нейния пристан, недостъпен за параходите, бил посещаван само от малки гемии,
които изнасяли оттук дървен материал.
За първи път името на селището се споменава в един турски регистър от 1731 г.
като Ак-дере. От събитията преди 1878 г. славата на Бяла се свързва с името на
хайдутин Щерю Певтичев. Жителите на града му издигат паметник през 1986 г., който
в момента се намира в центъра на града.
През 1821 г. в Гърция избухва въстание против Османската империя. То
обхванало всички села и градове покрай Черноморието, които били населени с гърци. В
това въстание взели участие и жители на Бяла. Към края на ХІХ в. селището се е
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разделяло на две махали, които са се назовавали по името на църквите разположени в
тях - “Св. Успение Богородично” и “Св. Параскева”.
От 1925 до към 1928 г. от Бяла са се изселили около двеста семейства в Гърция
(Катерини, Корино, Китрос, Аспрос). В техните къщи се настаняват бежанцимакедонци, а по- късно тракийци и добруджанци. След Втората световна война започва
благоустрояването на селището.
Голямо значение за благоустрояването на селището изиграва трудовата
повинност. Тя се въвежда през 1948 г., като този труд се влага в изграждането на
училището, читалището, мостове и пътна мрежа, водоснабдяване и електрификация,
озеленяване. Отделят се средства за изграждането на обществени сгради и оформянето
на нов център. През 1976 г. е открита детска градина, аптека, преустроена е пощата.
През 70-те години започва строителството на поликлиника, която официално е открита
през 1983 г. Официално Бяла е обявен за град на 5.ІХ.1984 г.

2.4. ИЗВОДИ ОТ ОБЩАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
Въз основа на направения преглед за географската структура, пространственото
развитие и функционална структура и историческата характеристика и културно
наследство могат да се направят няколко основни изводи. Общината разполага с добро
географско местоположение, което предопределя както развитието на туризма, така
също и на селското, горското и рибното стопанство.
Транспортна достъпност на населените места в общината е много добра. През
общината минава първокласен път І-9 Варна-Бургас. Очаква се изграждането на
автомагистрала Варна-Бургас. За развитие на водния транспорт в залива "Свети
Атанас" е изградена кейова стена и малко туристическо пристанище за рибарски лодки
и малки яхти. Пристанището е удобно за обслужване на туристи, но не и за товарниразтоварни работи.
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Климатът е подходящ за развитието на туризма и селското стопанство. За това
предполагат и наличието на микроязовир с възможност за изкуствено напояване, както
и на естествени водоизточници за напояване. Общината разполага с богато биологично
разнообразие и защитени природни територии. Наличните природни ресурси и тяхното
състояние могат да се интерпретират като фактор за социално-икономическото
развитие.
Комплексната климатична оценка на община Бяла може да се характеризира
като благоприятна. Климатът като цяло не играе ролята на задържащ фактор за
развитие на основните стопански дейности и на жизнените функции на населението и
на селищната мрежа.
Някои от основните компоненти на климата - температура на въздуха, валежи,
продължителност на слънчевото греене и др. благоприятстват развитието на селското
стопанство. Относително високите зимни температури на въздуха, които рядко падат
под 0°, разпределението на валежите с максимуми през есента и лятото, както и
продължителността на слънчевото греене са благоприятни климатични условия за
развитие на лозарството, овощарството, зеленчукопроизводството. Туризмът като
стопанска дейност може да разчита на стимулиращото влияние на климатичните
компоненти - продължително слънчево греене през летните месеци, голям брой ясни
дни през лятото и др. Късата продължителност на трайната снежна покривка и
незначителната височина на снега през зимните месеци не могат да затруднят
транспорта на територията на общината. Отбелязаният през месец септември минимум
на летните валежи може да се разглежда като възможност за удължаване на
туристическия сезон през есента.
Природната среда, съчетаваща планински и полупланински релеф и морски
бряг, е разнообразна и привлекателна за комбиниране на различен вид туризъм. Като
нейни предимства могат да се отбележат наличието на гори с рекреационно значение.
Предимство са и горите със стопанско значение, които са важен фон на рекреационната
дейност. Почвените условия и климатичните фактори благоприятстват развитието на
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селскостопанския сектор. Възстановяването на собствеността върху земеделските земи
е приключено, като почти 90% от обработваемата земя е частна собственост.
Язовир Господиново, както и река Двойница осигуряват възможност за
изкуствено напояване на селскостопански култури. Язовирът може да се използва за
развитие на допълнителни дейности като рибовъдство, спортен риболов, водни
спортове и др., които биха увеличили приходите от него. Ползването му за
допълнителни дейности може да увеличи туристическата атрактивност на общината.
Целесъобразно е да бъдат предприети мерки за трансформиране на собствеността върху
него или като собственост на общината или на сдружение на водоползвателите, найдобре образувано от собствениците.
Изграждане на мрежата Натура 2000 в България е един от приоритетите на
Националния план за запазване на биологичното разнообразие. Планът отчита, че към
настоящия момент не са развити в достатъчна степен сътрудничеството и
координацията между различните заинтересовани страни по опазване и устойчиво
ползване на биологичното разнообразие: държавната администрация, научните и
академичните институции, неправителствените организации, местните власт и частния
сектор.
2.4.1. Идентифицирани проблеми
От направения анализ се установява, че наличните природни и материални
ресурси са подложени на екстензивно използване. Развитието на туризма изисква
съответното развитие и на материалната база, основно средства за подслон и заведения
за хранене и развлечения. Промените, извършвани в териториалните устройствени
планове са в посока увеличаване на териториите на населените места за сметка основно
на земеделските територии. Прекомерното урбанизиране, обаче, може да има силен
негативен ефект върху привлекателността на общината като място за туризъм.
Застрояването през последните няколко години на курортните комплекси и малките
градски центрове по крайбрежието се отчита като грешка, поради унищожаване на
природните ресурси. С тава нараства вероятността за отдръпване на туристите и
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намаляване на рентабилността на направените инвестиции. Основната заплаха при
прекаленото урбанизиране на територията на община Бяла е намаляване и дори
изчерпване в средносрочен и дългосрочен план на атрактивността на общината като
туристическа дестинация. Урбанизацията също така отнема от ресурсите за развитие на
селското стопанство.
Изборът на подход за балансирано застрояване и използване на земята и
останалите

природни

ресурси

(горски

ресурси,

биологично

и

фаунистично

разнообразие) ще позволи устойчиво развитие на секторите на туризма и селското
стопанство и намаляване на риска от сътресения в местната икономика. Запазването на
природните ресурси може да се окаже силно конкурентно предимство, предвид
екстензивното им използване в други части на черноморското крайбрежие.
Интензивното развитие на територията и природните ресурси изисква
значителни усилия от страна на цялата местна общност за постигане на разумен баланс
на интересите на всички заинтересовани страни. Силното доминиране на туризма,
обаче, създава съществени рискове за икономиката на общината. Тенденциите
показват, че в кратко и средносрочен план не може да се очаква развитие на
пълноценен целогодишен туризъм. Това означава, че ефекта от развитието на туризма
ще продължи да е със силно изразен сезонен характер, което ще се отрази и на
съпътстващите дейности и услуги, на заетостта и доходите на населението. Друг
съществен риск е силната чувствителност на туристическия пазар, който се влияе от
фактори, свързани с общото международно икономическо развитие.
Като алтернатива на доминираната от туристическия сектор икономика може да
се разглежда диверсификацията на местното икономическо развитие. Подкрепата за
икономически сектори, различни от туризма, и традиционни за региона, ще позволи
създаването на устойчива общинска икономика. Това ще намали натиска върху
ресурсите, произхождащ от туристическия сектор, като същевременно ще даде
възможност за допълнително генериране на доходи от тях по подходящ за
съхранението им начин. При неблагоприятно развитие на туризма в национален и
международен план местната икономика ще има възможност да пренасочи ресурсите
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към другите сектори, което ще позволи по-безболезнено преодоляване на възможни
кризисни ситуации.
Като възможности за разнообразяване се разглежда развитието на селското
стопанство по посока екологично земеделие и селски туризъм, създаването на работни
места, свързани с управлението на околната среда и развитие на екологичен туризъм,
както и развитието на производства, свързани с преработка на екологичната селско
стопанска продукция и други “чисти” производства. Това ще окаже положително
влияние и върху туристическия бизнес в страната.
Все още плажните ивици са тесни и слабо представени. Макар общината да
разполага със собствени водоизточници на питейна вода, те са крайно недостатъчни,
което би довело до доста по-сериозни проблеми в близкото бъдеще. Допълнителни
проблеми за развитието на туризма, селското и горското стопанство, както и върху
пътната инфраструктура създават и свлачищата, които все пак са стабилизирани до
известна степен. Въпреки интензивния процес на урбанизация, устройствените планове
на населените места в общината са остарели и неактуализирани.
Развитието

на

икономиката,

инфраструктурата,

туризма,

селско

и

горскостопанските дейности води не само до пряка загуба и разрушаване на
местообитания, но и до нарушаване на условията в тях. Като заплаха със засилващо се
значение е посочен строежът на големи туристически комплекси и съоръжения по
Черноморието с най-критични зони са бреговата ивица на юг от Созопол, Силистар,
Иракли, долината между Обзор и Бяла и др. Като заплаха е посочено дори
изграждането на голф игрища.

2.5. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
2.5.1. Икономическа структура
Излазът на море е един от основните фактори, които формират насоката на
развитие на община Бяла. Развитието на туризма и селското стопанство са основните
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отрасли, които се развиват на територията й. Общината е най-малката по брой на
населението и третата с най-малка територия в област Варна.
Икономиката на общината е с най-нисък дял в областната икономика по почти
всички основни икономически показатели. През 2011 г. в нея се произвежда едва 0,35%
от произведената продукция в областта. В общината работят 0,7% от предприятията, а
наетите в тях лица са 0,4% от общо наетите в областта лица. С най-висок относителен
дял се характеризират дълготрайните активи – 1,19%. Делът на останалите
макроикономически показатели (приходи и разходи от дейността, нетни приходи от
продажби) в областната икономика е символичен и попада в интервала от 0,18% до
0,29%. Характерът на икономиката може да се определи като локален.
Прегледът на областната икономика по общини показва сериозното
преимущество на община Варна пред останалите общини. В община Варна са
съсредоточени 87% от предприятията, 73% от дълготрайните материални активи и 88%
от заетите лица. В община Варна се реализират 72% от произведената продукция на
областта и 80% от приходите от дейност. Община Девня идва заема второ място по
икономически показатели, но чувствително след Варна. Останалите общини са с твърде
малък принос в областната икономика.
В проучване на НЦТР при

разработването на „Национална концепция за

пространствено развитие 2013 – 2025 г.” град Бяла е определен като пето ниво - много
малки градове и села, центрове с общинско значение за територията на съответните
общини. Това определение затвърждава ролята му само на важен промишлен,
търговски и транспортен център за общината, но не и за областта или района.
В основните отрасли (хотели и ресторанти, селско стопанство, операции с
недвижими имоти) на общинската икономика работят едва 5,0% от предприятията в
съответните сектори на областно ниво. В тях са наети 3,5% от наетите в областта лица.
В общината основно се развиват следните икономически сектора:


Хотелиерство и ресторантьорство;
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Селско, ловно и горско стопанство;



Строителство;



Операции с недвижими имоти;



Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети,
на лични вещи и на стоки за домакинството;



Административни и спомагателни дейности;



Преработваща промишленост.

Най-голям е делът на регистрираните приходи от продажби и приходите от
дейността спрямо тези, регистрирани от предприятията в областта от секторите
„операции с недвижими имоти” и „строителство”. В тези два сектора логично е висок и
делът на материалните активи, както и разходите за дейността. По брой на наетите лица
с високи относителни дялове (спрямо средния за общината) са секторите
„административни и спомагателни дейности”, „хотелиерство и ресторантьорство” и
„селско, горско и рибно стопанство”. Сравнително висок е и делът в сектор „хуманно
здравеопазване и социална работа”.
В община Бяла с най-висок относителен дял са показателите в областта на
търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (29,0%) и в хотелиерството и
ресторантьорството (21,0%). Според наетите лица на челните места се нареждат
„хотелиерство и ресторантьорство”, „административни и спомагателни дейности” и
„строителство”. В предприятията от строителния бранш са реализирани 36% от
реализираните в общината приходи от дейността, 31% от нетните приходи от
продажба, а са направени 41% разходи за дейността. С доста по-високи равнища на
средната работна заплата спрямо средната за общината са работещите в секторите
„хотелиерство и ресторантьорство”, „преработваща промишленост” и „операции с
недвижими имоти”. Според наличните данни, с най-висока стойност на разполагаемите
дълготрайни материални активи са предприятията от сектора „операции с недвижими
имоти”.
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Селско, горско и рибно стопанство
На територията на община Бяла през 2011 г. функционират 17 предприятия от
сектор „Селско, горско и рибно стопанство” или 7,9 % от предприятията в общината. В
селското стопанство се произвежда 5,9% от произведената продукция в общината.
Нетните приходи от продажби в селското стопанство са 1408 хил. лв. и представляват
5,4% от нетните приходи в общината. Направените разходи за дейността в селското
стопанство възлизат на 1890 хил. лв. или 4,1% от всички разходи за отрасловите
сектори в общината. ДМА, с които разполагат земеделските производители са на
стойност 1913 хил. лв. от общо ДМА в община Бяла на стойност 97413 хил. лв., т.е на
тях се падат едва 2% от общата стойност на активите в общината. Наетите по трудово и
служебно правоотношение в селското, горското и рибното стопанство са 41 души или
4,6% от всички наети в община Бяла.
За развитието на земеделието и провеждането на държавната политика в сектора
допринасят областната дирекция «Земеделие и гори» и общинските служби по
земеделие. В град Бяла има офис на общинската служба по земеделие в Доблни
чифлик. На територията на област Варна има 8 общински служби по земеделие, в чийто
териториален обхват попадат 162 землища с 213 557.874 ха и 317 107 бр. имоти.
Селскостопанският фонд на община Бяла е 6270,9 ха и заема около 39% от
нейната територия. За сравнение, селскостопанският фонд на област Варна заема около
60% от територията на областта, а за страната – 52% от територията й. От изчислените
относителни дялове на селскостопанския фонд за общината, областта и страната ясно
се вижда, че показателят за община Бяла е значително под тях. Годната за обработване
земя в общината е почти 6000 ха.
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. За община Бяла е характерен висок
процент на необработваемите земи – около 70%, като той е най-висок в землищата на
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селата Самотино, Горица и Попович. Само в землището на с. Дюлино обработваната
земя е повече от пустеещата земя
Съотношението между обработваната и пустеещата земя е под 1 за всички
землища, с изключение на Дюлино. Почти 75% от обработваемата земя в община Бяла
се намира в нейната равнинна част и е разположена в землищата на Бяла и Попович.
Близостта на река Двойница до землището на с. Попович позволява развитие на
поливно земеделие, а за землището на Бяла това е възможно благодарение на язовир
Господиново.
В

община

Бяла

в

структурата

на

селскостопанската

продукция

от

растениевъдството се откроява лозарството, на което се падат около 30% и
зърнопроизводството – с 22 %. От зърнените култури се отглеждат пшеница, ечемик,
царевица, слънчоглед, грах и др. Над половината от засетите площи са с есенници, като
около 80 % от тях са засети с пшеница. Най-висок процент сред засетите площи през
пролетта са пада на слънчогледа – над 75%.
Към декември 2012 г. обработваемата земя в землището на Бяла е около 2000 ха
(55% от земеделската територия)., която е заета предимно със зърнени култури и лозя.
Подобно е разпределението на земеделските култури и в останалите землища от
общината: село Дюлино обработваемата земя е около 400 ха и е заета предимно
зърнени култури и лозя; село Горица обработваемата земя е около 350 ха и е заета
предимно зърнени култури и лозя; село Господиново обработваемата земя е около 500
ха и е заета предимно зърнени култури и лозя; село Попович обработваемата земя е
около 500 ха и е заета предимно зърнени култури; село Самотино обработваемата земя
е около 900 ха и е заета предимно зърнени култури.
Лозарството и винарството са сред традиционните поминъци в община Бяла. На
територията на Бяла има големи масиви от лозови насаждения. Значителна част от
съществуващите лозови масиви са създадени в началото на 80-те години на ХХ в.,
поради което е налице неблагоприятна възрастова структура на лозята - над 50% от тях
са на възраст между 25 и 30 години. В сортовата структура на лозята доминират белите
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винени сортове - основно димят, който е характерен за района и в по-малка степен
мискет, памид и ркатицели.
Преобладаващата част от лозовите насаждения се доближава до пределната си
възраст, поради което е необходимо тяхното подновяване. Възстановяване на лозовите
насаждения има през 2000 г., когато са създадени 12 ха нови лозя с висококачествени
винени сортове. През следващите години намалява обновяването на лозовите
насаждения и през 2005 г. неплододаващите насаждения са 1,5 ха с винени сортове и
0,3 ха с десертни сортове. Лозови насаждения има и в землищата на селата
Господиново и Горица, като по-голяма част от насажденията в Господиново не се
поддържат.
Като цяло лозовите насаждения в община Бяла не са в особено добро
агротехническо състояние, както в периода на възстановяване собствеността на
земеделските земи, така и в следващите години, което е довело до спад в добивите и
произвежданата продукция. Развитието на лозарството в общината е предпоставка за
развитието на винарството в нея. Модерна база за винопроизводство и дегустация е
изградена от винарна „Шато Полихронов”.
На овощните насаждения се падат под 4% от площите с трайни насаждения в
община Бяла. Преобладават площите, заети със сливови дръвчета (в землището на с.
Попович), но има и неголеми насаждения от ябълки и праскови. В миналото ягодите са
били традиционна култура, особено в землището на Дюлино, но в последните години
няма насаждения с икономическо значение. В общината условия за развитие на
зеленчукопроизводството има в землищата на Попович и Бяла, поради възможностите
за напояване, които осигуряват река Двойница и язовир Господиново.
Животновъдството в община Бяла е съсредоточено в частния сектор, като
основно животните се използват за задоволяване на лични нужди, т.е. за индивидуално
потребление. В общината е развито козевъдството, овцевъдството, пчеларството,
говедовъдството и птицевъдството. В община Бяла се отглеждат 2,7% от козите в
област Варна. На община Бяла се падат 1,4 % от отглежданите пчели в областта. На
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територията на общината са отглеждани 2,55 хил. бр. птици или 0,7% от отглежданите
птици в област Варна.
С приемането на страната за член на ЕС, България се задължава да спазва
европейските изисквания и стандарти за отглеждане на животни. За много от стопаните
тези изисквания са непосилни и това води до намаляване броя на отглежданите
животни. Развитието на животновъдството в община Бяла трябва да бъде съобразено с
развитието на туризма, поради което то трябва да бъде съсредоточено в селата от
общината, тъй като предлагането на качествен туристически продукт е несъвместимо с
отглеждането на животни в очертанията на град Бяла.
Отглеждането на животни в община Бяла е с ниска ефективност и намалена
конкурентоспособност. Поради това отглеждането на животни е предназначено за
индивидуално потребление и много малка част от отглежданите животни и получените
от тях продукти е с пазарна насоченост.
Сектор „селско, горско и рибно стопанство” може да се определи като
конкурентноспособен, според шест от изследваните икономически показатели. Само
според

показателя

„ДМА”

селското

стопанство

в

община

Бяла

е

неконкурентноспособно. Предимството на селското стопанство в общината е най-силно
изразено според броя на предприятията,относителният дял на които в общината е 7,9%
срещу 3,8% относителен дял на селскостопанските предприятия в област Варна.
Според нетните приходи от продажби община Бяла има конкурентни
предимства в селското стопанство, тъй като относителният им дял от нетните приходи
от продажби за общината е 5,2%, при относителен дял за областта от 2,6%. Следващият
показател, според който селското стопанство има конкурентни предимства, е броят на
наетите лица, относителният дял на които за общината е 4,6%, а за областта – 2,5%.
Конкурентни предимства на селското стопанство в община Бяла се откриват и според
показателите - приходи от дейността, разходи за дейността и произведена продукция.

57

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Горско стопанство
Към декември 2012 г. горските територии в община Бяла са 8951,9 ха и те заемат
55,4 % от територията на общината. Разпределението на горските територии между
отделните населени места е различно, като най-голяма площ те имат в землището на с.
Господиново -3048,2 ха, а най-малка е площта им в землището на гр. Бяла – 240 ха. Над
половината от територията на община Бяла представлява горски територии, като почти
изцяло горите са част от държавния фонд.
Горските територии имат най-висок дял спрямо общата площ в землището на
Самотино – 90,1%, след това в с. Господиново – 78,6%, с. Дюлино – 68,7% и т.н. В
землището на Бяла горските територии имат най-малък относителен дял спрямо общата
площ – 5,7%.
За стопанисването и управлението на горския фонд отговаря Държавно
лесничейство “Старо Оряхово”, със седалище в община Долен Чифлик. За улесняване
дейността на лесничейството са обособени два технически участъка - Бяла (седалище село Горица) и Горска барака (седалище - м. Горска барака). Община Бяла разполага
със значителни горски ресурси, които са важен природен потенциал за развитието на
ловен туризъм и дърводобив. За да се използва този ресурс рационално и ефективно, е
необходимо, в следващите години да се предприемат мерки за засилване контрола
върху мероприятията по ползването, възстановяването и опазването на горите.

Преработваща промишленост
Предприятията

от

преработващата

промишленост

са

основно

малки

предприятия и цехове, с изключително ограничен пазар. Териториалната концентрация
на предприятията е в град Бяла, което е сериозен проблем за заетостта на селското
население извън активния за туризъм и селско стопанство сезон.
На този етап заетата в промишленото производство работна сила е ниско
квалифицирана. Производството би могло да се развие като направление, което да
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компенсира сезонния характер на основните за общината сектори селско стопанство и
туризъм.
През 2011 г. в преработващата промишленост са работили само 12
предприятия, а произведената от тях продукция възлиза на стойност около 3,5 млн. лв.
Реализираните приходи са на стойност 3,67 млн. лв., а нетните приходи от продажба
възлизат на около 1,1 млн. лв. Предприятията от отрасловия сектор притежават ДМА
на стойност около 7,7 млн. лв.
Съпоставяйки относителния дял на сектора в общината по основните
икономически показатели

с относителния дял на сектора в областта може да се

установи какво е положението на отрасъла спрямо това в областта. Оказва се, че и тук
показателите са по-ниски от тези в областта. На ниво област относителният дял,
работещи в отрасъла представляват 6,4% от всички регистрирани предприятия, докато
на ниво община – относителният дял е малко по-нисък (5,6%). Според това
съотношение, най-голямо е изоставането по отношение на наетите лица и нетните
приходи от продажби (около три пъти), а при разходите за дейността и ДМА – малко
над два пъти.

Строителство
Строителството не се развива като икономическа дейност от фирми
регистрирани на територията на община Бяла. Потенциал за развитие на дейността има
поради динамично изграждане на инфраструктурата в общината и плановете за
инвестиции в изграждането на курортни комплекси и жилищни сгради. Строителството
на обектите към настоящия момент се извършва от фирми регистрирани във Варна и
София.
През 2011 г. в строителния сектор са развивали дейност 18 предприятия. Те са
произвели продукция на стойност 13,1 млн. лв. и са реализирали приходи на стойност
около 13,8 млн. лв. Нетните приходи от продажби са 8,2 млн. лв., а направените
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разходи надминават приходите и възлизат на 18,8 млн. лв. Предприятията от сектора
разполагат с дълготрайни активи за 8,6 млн. лв.
Като конкурентноспособен може да се определи секторът в общината и спрямо
строителството в областта. Най-сериозно е предимството според разходите за
дейността. Реализираните в отрасъла разходи представляват 41% от всички
реализирани разходи в общината, докато средно за областта, относителният дял на
разходите в строителството е само 7,1%. След тях се нареждат приходите от дейността
(35,9% срещу 7% в областта) и нетните приходи от продажби (30,5% срещу 6,8%). С не
толкова изразени предимства се характеризира строителството по брой предприятия,
размер на ДМА и брой наети лица.

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Отрасълът е ориентиран предимно към задоволяване потребностите на
постоянното население на общината. Поради свиващото се вътрешно потребление и
търсене той изживява определени трудности. Отрицателно влияние оказват също
намалената платежоспособност на българските туристи и намалелият брой на
чуждестранните туристи. Същевременно е налице потенциал за развитието му особено на услугите, насочени към туристическия сектор, при условие, че туризмът
като цяло постигне ускорено развитие. Съществуват възможности за увеличено
предлагане на изделия на занаятчийството и произведения на изкуството.
През 2011 г. на територията на община Бяла в областта на търговията и ремонт
на автомобили и мотоциклети са работили 62 предприятия, в които е произведена
продукция за 1,0 млн. лв. Реализирани са 4,6 млн. лв. приходи, а разходите за дейността
са 4,3 млн. лв. Нетните приходи от продажби са на стойност 4,3 млн. лв., а данните за
размера на ДМА са конфиденциални.
По аналогия с отрасъла „преработваща промишленост” и в отрасъл „търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети”, икономическите показатели са по-слаби от тези,
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средно за общината. Най-близки до средните за общината са единствено резултатите по
отношение на броя на предприятията. Изоставането е само 0,13 процентни пункта, а
най-сериозно е изоставането по броя на наетите лица – 0,57 процентни пункта.
Сравнителният анализ със състоянието в областта показва, че в общината по
икономически показатели, секторът е по-слабо развит. Това особено ясно проличава от
показателите „приходи от дейността” и „разходи за дейността”. Относителният дял на
сектора в общината е по-нисък около 4 пъти в сравнение с относителния дял в областта.
В най-голяма степен секторът се доближава до ситуацията в областта по отношение на
броя на работещите предприятия.

Транспорт, складиране и пощи
В сектор „транспорт, складиране и пощи” през 2011 г. в общината
функционират само 4 предприятия. През годината е произведена продукция едва за 492
хил. лв., а са реализирани приходи около 600 хил. лв. Извършени са разходи за
дейността на стойност 544 хил. лв., а нетните приходи от продажби възлизат на 541
хил. лв. Предприятията от отрасъла притежават ДМА на стойност 305 хил. лв.
Освен, че отрасълът не е силно развит в общината, той не разполага и с
преимущества нито спрямо икономическото състояние в общината, нито в сравнение с
развитието на отрасъла в областта. Слабите позиции се наблюдават едновременно по
всички наблюдавани икономически показатели. Най-съществено е изоставането по
размер на ДМА – около 13 пъти.
Сравнителният анализ със състоянието в областта показва, че в общината по
икономически показатели, секторът е по-слабо развит. Това особено ясно проличава от
показателите „брой наети лица” и „приходи от дейността”. Относителният дял на
сектора в общината е по-нисък около 5 пъти в сравнение с относителния дял в областта.
В най-малка степен секторът изостава до ситуацията в областта по отношение на броя
на работещите предприятия.
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Хотелиерство и ресторантьорство
Туризмът е водещ отрасъл на икономиката на община Бяла. Общината разполага
с атрактивни природни ресурси и са създадени благоприятни условия за развитие на
морски летен рекреационен туризъм и съпътстващите го дейности. Община Бяла има
достатъчна за развитието на туризма брегова и плажна ивица, което дава възможност за
почивка и за практикуване на водни спортове. Значителните горски масиви в района
допринасят за превръщането му в привлекателен курортен център. Добрите
транспортни връзки с околните населени места и с Варна го правят достъпно и желано
място за почивка.
През 2011 г. в община Бяла има 17 бр. средства за подслон с 884 туристически
легла.пПо тези показатели тя е на четвърто място в областта след общините Варна,
Аврен и Долни чифлик. През 2011 г. в община Бяла 45 предприятия са се занимавали с
хотелиерство и ресторантьорство. На община Бяла се падат 3,7% от всички средства за
подслон и 1,6% от леглата в област Варна. На пръв поглед тези проценти не са големи,
но като се има предвид, че 83 % от средствата за подслон и 90,8% от леглата в областта
са в община Варна, може да се твърди че община Бяла разполага с немалка
туристическа инфраструктура.
Подобни изводи могат да се направят и за показателите реализирани нощувки и
приходи от нощувки. Броят на реализираните нощувки в община Бяла е 36479 бр., от
които 8926 бр. от български граждани и 27553 от чужденци. Приходите от реализирани
нощувки на чужденци надвишават 3,5 пъти приходите от нощувки на българи. В
община Бяла са реализирани 0,5 % от приходите от нощувки в област Варна и 0,4% от
приходите от нощувки на чужденци.
Средствата за подслон в община Бяла през 2012 г. са 145 бр., като е налице
значително нарастване в сравнение с 2011 г. Средствата за подслон в община Бяла са
хотели, семейни хотели, къщи, самостоятелни стаи и бунгала. Те съсредоточени в град
Бяла и околностите му, като по-голямата част от новопостроените хотели са
разположени близо до морето. Къщите за гости и самостоятелните стаи се намират в
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рамките на града, но повечето от тях са отдалечени на 500 м. и повече от плажната
ивица,

поради

специфичното

му разположение.

Новопостроените

хотели

са

разположени максимално близо до морето и тази тенденция ще се запази и през
следващите години, но тук важен момент е съблюдаването на стандартите и законите,
за да не се допусне презастрояване, което да отблъсне туристите.
През 2012 г. реализираните нощувки са 209850 бр., от които 16768 бр. на
чужденци. В сравнение с предходната година броят на реализираните нощувки се е
увеличил 5,8 пъти, като увеличението е за сметка на увеличения брой на нощувките на
българи. Средният престой на туристите, измерен чрез броя на нощувките, е 7 дни.
През 2012 г. намалява броят на нощувките на чужденци с 39%, от 27552 бр. през 2011 г.
на 16768 бр. Град Бяла е предпочитано място за почивка от гражданите на Русия,
страните от ОНД, Румъния, Норвегия, Дания, Германия, Полша и Англия.
Заведенията за хранене на територията на общината са 82 бр., от които 73 са
разположени в град Бяла и 9 в селата от общината. През 2012 г. търговските обекти на
територията на общината са 26 бр., като към тях се прибавят и сезонните обекти по
алеята. Търговската мрежа на територията на общината задоволява потребностите на
постоянното население и на туристическия поток.
Община Бяла разполага с общински стадион, тенис кортове, волейболни игрища
по хотелите, батути, люлки и детски площадки, водна пързалка. Посочените спортни и
развлекателни съоръжения са важна част от всяко курортно селища и са предпоставка
за привличане на туристи, чрез възможностите за осигуряване на пълноценен отдих,
спортни занимания и развлечения. За гостите и летуващите в град Бяла се предлагат
редица допълнителни туристически услуги - екскурзии, разходка с лодка, джип сафари,
дегустация на вина, културни и развлекателни изяви, влакче за плажовете, разходки с
файтон и др.
В общината Бяла няма издадени лицензи за туристически оператори и такава
дейност не се извършва от местните фирми. Почти всички средства за подслон на
територията на община Бяла функционират само през активния туристически сезон.
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През следващите години общината трябва да работи в посока удължаване на
туристическия сезон, развитие на селския туризъм, СПА –туризъм, ломен туризъм и др.
Важно място в развитието на туризма в общината заема екотуризмът, чрез който ще се
разнообразят формите за туризъм, предлагани на територията на общината, но за тази
цел трябва да се подобрят възможностите за достъп до природната забележителност
“Белите скали”.
За популяризирането на град Бяла и общината като възможна дестинация за
почивка и отдих е необходим комплексен подход, при който населението, бизнеса и
местната администрация да обединят своите усилия в името на общата цел. През 2012
г. на територията на общината функционира един информационен център, който в
следващите години трябва да разшири своята дейност. В границите на град Бяла са
построени доста жилищни кооперации, предназначението на които е за настаняване на
туристи през летния сезон. Категорията на хотелите и останалите средства за подслон е
основно една или две звезди, но в последните години се увеличават хотелите с повисока категория, за функционирането на които е необходим квалифициран персонал,
който владее чужди езици.
Хотелиерството и ресторантьорството е водещ отрасъл на местната икономика,
тъй като в него наетите лица са 22,5% от всички наети по трудово и служебно
правоотношение в общината. Най-голям относителен дял (21%) имат предприятията от
сектор „хотелиерство и ресторантьорство” спрямо общия брой на предприятията в
общината. Показателите, изчислени спрямо броя на предприятията и броя на наетите
лица в област Варна, са 0,14% и 0,16%. В община Бяла се намират 2,3% от всички
предприятия в сектора и в него са заети 1,5% от всички наети в хотелиерството и
ресторантьорството в област Варна.
Сектор „хотелиерство и ресторантьорство” може да се определи като
сравнително конкурентноспособен. Според броя на предприятията в сектора
хотелиерството и ресторантьорството в община Бяла е силно изразено - относителният
дял на предприятията в общината е 21% срещу 6,5% относителен дял за област Варна.
Другият

показател,

според

който

хотелиерството

и

ресторантьорството

има
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конкурентни предимства, е броят на наетите лица, относителният дял на които за
общината е 22,5%, а за областта – 10,9%.
През предходния планов период са приети програми за развитие на туризма,
като основната цел на програмата за 2013 г. е развитие и утвърждаване на община Бяла
като конкурентна туристическа дестинация на националния и международния
туристически пазар и да се подкрепи и стимулира развитието на туризма, който е
традиционно водещ за общината икономически отрасъл и фактор за икономически
растеж, чрез създаване на комплексен туристически продукт за българските и
чуждестранните туристи, за увеличаване на техния брой и престой. За изпълнението на
тази цел е необходимо поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма,
изграждане и поддържане на туристическите обекти, организиране на събития и
мероприятия, реклама на туристическия продукт – участие в туристически борси и
изложения, подобряване на качеството на услугите и проучване на удовлетвореността
на туристите и др.
Наличието на природни и културни забележителности, археологически обекти,
провеждани фестивали и др. са предпоставка за нарастване на интереса към общината,
като възможност за приятен и ползотворен отдих, съчетал природните дадености,
предимствата на малкия град.
Близостта до Обзор трябва да се разглежда като предимство, което може да бъде
използвано и от двете общини с цел развитие на туризма и привличане на туристи.
Разстоянието до град Варна го прави желана дестинация, особено за предпочитащите
тихи и спокойни места за отдих и желаещи да избягнат пренатоварената северна част
на черноморското крайбрежие.
Общината има потенциал за развитие на екологичен и селски туризъм, който
при добра стратегия и създаване на необходимите условия, може да се превърне в
целогодишен.
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Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Според Класификацията на икономическите дейности 2008 (КИД 2008) към
сектор J: Създаване и разпространяване на информация и творчески продукти;
далекосъобщения се отнасят

предприятията, извършващи

следните дейности:

издателска дейност; издаване на програмни продукти; производство на филми и
телевизионни предавания; звукозаписване и издаване на музика; радио и телевизионна
дейност; създаване и излъчване на телевизионни програми; далекосъобщения; дейности
в областта на информационните услуги.
Сектор „създаване и разпространяване на информация и творчески продукти;
далекосъобщения” не е структуроопределящ за област Варна, а и от дейностите които
се отнасят към него се вижда, че не би могъл да е ключов и за община Бяла. В област
Варна в този сектор функционират 636 предприятия, на които се падат 2,1% от всички
предприятия в областта. Наетите по трудово правоотношение са 1998 души или 1,6 %
от всички наети лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна.
Произведената продукция в сектора е за 101364 хил. лв., или 1,2% от произведената
продукция в областта.
Още по-малък е относителният дял на икономически показатели – приходи от
продажби, нетни приходи от продажби, разходи за дейността и ДМА. На сектор
„създаване

и

разпространяване

на

информация

и

творчески

продукти;

далекосъобщения” се падат по 0,75% от приходите за дейността и нетните приходи от
продажби в област Варна. Разходите за дейността на фирмите от този сектор
представляват 0,66% от всички разходи за дейността в областта. Дълготрайните
материални активи в сектора са за 36198 хил. лв. и представляват 0,44% от стойността
на всички активи в област Варна.
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Операции с недвижими имоти
Другият сектор, който е доста добре развит и е тясно свързан със
строителството, е „операции с недвижими имоти”. Въпреки икономическия спад в
строителния бранш в резултат от влиянието на световната и икономическа криза от
2009 г., в община Бяла операциите с недвижими имоти се задържат на сравнително
добри позиции.
През 2011 г. на територията на община Бяла в сектора са регистрирани 42
предприятия. Въпреки сравнително ниската стойност на произведената през годината
продукция, внушителни за размерите на малката община са реализираните от сектора
приходи от дейността (3,5 млн. лв.) и нетни приходи от продажби (2,1 млн лв.). Двойно
повече са осъществените разходи за дейността (7,9 млн. лв.), а собственост на
предприятията в сектора са дълготрайни активи на стойност 22,2 млн. лв.
Секторът

притежава

ясно

изразени

конкурентни

предимства

спрямо

икономиката на общината по всички показатели, с изключение на наетите лица. Найсериозно е предимството според разходите за дейността. Спрямо същите в областта,
реализираните в общината представляват 1,5%, докато средно за общината,
относителният дял е само 0,3%. След тях се нареждат нетните приходи от продажба
(1,0% срещу 0,18% средно за общината) и приходи от дейността (0,9% срещу 0,24%). С
не толкова изразени предимства се характеризират операциите с недвижими имоти
размер на ДМА, а по брой наети лица, секторът изостава от средния показател за
общината.
Високата степен на конкурентоспособност на сектора може да се определи и
въз основа на относителните дялове на сектора в общинската и областната икономика
по икономически показатели. Най-сериозно е предимството според разходите за
дейността. Реализираните в отрасъла разходи представляват 17,2% от всички
реализирани разходи в общината, докато средно за областта, относителният дял на
разходите в операциите с недвижими имоти е само 3,3%. След тях се нареждат
приходите от дейността (9,1% срещу 2,3% в областта) и нетните приходи от продажби
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(7,6% срещу 1,4%). С не толкова изразени предимства се характеризира секторът по
брой предприятия и размер на ДМА, а по брой но наетите лица е налице изоставане с
0,17 процентни пункта.

Професионални дейности и научни изследвания
Сектор „професионални дейности и научни изследвания” не може да се
определи като конкурентноспособен, тъй като по всички изследвани икономически
показатели относителният дял за област Варна многократно надвишава относителния
дял за община Бяла. Секторът е специфичен и особено в частта си научни изследвания
е съсредоточен в областните центрове и в градовете, в които има висши училища и
научно-изследователски институти.
В община Бяла през 2011 г. функционират 3 предприятия от този сектор и
техният относителен дял в общинската икономика е 1,4% . Произведената продукция е
за 26 хил. лв. или 0,09 % от стойността на произведената продукция в общината. според
шест от изследваните икономически показатели.
Относителният дял от нетните приходи от продажби на сектора за общината е
0,1%, при относителен дял за областта от 1,7%. Според показателя разходи за
дейността секторът няма конкурентни предимства, тъй като относителният му дял в
общината е 0,03% при 1,6% за област Варна.

Административни и спомагателни дейности
В община Бяла в сектор „административни и спомагателни дейности” наетите
лица са 138 души, при общ брой наети лица в общината 897 души т.е. в сектора са
наети 15,4% от всички наети лица в общината. Нетните приходи от продажби в сектор
„административни и спомагателни дейности” са 139 хил. лв., а разходите за дейността
са 182 хил. лв.
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Сектор „административни и спомагателни дейности” не може да се определи
като конкурентноспособен, тъй като само по един от всички изследвани икономически
показатели относителният дял за община Бяла надвишава относителния дял за област
Варна. По показателя наети лица относителният дял на сектора в община Бяла през
2011 г. е 15,4% при относителен дял на наетите лица в сектора за областта от 5,2%.
Този сектор има важно значение за заетостта в местната икономика. По всички
останали икономически показатели сектор „административни и спомагателни
дейности” не е конкурентноспособен, тъй като относителният дял на показателите за
общината е много по-малък от относителния им дял за областта.
Произведената продукция в отрасъла представлява 0,47% от произведената
продукция в общината, докато за област Варна, относителният й дял е 3,13%.
Относителният дял от нетните приходи от продажби на сектора за общината е 0,51%,
при относителен дял за областта от 1,77%. Според показателя разходи за дейността
секторът, също няма конкурентни предимства, тъй като относителният му дял в
общината е 0,3% при 1,65% за област Варна. Данните за ДМА в сектора са
конфиденциални, поради което не са подложени на анализ.

Хуманно здравеопазване и социална работа
В община Бяла в сектор „хуманно здравеопазване и социална работа”
функционират 3 предприятия, които представляват 1,4% от всички предприятия в
общината. Нетните приходи от продажби в сектор „хуманно здравеопазване и социална
работа” са 231 хил. лв., а разходите за дейността са 167 хил. лв.
Сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа” не може да се определи
като конкурентноспособен, тъй като по нито иден от изследваните икономически
показатели относителният дял за община Бяла не надвишават относителния дял за
област Варна. По показателя наети лица относителният дял на сектора в област Варна е
най-висок – 5,7%. Този висок относителен дял е обясним с превръщането на град Варна
във втори здравен център в страната със значителен брой многопрофилни и
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специализирани болници. Този сектор има важно значение за заетостта в областта.
Данните за наетите лица и ДМА в сектора за община Бяла са конфиденциални.
Произведената продукция в сектора представлява 0,8% от произведената
продукция в общината, докато за област Варна, относителният й дял е 1,9%
Относителният дял от нетните приходи от продажби на сектора за общината е 0,9%,
при относителен дял за областта от 1,1%. Според показателя разходи за дейността
секторът, също няма конкурентни предимства, тъй като относителният му дял в
общината е 0,4% при 1,2% за област Варна.
В община Бяла функционира социален дом за възрастни хора с увреждания,
капацитетът на който е 30 души. В него се предлагат нормални условия за живеене и за
труд. В област Варна мрежата от социални институции е добре развита, а жителите на
община Бяла имат възможност да я използват при необходимост.

2.5.2. Инвестиции
Област Варна разполага със значителен икономически потенциал за развитие на
бизнес и за привличане на чуждестранни инвестиции. Гаранция за това са
стратегическото

географско

разположение,

добре

изградената

транспортна

инфраструктура, развитите икономически функции и подходящите природногеографски условия. Икономиката на Варненска област по редица показатели е на
сравнително високо ниво в сравнение с други области. Преките чуждестранни
инвестиции (ПЧИ) в областта нарастват от 2007 г. до 2009 г., когато достигат 1 640 млн.
евро, но през 2010 г. бележат намаление с 6,6%, а през 2011 г. - с 2%, което до голяма
степен се дължи на продължаващата финансова криза, както и на изтегляне на
инвестиции от стратегически инвеститори в района. Най-висок дял ПЧИ имат в община
Варна – 52% и в община Девня – 26%.
Преките чуждестранни инвестиции в община Бяла представляват незначителна
част от чуждестранните инвестиции в областта, но се забелязва тенденция към
увеличаване (макар и незначителна) на относителния им дял. През 2007 г.,
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инвестициите в община Бяла са били едва 0,10% от тези в областта, през 2008
намаляват до 0,06%, а през следващите три години дяловете са както следва – 0,98%,
0,94% и 1,09%.
Тези резултати показват, че финансовата криза влияе по различен начин върху
намеренията на чуждите инвеститорите в областта и в община Бяла. През периода
2007-2011 г. в областта е налице ясно изразена тенденция към намаляване на
инвестициите. През 2008 г., когато кризата все още не е толкова силна, е налице
увеличение в обема на инвестициите спрямо 2007 г. с 37%, а през следващата – ръстът
е само 4,7%. През следващите две години е налице намаление, като през 2010 г. то е в
размер на 6,6%, а през 2011 г. – намаление от 2,0%. Въпреки намаляващата тенденция в
може да се предположи, че инвестиционния интерес към областта се възвръща и това
ще доведе до съживяване на икономиката.
В общината динамиката на инвестициите следва правилото „на приливи и
отливи”. В последната година преди настъпването на кризата е отбелязан спад от
12,5%, за да дойде изненадващият прираст на инвестициите през 2009 г. (т.е. в началото
на кризата), от 1458,3%. Най-логичното обяснение е пренасочването на чуждите
инвестиции от областния град в други по-малки морски общини, в които рисковете за
инвеститорите са по-премерени и инвестициите са по надеждни и с по-голяма
сигурност. След големия скок, следващата година бележи спад в инвестициите с 10,4%,
за да последва нов ръст от 13,8% през 2011 г. Общо за петгодишния период, в област
Варна преките чуждестранни инвестиции нарастват едва с 31%, докато в община Бяла
увеличението е около 14 пъти. Този интерес към инвестиране в общината при добро
управление на местните власти би могъл да бъде използван през следващите години за
стимулиране на развитието на общинската икономика, не само в областта на
строителството и операциите с недвижими имоти, но така също и в традиционните за
общината сектори туризъм и селско стопанство.
Стимулът трябва да бъде насочен и към местния бизнес за развиване на местни
инициативи и участие в различни европейски програми. Все още е нисък относителния
дял на предприятията, които са направили опит да се възползват от възможностите за
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безвъзмездно

финансиране,

които

предоставя

ОП

„Конкурентоспособност

на

българската икономика” 2007-2013 г. Като пример в тази насока може да се посочи
сключения от фирма "САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ" ЕООД договор в направление
„Покриване на международно признати стандарти", с проект „Повишаване качеството
на туристическата услуга чрез въвеждане на стандарт ISO22000:2005 в хотел Сол Луна
Бей Ризорт” с общ бюджет на проекта 111 958,60 лв. и предоставена безвъзмездна
помощ от 83968,95лв.
Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в област Варна за
периода 2007 - 2011 г. показват намаляване от 2 261 284 лв. през 2007 г. до 1 091 098 лв.
през 2011 г. или 52%. Това е тенденция, която се наблюдава и в регионален и
национален мащаб. През 2011 г. в община Бяла са извършени разходи за придобиване
на ДМА в размер на 9,0 млн. лв. (което представлява 0,8% от разходите за придобиване
на ДМА в областта), а придобитите през годината ДМА възлизат на 25,9 млн. лв.
Дълготрайните материални активи в нефинансовите предприятията от общината
възлизат на стойност 97,4 млн. лв., като 40,7% от тях се притежават от предприятия с
брой на заетите лица под 9 души.

2.5.3. Производителност на труда
По този показател страната ни се нарежда на последните места сред странитечленки на Европейския съюз. Производителността на труда е близо три пъти по-ниска
от средната за Европейския съюз и около 7 пъти под тази в Република Ирландия, която
оглавява класацията. Според анализа на данните се установява, че ситуацията в
общината се различава съществено от тази в областта и страната.
Производителността на труда в област Варна, изчислена като отношение на
произведената продукция и броя на заетите лица в предприятията от нефинансовия
сектор през периода 2007-2011 г. нараства, но най-висок е показателят през 2008 г.
Тогава произведената продукция на едно заето лице е била 61921 лв. През 2009 г.,
когато

започнаха

да

се

усещат

първите

негативни

влияния

на

кризата,
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производителността на труда намалява с 22,4%. Възстановяването обаче се забелязва
още през следващата година и спрямо 2009 г., през следващите две години
производителността нараства съответно с 8,2% и с 10,3%. Въпреки този ръст,
равнището на производителността на труда през 2011 г. е по ниско от това през 2008 г.
В община Бяла производителността на труда през 2011 г. е 47392 лв. на един
зает. В сравнение с областта, производителността в общината е с 18,5% по-ниска, което
на фона на мащабите на общината никак не е зле и говори за сравнително добре
функционираща икономика.

2.5.4. Иновации и икономика на знанието
Развитието на информационните и комуникационните технологии, преходът от
индустриално към информационно общество и нарасналите изисквания към качеството
на работната сила, са сред основните причини за увеличаване на средствата, отделяни
за наука и научни изследвания. Членството на България в ЕС поставя пред страната
много предизвикателства в областта на иновациите и научните изследвания, но
същевременно предостави възможности за тяхното финансиране. Според Лисабонската
стратегия, за да се превърне ЕС в най-конкурентната и динамична икономика в света,
страните-членки трябва да постигнат определени резултати в следните направления:
разходите за изследвания и иновации да достигнат до 3% от БВП; създаване на условия
за привличане на частни инвестиции за научни изследвания; създаване на благоприятни
условия за развитие на високотехнологични производства; осигуряване на съвременна
инфраструктура за научни изследвания.
Изследването

на

състоянието

и

развитието

на

иновациите,

научноизследователската и развойната дейност в България трябва да се разглежда в
контекста на европейската политика за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в
рамките на стратегия „Европа 2020. Данните за разходите за научни изследвания и за
персонала, зает с научно-изследователска и развойна дейност са на ниво област в
следващото изложение се разглежда състоянието им и тенденциите за област Варна.
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За развитието на иновациите в област Варна са налице редица предпоставки, по
важните от които са географското положение и наличният научен потенциал. Условия
за развитие на иновационни дейности има в секторите: морска индустрия, туризъм,
услуги, енергетика, информационни технологии и др. Увеличаването на иновационната
дейност в областта е свързано с развитието на високотехнологични производства, в
които се създава висока добавена стойност и нарастване на инвестициите в наукоемки
производства и дейности.
Данните за разходите за научноизследователска и развойна дейност за периода
2007-2011 г. показват нарастване, като от 8271 хил. лв. през 2007 г. достигат до 14430
хил. лв. през 2009 г. Абсолютното нарастване на разходите за научноизследователска и
развойна дейност през 2008 г., в сравнение с предходната година, е с 3407 хил. лв. или с
41,2%. През 2009 г. нарастването е с 2752 лв. или с 23,6%. Разходите за научни
изследвания през 2010 г. са в размер на 11390 лв., като намалението е с 3040 хил. лв.
или с 21,1%. Това снижаване на разходите за научни изследвания е резултат от
започналата световна финансово-икономическа криза, като нейното влияние се
отразява на почти всички икономически показатели през 2009 г. , а върху разходите за
научни изследвания през 2010 г. Като положителен факт може да се посочи, че още
през следващата година се увеличават средствата за научни изследвания с 965 хил. лв.
или с 8,5 %. За периода 2007-2011 г. разходите за научни изследвания в област Варна
нарастват средно с 10,6%. През 2009 г. разходите за научни изследвания представляват
0,32% от създадения БВП в област Варна, при среден показател за страната – 0,47%. В
област Варна най-големи разходи за иновации правят

фирмите от секторите

информационни и комуникационни технологии и услуги.
Количеството и качеството на научните изследвания зависи както от вложените
средства в този процес, така и от броя и квалификацията на персонала, зает с
научноизследователска и развойна дейност. Проследяването на динамиката на
показателя „Персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност” показва как
се изменя броят на заетите лица, отговарящи за създаването, прилагането и
разпространението на новите знания. Персоналът, зает с научноизследователска и
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развойна дейност, включва изследователи, технически и помощен персонал. Общият
брой на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност, нараства от 1168
души през 2007 г. до 1323 души през 2011 г. На този персонал са пада около 1% от
всички заети лица. Област Варна разполага с достатъчно високо квалифицирани
специалисти, тъй като в нея са съсредоточени много образователни, научни и научноизследователски центрове с национална значимост. Тяхното ефективно използване е в
основата на развитието на високотехнологичните производства в областта.
През изследвания период е налице тенденция към нарастване на броя на
персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност.
Под икономика на знанието най-често се разбира създаването, усвояването и
използването на нови знания като условие и резултат от развитието на всички сфери на
обществения живот има своите икономически измерения. Получаването на нови
знания, обучението през целия живот и др. са важна част от изграждането на
икономика на знанието.
За община Бяла водещ сектор е туризма и в него са налице резерви за
увеличаване на иновациите. В община Бяла много малка част от населението е заето в
сектора „професионални дейности и научни изследвания”, поради което в следващите
години не може да се очаква значително нарастване, а по-скоро запазване на сегашното
положение. Община Бяла има потенциал за развитие на иновации в предприятията от
някои сектори, като за тази цел могат да се разработят проекти за финансиране по ОП
Конкурентоспособност на българската икономика.

2.5.5. Предприемачество и икономически инициативи
В област Варна броят на предприятията през 2007 г. е 23872 бр. и нарастват до
31389 през 2010 г. Значително нарастване на предприятията се наблюдава в сектор
„селско, горско и рибно стопанство”, което е свързано както с нарастването на
предприемаческата активност след приемането на страната в ЕС, така и с възможността
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за получаване на евросубсидии след регистрирането на стопанствата. В резултат на
въздействието на икономическата криза се увеличава броят на закритите и намаляване
на новооткритите предприятия. В област Варна 93% от малките и средните
предприятия са микропредприятия с до 9 заети лица и 6% са малки предприятия с от
10 до 49 заети лица. Данните показват високо ниво на предприемаческа активност в
областта, което се предопределя от географското положение, възможностите за
развитие на морски туризъм, наличието на културни забележителности и др. Според
данните от Областната стратегия за развитие на област Варна в община Варна са
съсредоточени 87% от МСП, в община Провадия – 2%, Аксаково – 2%, Девня – 1% и
във всички останали общини – останалите 8% от малки и средни предприятия.
Приетите програми за развитие на туризма в община Бяла, имащи за цел развитие
и утвърждаване на община Бяла като конкурентна туристическа дестинация на
националния и международния туристически пазар са важна предпоставка за
увеличаване на предприемаческата активност и инициативност. Подобряването на
съществуващите обекти и създаването на нови са важна част от изпълнението на
поставената цел от общинската администрация. Значителен принос за изпълнението на
поставените задачи трябва да има местния бизнес, но трябва да се търсят възможности
за привличане на инвестиции от страната и чужбина.
За превръщането на община Бяла в желана туристическа дестинация е
необходимо поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, изграждане и
поддържане на туристическите обекти, организиране на събития и мероприятия,
реклама на туристическия продукт – участие в туристически борси и изложения,
подобряване на качеството на услугите и проучване на удовлетвореността на туристите
и др. Значителна част от тези дейности може и трябва да се превърнат в място за
демонстриране на инициативност и предприемачески дух както от местния бизнес, така
и от привлечени инвеститори от страната и чужбина.
Близостта до Обзор трябва да се разглежда като предимство, което може да бъде
използвано и от двете населени места с цел развитие на туризма и привличане на
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туристи, чрез създаване на комплексен туристически продукт за българските и
чуждестранните туристи, за увеличаване на техния брой и престой.
Природните

и

културни

забележителности,

археологическите

обекти,

провеждани фестивали и др. са предпоставка за нарастване на интереса към общината
както от страна на туристите, така и на предприемачите. Общината има потенциал за
развитие на екологичен и селски туризъм, който при добра стратегия и създаване на
необходимите условия, може да се превърне в целогодишен, но за да се превърне това в
реалност трябват инвестиции, рекламна и маркетингова стратегия, чрез която да бъдат
представени възможностите за почивка и отдих в град Бяла и общината.

2.5.6. Изводи от анализа на състоянието на местната икономика
През периода 2007 – 2011 г. икономическите показатели за общината са найдобри за 2008 г. След това се влошават до 2010 г. като в 2011 г. има леки признаци на
подобряване, изразени в обема на произведената продукция, нетните приходи от
продажби и разходите за дейността, но все още не се наблюдава стабилна тенденция.
Водещ отрасъл за икономиката на община Бяла с най-голям дял на приходите и
разходите за дейността, както и по отношение на нетните приходи от продажби е
“строителството”, който обаче изостава по средна работна заплата. С голямо значение
за областната икономика е и “търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети”,
където работят около една трета от предприятията в общината и дава голям дял от
приходите от дейността и нетните приходи от продажби. С добър принос са секторите
“Хотелиерство и ресторантьорство” и “операции с недвижими имоти”. Традиционен
отрасъл за общината, макар и показващ известни колебания, е „преработващата
промишленост”. С най-голям социален ефект са секторите „хотелиерство и
ресторантьорство”, „преработваща промишленост” и „операции с недвижими имоти” в
които равнищата на средната работна заплата са по-високи от средните за общината. С
най-ниско равнище на заплатите е сектор „административни и спомагателни дейности”,
в който работи всяко шесто наето лице.
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Ролята на малките предприятия има основно значение в икономиката на община
Бяла, което се обосновава от факта, че от 96% от регистрираните в общината
предприятия са с по-малко от 10 заети лица. В тях се генерират 44% от приходите в
общината и се осъществяват повече от половината от разходите за дейността. В
малките предприятия работят 48,5% от заетите лица, а притежаваните от тях ДМА
представляват 40,7% от всички ДМА в общината.
Стремежът към редуциране на различията между общините в рамките на
област Варна, заложен в АДИ на областна стратегия Варна за периода 2011-2013 г.
изглежда непостижим в обозримо бъдеще. Различията ще се запазят. Но това не е
фатално, ако се съпровождат с общо повишено икономическо развитие в цялата област.
Правилно е определено като средство в тази насока създаването на клъстери в рамките
на областта, а и извън нея, за някои от най-изявените и характерни за областта
производства. Приобщаването на малките общини в областта в такива клъстери е
гаранция за разширяване на агломерационните процеси.
В селското стопанство се произвежда 5,9% от произведената продукция в
общината, 5,4% от нетните приходи от продажби и 4,6% от всички наети лица в
общината. Сектор „селско, горско и рибно стопанство” може да се определи като
конкурентноспособен, според следните показатели: брой предприятия, наети лица,
произведена продукция, приходи от дейността, нетни приходи от продажби и разходи
за дейността. Само според показателя „ДМА” селското стопанство в община Бяла е
неконкурентноспособно. В община Бяла в структурата на селскостопанската продукция
от растениевъдството се откроява лозарството, на което се падат около 30% и
зърнопроизводството – с 22 %. Лозарството и винарството са сред традиционните
поминъци в община Бяла. На територията на Бяла има големи масиви от лозови
насаждения. Преобладаващата част от лозовите насаждения се доближава до
пределната си възраст, поради което е необходимо тяхното подновяване.
Животновъдството в община Бяла е съсредоточено в частния сектор, като
основно животните се използват за индивидуално потребление. В общината е развито
козевъдството, овцевъдството, пчеларството, говедовъдството и птицевъдството.
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Развитието на животновъдството в община Бяла трябва да бъде съобразено с
развитието на туризма, поради което то трябва да бъде съсредоточено в селата от
общината, тъй като предлагането на качествен туристически продукт е несъвместимо с
отглеждането на животни в очертанията на град Бяла. Отглеждането на животни в
община Бяла е с ниска ефективност и намалена конкурентноспособност. Поради това
отглеждането на животни е предназначено за индивидуално потребление и много малка
част от отглежданите животни и получените от тях продукти е с пазарна насоченост.
Туризмът е водещ отрасъл на икономиката на община Бяла. Общината
разполага с атрактивни природни ресурси и са създадени благоприятни условия за
развитие на морски летен рекреационен туризъм и съпътстващите го дейности. Община
Бяла има достатъчна за развитието на туризма брегова и плажна ивица, което дава
възможност за почивка и за практикуване на водни спортове. Значителните горски
масиви в района допринасят за превръщането му в привлекателен курортен център.
Добрите транспортни връзки с околните населени места и с Варна го правят достъпно и
желано място за почивка. За популяризирането на град Бяла и общината като възможна
дестинация за почивка и отдих е необходим комплексен подход, при който
населението, бизнеса и местната администрация да обединят своите усилия в името на
общата цел. Сектор „хотелиерство и ресторантьорство” може да се определи като
сравнително конкурентноспособен, според показателите брой предприятия и наети
лица.
Наличието на природни и културни забележителности, археологически обекти,
провеждани фестивали и др. са предпоставка за нарастване на интереса към общината,
като възможност за приятен и ползотворен отдих, съчетал природните дадености,
предимствата на малкия град. За популяризирането на Бяла като туристическа
дестинация допринася развитието на «Туристическия клъстер – Варна». Разстоянието
до град Варна прави град Бяла желана дестинация, особено за предпочитащите тихи и
спокойни места за отдих и желаещи да избягнат пренатоварената северна част на
черноморското крайбрежие. Общината има потенциал за развитие на екологичен и
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селски туризъм, който при добра стратегия и създаване на необходимите условия, може
да се превърне в целогодишен.
Сектор „Създаване и разпространяване на информация и творчески продукти;
далекосъобщения” не е структуроопределящ за област Варна, а и от дейностите които
се отнасят към него се вижда, че не би могъл да е ключов и за община Бяла
Сектор „Професионални дейности и научни изследвания” не може да се
определи като конкурентноспособен, тъй като по всички изследвани икономически
показатели относителният дял за област Варна многократно надвишава относителния
дял за община Бяла. Секторът е специфичен и особено в частта си научни изследвания
е съсредоточен в областните центрове и в градовете, в които има висши училища и
научно-изследователски институти.
В община Бяла в сектор „Административни и спомагателни дейности” наетите
лица са 138 души, при общ брой наети лица в общината 897 души, т.е. в сектора са
наети 15,4% от всички наети лица в общината. Нетните приходи от продажби в сектор
„административни и спомагателни дейности” са 139 хил. лв., а разходите за дейността
са 182 хил. лв.
По показателя наети лица относителният дял на сектора в община Бяла през
2011 г. е 15,4% при относителен дял на наетите лица в сектора за областта от 5,2%.
Този сектор има важно значение за заетостта в местната икономика. По всички
останали икономически показатели сектор „Административни и спомагателни
дейности” не е конкурентноспособен, тъй като относителният дял на показателите за
общината е много по-малък от относителния им дял за областта.
Сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа” не може да се определи
като конкурентноспособен, тъй като по нито иден от изследваните икономически
показатели относителният дял за община Бяла не надвишават относителния дял за
област Варна, което е обяснимо с липсата на болнични заведения в общината.
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За развитието на иновациите в област Варна са налице редица предпоставки, по
важните от които са географското положение и наличният научен потенциал. Условия
за развитие на иновационни дейности има в секторите: морска индустрия, туризъм,
услуги, енергетика, информационни технологии и др. Увеличаването на иновационната
дейност в областта е свързано с развитието на високотехнологични производства, в
които се създава висока добавена стойност и нарастване на инвестициите в наукоемки
производства и дейности. За периода 2007-2011 г. разходите за научни изследвания в
област Варна нарастват средно с 10,6%. През 2009 г. разходите за научни изследвания
представляват 0,32% от създадения БВП в област Варна, при среден показател за
страната – 0,47%. В област Варна най-големи разходи за иновации правят фирмите от
секторите информационни и комуникационни технологии и услуги. Община Бяла има
потенциал за развитие на иновации в предприятията от някои сектори, като за тази цел
могат да се разработят проекти за финансиране по ОП Конкурентоспособност на
българската икономика.
Приетите програми

за развитие на туризма в община Бяла, имащи за цел развитие и

утвърждаване на община Бяла като конкурентна туристическа дестинация на
националния и международния туристически пазар са важна предпоставка за
увеличаване на предприемаческата активност и инициативност. Значителен принос за
изпълнението на поставените задачи трябва да има местния бизнес, но трябва да се
търсят възможности за привличане на инвестиции от страната и чужбина.

2.6. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
2.6.1. Демографска характеристика и тенденции
Брой население и полова структура
Населението на община Бяла през 2011 г. по данни от преброяването възлиза на
3242 жители, което представлява

само 0,68% от населението на област Варна.

Общината е най-малката в областта, като непосредствено преди нея се нареждат
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общините Ветрино (5415 жители) и Суворово (7225 жители).
Анализирайки в ретроспективен аспект демографското развитие на общината по
години на преброяване могат да се установят три различни тенденции. До 60-те години
на ХХ в е налице нарастване на броя на населението в общината. В резултат на
неблагоприятните демографски процеси (отрицателно естествено възпроизводство и
миграции) периодът 1956-2011 г. се характеризира с непрекъснато намаление на
населението. По отношение на населението на гр. Бяла за периода 1934-1975 г. се
наблюдава постепенно увеличение, докато след това населението бързо намалява и
през 2011 г. то е по-малко от това през 1934 г. Селското население в общината бележи
тенденция към намаление през целия период, като намалението е малко под три пъти.
За периода населението в общината намалява с 40%, докато в гр. Бяла намалението е
само 10%. С преобладаващо селско население се характеризира периода от 1934 до
1956 г. През преброяването от 1965 г. населението по местоживеене се изравнява, а
през следващите години населението в общинския център надвишава това, живеещо в
селата. През последните години интензитетът в динамиката на населението на
общината намалява в резултат на взаимосвързаното влияние на демографските и
социално-икономическите условия, като темповете, с които намалява градското и
селското население са почти идентични.
Структурата на населението по полов признак е малко по-различна от тази в
страната. Женското население преобладава само през 2004 и 2005 г. През 2012 г.
мъжете са 1619 (50,5%), а жените – 1587 (49,5%).
Общо за общината, структурата е доста устойчива. През периода 2006-2012 г.
относителният дял на мъжете се колебае в границите между 50,1% и 50,9%, докато
относителният дял на жените е в границите от 49,1% до 49,9%.
Тази устойчивост се наблюдава и по местоживеене. В градовете мъжете
преобладават над жените още от 2005 г., докато в селата това е факт едва от 2007 г. В
гр. Бяла от 49,4% през 2004 г. относителният дял на мъжете нараства до 50,7% през
2011 г. В селата относителният дял нараства от 49,2% до 50,2%.
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Обратно на ситуацията в България, в община Бяла на 1 000 мъже след 2007 г. се
падат по-малко от 1 000 жени. През 2004 и 2005 г. показателят е съответно 1029 и 1013
жени на 1000 мъже, докато през 2012 г. на 1000 мъже се падат 980 жени при средно за
страната 1055. За гр. Бяла е налице още по-голяма диспропорция и стойността на
показателя е 974 жени на 1000 мъже, а за селата в общината – 990.

Раждаемост, смъртност, прираст на населението
Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние
върху динамиката на населението и неговата възрастова структура. През 2012 г. в
община Бяла са родени 40 деца, от които 23 момчета. За последните години броят на
родените варира в диапазона между 39 и 49 деца като се забелязва относително
постоянство. За периода е налице тенденция към намаляване на коефициента на
раждаемост. Общият коефициент на раждаемост през 2012 г. е 12,48‰, докато през
2008 г. е бил 13,05‰. Съществуват известни различия в раждаемостта по пол, като през
отделните година се променя предимството на единния спрямо другия частен
коефициент. През първите две години, по-висок е частния коефициент за раждаемост
при жените, докато през останалите години – предимството се сменя последователно.
През 2012 г. на 1000 мъже се падат 10,5 живородени момчета, а на 1000 жени – 14,5
момичета.
Показателите за раждаемост в общината през периода са по-високи от средните
за страната и за областта. Изключение има само през 2010 г., когато се наблюдава понисък показател за раждаемост (10,6‰) в сравнение с този за областта (11,5%). Това
означава, че при равни други условия в община Бяла кризата не оказва такова
съществено негативно влияние върху раждаемостта, каквото оказва в страната и в
областта.
За разлика от раждаемостта, смъртността освен, че бележи тенденция към
нарастване, е със значително по-високи стойности от раждаемостта. От 16,5‰ през
2008 г., показателят през 2012 г. нараства до почти 25‰. В сравнение с показателя за
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страната и областта, положението в общината е доста по-критично. По отношение на
пола, тенденцията е абсолютно същата. Общият коефициент на смъртност през 2012 г.
е 24,95‰, като коефициентът е по-висок при мъжете (29,65‰), отколкото при жените
(20,16‰).
Естественият прираст зависи от равнищата на раждаемостта и смъртността.
Прирастът в община Бяла е отрицателен, и с ясна тенденция към влошаване. През
последните години се движи в диапазона от -12,48‰ до -14,79‰, като през 2011 г.
показателят е само -7,43‰. За мъжете през 2012 г. естественият прираст е -11,38‰, а за
жените, той е –19,0‰.
Механичният прираст през първите три години от разглеждания период е
отрицателен, като особено сериозен е той през 2010 г. (-6,8‰). Противоположно на
тенденцията в областта, през 2011 г. и 2012 г. в община Бяла броят на заселилите се е
по-голям от този на изселилите се лица. В резултат на миграция населението в
общината се е увеличило съответно с 23 и с 16 души, като през първата година
преобладават мъжете (17), а през втората – жените (10). Миграционното салдо през
2012 г. е в резултат от 62 заселвания (от които 35 жени) и 46 изселвания (в това число
25 жени). С най-сериозно намаление се характеризира 2010 г., когато в резултат от
миграционни движение, населението на общината е намаляло с 25 жители, в т. ч. с 13
жени.

Възрастова структура на населението
Измененията в броя на населението на общината са свързани с неговата
възрастова структура. Процесът на остаряване на населението в общината е посериозен от този в областта и в страната. Относителният дял на децата до 14 години е
по-малък от дела на населението на 65 и повече навършени години като съотношението
е 14,0%: 20,8%. Средно за страната съотношението е 13,25%: 18,5%, а в областта е
14,2%: 16,0%. Контингентите във възрастовата група 15-64 г., от която основно се
формира работната сила, нарастват в абсолютен и относителен размер като през 2011 г.
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представляват около 65,1% от общото население. В гр. Бяла този дял е 67,2%, докато в
селата на общината е само 61,7%. Делът на възрастното население (на 65 и повече
години) за общината е 20,8%, в гр. Бяла – 21,3%, а в селата – 20,0%. Възрастовата
структура на населението на община е по-неблагоприятна в сравнение с тази на
областта, района и страната по отношение на младите генерации. Въпреки големият
относителен дял на младото население, по-голям е и делът на възрастното население.
Съотношението между трите основни възрастови групи за общото население 0-14 г.:
15-64 г. : над 65 г. за община Бяла е съответно 14,0%: 65,1%: 20,8%, като в общинския
център съотношението е доста по-неблагоприятно: 11,5%: 67,2%: 21,3%. От данните се
вижда, че делът на младото население в общината е около един път и половина помалък от дела на възрастното население, докато в гр. Бяла разликата е около два пъти.
В общината относителният дял на населението над 65 г. е 20,8%, който е малко
по-висок от средния за страната (18,5%) и доста над този за областта (16,0%).
Относителният дял на населението на възраст над 65 години в гр. Бяла е 21,3% (за
населението в градовете на страната е 15,8%), а в селата – 20,0% (25,5% за страната).
Тази разлика се дължи на по-високата смъртност в градовете, а като следствие от нея на по-ниската средна продължителност на живота на населението в тях.
Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислена като съотношение
на зависимите хора (от 0-14 г. и над 65 г.), в сравнение с населението на възраст от 15
до 64 години е 53,5%, който е по-висок от средния за страната (46,5%) и от този за
областта (43,2%). Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира
чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между
броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от
трудоспособна възраст (60-64 г.). За населението на общината той е 65,8%, което
означава, че всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са замествани от
около 66 млади хора. За страната това съотношение е 69,8%, а в областта – 73,7%,
което означава, че в общината демографското заместване се осъществява малко побавно, отколкото в страната и в областта.
Сходна с тази в страната и областта е и структурата на населението в общината в
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под, във и над трудоспособна възраст. Относителният дял на населението в под
трудоспособна възраст (14,7%) е по-висок от този в страната (14,1%), но е по-нисък от
този в областта (15,0%). Във трудоспособна възраст през 2011 г. са били 59,5%, което е
по-нисък показател от тези в страната и областта, а в над трудоспособна възраст са
25,8% от населението на общината.

Този дял е доста по-висок от показателя за

областта (20,8%) и малко над този в страната (23,7%).
Полово-възрастовата диаграма за 2011 г. показва, че демографският проблем
също е сериозен в общината, макар не в такава силна степен, каквато е в останалите
общини от областта и в страната.
В общината относителният дял на населението над 70 г. е 15,3%, от които на
мъжете е 6,6%. В същото време относителният дял на децата до 9 годишна възраст е
10,1%, като разпределението по пол е 5,3% момчета и 4,8% момичета. Населението в
репродуктивна възраст (между 20 и 49 г.) е 38,2%, като делът на мъжете е 20,6% от
цялото население.

Етническа структура
Разпределението на населението на община Бяла по етническа принадлежност
през 2011 г. (по данни от преброяването) показва, че към българската етническа група
се е самоопределило 75,8% от общото население на общината (по-нисък показател в
сравнение с този за областта и страната), към турската - 9,5% (по-висок от дела в
страната и областта), а към ромската – 3,2% (по-нисък дял от този в страната, но повисок от този за областта). На доброволния въпрос за етническата принадлежност не са
отговорили 10,6% от жителите на общината, което е съпоставимо с дела в областта при
среден процент в страната 9,0%. С източно-православно вероизповедание са 75,3% от
отговорилите на въпроса. За областта българската етническа група е с дял 78,1%,
турската етническа група представлява 6,4% от цялото население, а ромският етнос е с
дял от 2,8%.
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Прогноза за състояние на населението на общината за период до 2020 г.
Прогнозирането на броя на населението с хоризонт 2020 г. е извършено с
помощта на регресионен анализ на динамиката на населението, в който е обхванат
период от 2004 до 2012 г. Приложени са три варианта – оптимистичен (степенна
функция), реалистичен (уравнение на права линия) и песимистичен (експоненциална
функция). Прогнозите са изчислени по признака „местоживеене”, т.е. отделно за
населението в градовете (гр. Бяла) и за населението в селата.
Независимо от използвания сценарий при прогнозата, получените резултати са
твърде близки. Забелязва се тенденцията към нарастване на броя на населението, макар
и с незначителни темпове, като се очаква населението в селата да запазва дела си около
40%. с това в градовете. Това увеличение е валидно както за населението в общинския
център, така и в селата.
Съгласно песимистичния вариант на прогнозата, през 2020 г. се очаква общият
броя на населението да се увеличи до 3495 жители, от които в гр. Бяла ще живеят 2105
души. С реалистичния вариант се очаква броят на жителите в общината да е 3517, от
които в гр. Бяла ще живеят 2107 души, а според оптимистичния вариант – 3558 души в
общината, от които в общинския център ще живеят 2126 жители.
Според трите варианта на прогнозата се очаква да се промени твърде
незначително съотношението между градското и селското население. От съотношение
62,1%:37,9% на градско към селско население през 2012 г., очакваните съотношения
през 2020 г. биха били съответно 60,2%:39,8%,

59,9%:40,1% и 59,7%:40,3% за

песимистичния, реалистичния и оптимистичния вариант.
Независимо от вида на изчислените прогнози, в бъдеще може да се очаква слабо
увеличение на населението, което е най-съществената разлика относно очакванията за
обща тенденция към намаляване на броя на населението в страната и областта. Тези
очаквания се базират основно на положителния механичен прираст в общината,
въпреки отрицателния естествен прираст и процесът на остаряване на населението.
Последният се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и
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увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години и се осъществява
в по-бавни темпове, отколкото протича този процес в областта и страната.
Незначителните диспропорции в полово-възрастовата структура ще се наблюдават
само сред населението в селата на общината.
Демографските проблеми на община Бяла са свързани с цялостното й социалноикономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните
структури на населението - отрицателно естествено възпроизводство, положителен, но
незначителен механичен прираст,

незначителна полово-възрастова диспропорцията

сред населението, нисък дял на населението от етническите малцинства..
Тенденциите в развитието на населението са: намаляване на общия му брой,
както в градовете, така и в селата, но с очаквания за запазване на броя му през
следващите 8 години, по-ниски темпове на застаряване, в сравнение с тези в областта
и страната, увеличаване на темповете на раждаемост и на смъртност.

Изводи и обобщения
Основните изводи относно демографското състояние на населението в община
Бяла могат да се дефинират по следния начин:


по аналогия с протичащите демографски процеси в страната, района и
областта, обезлюдяването в общината е по-силно изразено в селата;



вследствие на процеса на остаряване и демографския срив съществува
реален риск от обезлюдяване на населените места (в силна степен това важи
за с.Самотино, в което през последното преброяване от 2011 г. са
регистрирани само 2 души), което допълнително влошава социалноикономическото им развитие;



за периода от преброяването през 1956 г. до преброяването през 2011 г. е
налице трайна устойчива тенденция към намаляване на населението в
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общината и в селата, докато в градовете (т.е. в гр. Бяла ) населението
нараства през периода от 1934 до 1975 г., след което настъпва спад;


структурата на населението е доста по-различна от тази в страната, като
преобладава мъжкото население. На 1000 мъже през 2012 г. се падат 980
жени, при средно за страната – 1055, като в градовете на 1000 мъже се падат
974 жени, а в селата – 990 жени;



възрастовата структура в общината е по-неблагоприятна в сравнение с тази
на областта и страната;



общият коефициент на възрастова зависимост е 53,5% и e по-висок от
средния за страната (46,5%) и от този за областта (43,2%);



коефициентът на демографско заместване е 65,8% и е по-нисък от средния
за страната (69,8%) и средния за областта (73,7%), което означава, че в
общината демографското заместване се осъществява по-бавно, отколкото в
страната и областта;



полово-възрастовата диаграма за 2011 г. наподобява формата на овал, което
се свързва със струпване на населението в средна възраст, което
характеризира демографската ситуация в общината като сходна с тази в
областта и страната;



налице е устойчив отрицателен естествен прираст. По равнище на естествен
прираст общината е в по-лоши позиции в сравнение със страната и областта;



механичният прираст през 2011 г. и 2012 г. е положителен, но не
компенсира отрицателния естествен прираст. По равнище на механичен
прираст общината е в по-добри позиции в сравнение със страната и
областта;



през 2011 г. 75,8% от преброеното население е от българската етническа
група при средно равнище в областта от 78,1%, а на второ място е
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населението от турската етническа група с дял 9,5%, при среден за областта
6,4%;


прогнозирайки броя на населението с помощта на три сценария
установяваме, че тенденцията към запазване на населението на равнищата от
2012 г. ще се запази до 2020 г. като ще продължи бавната скорост на процеса
по застаряване на неселението. Очаква се да се промени съвсем
незначително съотношението между градското спрямо селското население в
общината като градското ще намалява относителния си дял.

2.6.2. Образователна характеристика
Образователното ниво на населението в община Бяла към 01.02.2011 г. се
характеризира със сравнително нисък процент на висшисти – 7,8%, което все пак е
увеличение с 2,6 процентни пункта спрямо преброяването от 1.03.2001 г. (5,2%). Със
средно образование е над една трета от населението (37,3% като през 2001 делът
възлиза на 27,9%), а с основно 28% (28,8% през 2001 г.). Забелязва се сериозен спад в
дела на населението с начално и незавършено начално образование. Докато през 2001 г.
близо една трета (29,4%) от населението попада в тази категория, през 2011 г. с начално
и незавършено начално образование са само 12,3%. В същото време обаче нараства
делът на неграмотните. През 2001 г. 3,0% от населението на общината е било
неграмотно, а през 2011 г. – 4,3%, като в селата живеят 3,8% от неграмотните.
Образователната структура на населението в община Бяла се доближава до
образователната крива на област Варна и на тази в страната, но само по отношение на
това, че преобладава населението със средно образование. В същото време в
категориите на по-ниските степени на образованието попадат повече хора в сравнение
със ситуацията в областта и страната. Естествено, това е за сметка на по-ниските нива в
общината на жителите с висше образование.
Съществени са различията в образователната структура на общината и областта
и при отделните етнически групи. Основната прилика при населението от българския
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етнос е преобладаващият относителен дял на жителите със средно образование. В
общината делът (44,8%) е малко по-нисък от средния за областта (46,5%). Подобно на
общата структурата в общината и при българския етнос делът на населението с висше
образование е по-малък от този в областта и обратно – делът на населението с
образование, по-ниско от средното е по-висок от този в областта. Поради анонимността
на данните не се разполага с пълна информация за групите от етническите малцинства.
От наличната информация обаче може да се установи, че сред турското и ромското
население преобладават жителите с основно и по-ниско образование, съответно 48,4%
и 59,6%, докато сред останалите етноси преобладава населението със средно (50,0%) и
висше образование (44,4%).
Развитието на образованието е един от основните ангажименти на местната
власт и се утвърди като тема с голямо обществено значение. Все повече преобладава
мнението за необходимост от предефиниране на целите на училищното образование и
предучилищно възпитание и подготовка, с оглед новите изисквания на динамичната
глобална икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в
рамките на Европейския съюз.
На територията на община Бяла функционира една целодневна детска градина –
в град Бяла („Първи юни”) и два филиала в селата Господиново („Юрий Гагарин”) и
Попович („Теменуга”). Липсата на детски градини в селата Горица и Дюлино се дължи
на липсата на деца на възраст от 3 до 6 години.
Друг фактор, които оказва силно влияние върху посещаемостта на децата в
детските заведения е събираната такса за съответната услуга. Таксите могат да окажат
негативен ефект за записването на децата в детски заведения, когато размера им е
твърде висок в сравнение с доходите на населението. Размера на таксата се определя на
базата на разходите, които са налице за предоставянето на съответната услуга, затова
общината търси ефективни начин за намаляването им (осигуряване на някой
хранителни продукти по цени на себестойност). Общинската администрация
предвижда намаления на таксите за деца в многодетни семейства, сираци и деца на
инвалиди. Броят на групите в детските градини учебната 2012/2013 г. е 5 като в тях се
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обучават 130 деца (от които 63 момичета). Спрямо предходната учебна година се
отбелязва прираст от 20 деца. Децата се обучават от 11 души педагогически персонал, в
това число 10 учители (4 от които работят в селските детски градини).
Подобно на ситуацията в областта (14,2%), в община Бяла през периода 2007-2011
г.

се наблюдава значително увеличение на децата, посещаващи детски градини

(20,7%). Средният брой деца на един учител в общината през учебната 2011/2012 г.
(11,0) е по-нисък от този в областта (12,8) и от средния за страната (12,3). Средният
брой деца в една група (22,0) също е по-нисък от показателите за областта (25,1) и в
страната (23,7). Независимо от намаляването на детските заведени, като цяло може да
се обобщи, че в общината спрямо предучилищното образование се наблюдават
положителни промени. Повишава се достъпът до услугата и ефективността на
функциониране на заведенията. По-нататъшните усилия трябва да се насочат към
поддържане на съществуващите тенденции, като проблемите с достъпа приоритетно се
решават както в общинския център, така и в селата.
Осъществяваната досега от общината политика за развитие на образованието е
била насочена към запазване на училищата с минимален брой ученици в класовете.
Занапред такава политика няма да е възможна поради намаляващия брой деца в
училищна възраст. Оттук може да се очертаят два основни проблема в развитието и
функционирането на образователната инфраструктура в община Бяла.
Освен броят на населението в някои от населените места, силно влияние върху
броя на записаните деца в системата на образованието оказва и етническата структура
на населението. Делът на населението с образование под средното образование в
население места с преобладаващо турско и ромско население е много над средния дял
за общината.
В общината функционира едно основно училище – ОУ „Отец Паисий и едно
средно учебно заведение – Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм,
създадена през 1959 година. Двете училища се намират в град Бяла. Въпреки, че нивото
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на образованието е приоритет за Община Бяла, през учебната 2009/2010 г. е закрито
началното училище „Св. Кл. Охридски” в с. Попович поради демографската криза.
През учебната 2012/2013 г. в общината се обучават 318 ученици. От тях 119 са
от първи до четвърти клас, 116 - от пети до осми клас и 83 са учениците в средните
училища (професионалната гимназия). Преподавателите са 19, от които 13 – в
общообразователните училища.
В динамиката на паралелите, учителите и учащите се в началното и в основното
образование се наблюдава относително постоянство. Интересен е фактът, че
увеличаването на броя на паралелките се съпровожда с намаляването на броя на
учителите. В същото време през учебната 2012/2103 г. спрямо 2008/2009 г. е налице
спад на учениците от първи до четвърти клас с 7,0% и увеличение на учениците от пети
до осми клас с 11,5%.
През периода 2007-2012 г. в община Бяла, както и в Североизточен район и общо
за страната се регистрира тенденция към намаляване на броя на отпадналите ученици.
През учебната 2011/2012 г. техният брой не е известен поради изискване за
анонимност, но за периода 2007-2011 г. намалението на отпадналите в общината
ученици е повече от 50%. За страната и района намалението е съответно

21,1%

и

12,3%. За разлика от тези тенденции, в област Варна се регистрира увеличение на броя
на отпадналите ученици с 5,7%.
По отношение на средното образование периодът 2008-2012 т. се характеризира
с относително постоянство в броя на училищата и разкритите паралелки. През периода
е регистриран ръст на учащите и новоприетите ученици съответно с 6,4% и 50%, докато
преподавателите са намалели с 25%. Това води до увеличение на броя на учениците на
един преподавател от 9,75 през учебната 2008/09 г. до 13,8 през учебната 2012/13 г.
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Проблеми и изводи:


Най-големият проблем е намаляването на броя на учителите и броя на
учениците на един преподавател.



Относителният дял на населението в общината с висше образование е доста
по-нисък от този в областта и страната.



Обезпокоителна е образователната структура на населението от ромския и
турския етнос, в които преобладава началното и по-ниско образование.



В резултата на демографската криза е закрито началното училище в с.
Попович.



Въпреки демографската криза, в община Бяла през периода 2007-2011 г. се
наблюдава значително увеличение на децата, посещаващи детски градини
(20,7%).



Нараства делът на неграмотните в общината, който през 2001 г. е бил 3,0%,
а през 2011 г. е 4,3%.



Броят и относителният дял на отпадналите ученици в задължителна
училищна възраст бележи тенденция към намаление.

2.6.3. Здравеопазване
На територията на община Бяла функционира една поликлиника от V тип и три
фелдшерски здравни пункта, които се намират в селата Попович, Дюлино и
Господиново. В община Бяла са регистрирани две лекарски практики, като лекарите
извършват дейност както в град Бяла, така и в селата Попович, Дюлино и Господиново.
Използваният за здравно обслужване на населението сграден фонд най-общо отговаря
на изискванията за функциониране на такъв тип дейности. На територията на община
Бяла функционира една аптека.
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Болничното обслужване на населението от община Бяла се осъществява от
многопрофилни и специализирани болници в град Варна. Град Бяла е на 56 км. от град
Варна и в повечето случаи това разстояние не е проблем за оказване на навременна
медицинска помощ на населението.
За Варненска област е характерна висока осигуреност на населението с
общопрактикуващи лекари и стоматолози. На 10000 души в област Варна се падат 45
общопрактикуващи лекари и 443 лекари по дентална медицина. В община Бяла на 1503
души се пада по един лекар и по един стоматолог. Тези показатели са много по-лоши в
сравнение с показателите за областта, където на един лекар се падат средно 223 души.
В община Бяла са регистрирани две стоматологични практики. В общината на 1503
души се пада един стоматолог.
В град Бяла има филиал на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
Варна. Чрез него се осигурява достъп до медицинска помощ и на населението с
нарушени здравноосигурителни права.
Като цяло в община Бяла е постигната сравнително добра здравна обезпеченост
на населението. В общината се предлага ограничен брой здравни услуги и дейности,
поради малкия брой на населението. За да се повиши качеството на здравното
обслужване на населението от общината е необходимо да се създаде още по-добра
координация със съседната община Долни чифлик и особено с община Варна, за да се
получи специализирано здравно обслужване на населението от община Бяла.
Със започването на туристическия сезон се увеличава броя на населението,
основно в град Бяла, което води до редица проблеми със здравното обслужване през
летния сезон. През лятото нараства броя на населението и е налице потребност от
увеличаване на предоставяните медицински услуги, медицински кадри, допълнителен
обслужващ персонал, консумативи, специализиран транспорт и др. Всичко това е
необходимо, за да се задоволят потребностите на туристите от медицински услуги.
Предоставянето на качествени медицински услуги и грижи за здравето на
туристите са важна предпоставка за развитието на туризма в град Бяла. Това е така,
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защото в съвременните условия не е достатъчно да се разполага с природни дадености
и добра хотелска база, инфраструктура и др., а трябва да се гарантира сигурност, а при
необходимост да се предоставят качествени медицински услуги и да се осигурят
условия за получаването им на място или в град Варна, който се счита за втори здравен
център в страната.

2.6.4. Социални услуги
Социалната политика се администрира от Агенция за социално подпомагане
(АСП), която е към Министъра на труда и социалната политика. Териториални
поделения на Агенцията на територията във всяка община са Дирекциите “Социално
подпомагане” (Д”СП”). Дирекциите провеждат държавната политика в областта на
социалното подпомагане, закрилата на детето, социалното включване на хората с
увреждания на територията на общината. Със създаването на Дирекция “Социално
подпомагане” дейността по социалното подпомагане се отделя от дейностите на
Общината и от финансирането от общинския бюджет.
Намаляването на броя на случаите на социално подпомагане се дължи главно на
ефективността на разработените държавни програми, съобразени с потребностите на
хората и потенциала им на местно ниво и по-конкретно Национална програма от
социални помощи към осигуряване на заетост. Основни дейности, които се извършват
по програмата са: почистване и възстановяване, охранителна дейност, социални
дейности и селскостопански дейности (отглеждане на зеленчуци).
Отдел “Закрила на детето” в дирекция “Социално подпомагане” в община Бяла,
е създаден на 01.05.2003 г. по силата на Закона за закрила на детето, като в пълен
състав функционира от 12.06.2004 г. В него работят трима души – началник на отдела,
старши юрисконсулт и социален работник, който е със завършено педагогическо
образование, като тяхната цел е да помагат на децата и техните родители да решават
трудностите, с които не могат да се справят сами. Дейността на отдела се състои в
предоставяне на индивидуални консултации, посредничество, подкрепа на семейства в
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риск, работа с децата от институциите и техните семейства, съдействие при
осиновяване, приемна грижа, подкрепа за деца – жертви на насилие и техните
семейства. Основната задача на специалистите, работещи в отдел “Закрила на детето” е
да следят за спазване на правата на детето и при необходимост да предприемат мерки
за неговата закрила.
Детските градини и училищата не са в състояние да приемат децата със
специални образователни потребности поради недостъпната архитектурна среда,
липсата на индивидуални програми за обучение и на подготвен педагогически и
медицински персонал, съобразно изискванията за осигуряване на интегрирано
обучение, визирани в Закона за интеграция на хората с увреждания. Родителите на тези
деца са ангажирани изцяло с отглеждането им. Положителна крачка в тази насока е
въведената услуга “Личен асистент” - компонент от Националната програма
“Асистенти на хора с увреждания”, към която е включено едно лице, грижещо се за
дете, настанено на основание чл. 26 от ЗЗД.
През учебната 2010/2011 г. от училище са отпаднали 6 деца, които са предимно
от ромски етнически произход. На първо място сред причините за това се нарежда
съществуващата езикова бариера, непозволяваща успешното обучение на децата. Не
без значение е липсата на традиции за възпитание у децата на качества като
постоянство и задълбоченост при съсредоточаване на вниманието върху един проблем.
Практическото осъществяване на здравно образование и гражданско образование все
още не е осигурено с учебници и помагала, както и с необходимата квалификация на
учителите за работа с деца от малцинствен произход. Необходимо е и насърчаване на
творческите изяви на деца с особени дарби чрез осигуряване на участия в конкурси,
състезания, олимпиади и други.
Необходимо е да се работи в посока превенция на насилието върху деца във
всичките му форми. В този смисъл е необходимо отчитане на риска, идентифициране
на целевите групи и превантивна работа с такива семейства в сътрудничество на ДСП –
ОЗД с МВР, МКБППМН, ръководствата на училищата и детските градини на
територията на общината и личните лекари. Няма регистрирани неправителствени
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организации на територията на община Бяла, които да осъществяват дейност, целяща
превенция на насилието, както и да предоставят услуги на деца, претърпели насилие.
Необходимо е и търсене на възможност за компенсиране на липсата на училищен
психолог в училищата в общината, чиято функция би била от съществено
значение за превенция на насилието върху деца.
Социалните услуги в общността и в специализираните институции остават в
обсега на управление на местната власт. В общината функционира социален дом за
възрастни хора с увреждания. Домът е с капацитет 30 души и предлага нормални
условия за живеене и за труд. Функционирането му ще окаже дългосрочен социалноикономически ефект.
Поради

малобройността на общината, нейните жители могат да ползват

мрежата от специализирани институции за социални услуги в област Варна, която е
сравнително добре развита. Тя разполага към 31.09.2012 г. с общо 7 заведения за
социални услуги (домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за възрастни
хора с психически увреждания и разстройства, домове за възрастни хора с физически
увреждания) с капацитет 387 места.
В областта липсват Домове за възрастни хора с деменция и Домове за възрастни
хора с физически увреждания. Домовете за деца, лишени от родителски грижи през
2007 г. са били 4 бр., а през 2012 г. са намалели на 2 бр. в резултат от прилагане на
политиката за деинституционализация. В следващите години мерките за оптимизиране
на мрежата от специализирани домове за социални услуги трябва да се съобразяват и с
тенденциите в демографското развитие (с търсенето на услуги). Политиката на
деинституционализация в бъдеще не трябва да допуска възникването на значителни
междуобщински различия в достъпа до такива домове. В областта е нужно подобряване
качеството на живот на деца и възрастни, настанени в специализирани институции,
съобразно техните специфични потребности чрез осигуряване на алтернативни форми
на грижи.
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В област Варна заведенията, извършващи социални услуги в са общо 41. В
периферните територии на областта видовете и качеството на социалните услуги са
ограничени.
В областта е необходимо изграждането на “защитени жилища”, “кризисни
центрове за хора с психични увреждания” и “преходни жилища за деца”.
За реализиране на дейностите в сферата на социалните услуги, в община Бяла е
приета стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла (2011-2015). Тя
подпомага реализирането на визията и целите на Областната стратегия. Визията е
основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде
постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за
преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното
изключване и подпомагат тяхното развитие. Включването на ключови елементи в
политиките и стратегическите документи на общината с водеща идея за модерни,
отворени, с конкретна нужда и насочени към трайни резултати и устойчивост услуги,
според индивидуалните нужди и потребности, с участие на заинтересованите лица ще
гарантират ефективността на стратегията.
В дългосрочен план стратегията цели предоставяне на достъпни, разнообразни,
качествени и ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите,
които допринасят за подобряване качеството на живот, максимална самостоятелност,
пълноценна реализация и грижа за възрастни и деца с различен статус и групи в риск.
За реализиране на целите на Стратегията се предвижда развиването на ефективна
система от социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителя (общността и
индивида), осигуряваща равен достъп, достатъчност на услугите и непрекъснато
подобряване на качеството им.
Основни акценти в сферата на социалните услуги са:


осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги
(включително и на живеещите в малките населени места);
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повишаването на тяхното качество;



изграждането на публично-частно партньорства за предоставянето им;



подобряване на материално-техническата им база.

Социалното включване е процес на приобщаване в групата на всички уязвими
социални общности, деца и лица, които имат нужда от подкрепа. Политиката за
социално включване се изразява в две насоки:


социално подпомагане на лицата в риск и на определена категория лица с
висока степен на бедност;



превенция на рискови фактори за социално изключване и изолация, водещи
до попадане на трайно маргилизирани социално уязвими групи.

2.6.5. Трудов пазар и безработица
Състоянието на трудовия пазар в общината е важен индикатор за протичащите
икономически процеси и благосъстоянието на населението в нея. Показателите за
заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото развитие, тъй като
човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на производството и
от него зависи тяхното пълноценно използване. Проследяването на динамиката на
показателите за заетостта и безработицата е в основата на оценката на местната
икономика и неразделна част при формирането на стратегическата визия за развитието
на общината, за оценка на ресурсите и възможностите за реализиране на поставените
цели.

Икономическа активност
Към 01.02.2011 г. икономически активните лица в община Бяла според
Преброяването на населението са 1332 души. От тях 855 души или 64,2% от
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икономически активното население живее в град Бяла, а 35,8 % в селата от общината. В
икономически активното население в община Бяла преобладават мъжете, които са 756
или 56,8%, а на жените се падат 43,2%. Почти същото съотношение между мъжете и
жените на 15-64 навършени години се наблюдава и по признака «местоживеене».
За измерване на икономическата активност се изчислява коефициент на
икономическа активност, който представлява съотношение между работната сила
(заети и безработни лица) и населението на 15 и повече навършени години, като
ЕВРОСТАТ изчислява този коефициент за възрастовата група 15-64 години.
Коефициентът на икономическа активност за Варненска област е 69,8 % през 2008 г. и
намалява до 64,1% през 2011 г.
Показателите за община Бяла са по-ниски в сравнение с показателите за
областта, но там снижението е по-силно изразено, като коефициентът на икономическа
активност за община Бяла през 2011 г. е 63,1%. Все пак, ако се разгледа един по –
продължителен период от време – 2001 г. до 2011 г., се вижда, че този коефициент е
нараснал от 51,34% в началото на периода до 63% през 2011 г. През 2011 г. при мъжете
коефициентът на икономическа активност е по-висок с 8,8 пункта, като достига
съответно 67,2% за мъжете и 58,4% за жените.
Към икономически неактивните лица се отнасят лицата, които през
наблюдавания период не са заети, нито са безработни. Според данните от
Преброяването през 2011 г. в община бяла икономически неактивните лица са 780
души, от които 65,6% живеят в град Бяла. Анализът на структурата по пол на
икономически неактивните лица показва, че 52,7% от тях са жени и 47,3% са мъже.
Важен аспект на анализа на трудовия пазар е изследването на населението в под,
във и над трудоспособна възраст. Към 31. 12. 2012 г. броят на населението
подтрудоспособна възраст в община Бяла е 501 души, половината от които живеят в
града. Относителният дял на населението подтрудоспособна възраст не се е променил –
по 15% към 31. 12. 2003 г. и към 31.12. 2011 г. Населените трудоспособна възраст се
увеличава от 1791 души през 2003 г. на 1891 души към края на 2012 г. Относителният
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дял на населението трудоспособна възраст в общината нараства от 55% през 2003 г. на
59% през 2012 г.
Броят на населението надтрудоспособна възраст в община Бяла към 31.12. 2003
г. е 981 души и намалява на 814 души през 2012 г. Относителният дял на населението
надтрудоспособна възраст намалява от 30% за 2003 г. до 26% за 2012 г. Върху обхвата
на населението във и над трудоспособна възраст влияние оказват както остаряването на
населението, така и законодателните промени в определянето на възрастовите граници
за пенсиониране.
Коефициентът на възрастова зависимост за община Бяла е 69,5%, като на 100
лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години се падат близо 70 лица под 15 и
на 65 и повече години. Това съотношение е по-благоприятно за град Бяла 66,6%, в
сравнение със съотношението в селата – 74,5%. Коефициентите на възрастова
зависимост са много по високи в сравнение с показателите за страната – 46,5% и за
област Варна -43,2%. Относителният дял на населението в трудоспособна възраст за
община Бяла е 59% и е с 5 процентни пункта по-нисък отколкото за област Варна. През
2011 г. относителният дял на населението надтрудоспособна възраст в общината е 26%
и е по-висок от показателя за областта – 21 %.

Заетост
Към 01. 02. 2011 г. заетите лица в община Бяла според Преброяването на
населението са 965 души, като от тях 739 души или 76,6% живеят в град Бяла. От
анализа на данните за заетите лица по местоживеене се вижда, че техвият брой в град
Бяла е 3 пъти по-голям в сравнение със селата. Изследването на половата структура на
заетите лица показва, че броят на заетите мъже (538 души) превишава броят на заетите
жени (427 души). Коефициентът на заетост показва съотношението между броя на
заетите лица и населението на 15 и повече години, като по изискванията на ЕВРОСТАТ
се изчислява за възрастовата група 15-64 години.
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Коефициентът на заетост на населението от община Бяла е 45,7% и е по-нисък
от показателя за област Варна (46,5%), почти съвпада с показателя за страната (45,6%)
и е по-висок от показателя за Североизточния район (44,6%). За населението от община
Бяла коефициентът на заетост при мъжете е 47,8%, а при жените е 43,3%.
Според статуса в заетостта заетите икономически активни лица в община Бяла
на 15-64 навършени години се разпределят по следния начин: работодатели (с наети) 45 дущи или 4,7%; самостоятелно работещ (без наети) – за тях данните са
конфиденциални; наети лица – 874 души или 90,6%; неплатени семейни работници – 3
души; селскостопански производители - 3 души и др. Най-голям относителен дял имат
наетите лица – 90,6%, което ясно показва, че от състоянието на фирмите в общината в
много висока степен зависи равнището на заетостта и благосъстоянието на
населението. Най-голям относителен дял сред заетите лица има българската етническа
група – 90%, на турската етническа група се падат 6 %, а на ромската етническа група –
3%.
Наетите лица в община Бяла представляват 0,6% от наетите лица във Варненска
област. През 2011 г. наетите лица по трудови и служебни правоотношения в община
Бяла се разпределят между отрасловите сектори, като определящи за общината са:
хотелиерство и ресторантьорство (22,5%); административни и спомагателни дейности
(15,4%); строителство (14,6%); образование (8,7%); хуманно здравеопазване и социална
работа (7,1%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (5,7%); преработваща
промишленост (5%); селско, горско и рибно стопанство (4,6%) и т.н. Налице е голяма
диспропорция между отраслите, която се дължи на спецификата им, като в общината
съвсем логично са застъпени туризма и селското стопанство, за които е характерно и
самонаемането. Най-голям брой наети лица по трудово и служебно правоотношение
има в хотелиерството и ресторантьорството – 202 души (22,5% от всички наети лица).
С развитието на туризма в община Бяла са налице предпоставки за нарастване броя на
заетите в сектора и за намаляване на безработицата. След спада в строителството в
резултат на финансово-икономическата криза, в следващите години са налице
очаквания за увеличаване на наетите лица в него. През 2011 г. средногодишния брой на
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наетите лица в строителството е 131 души (14,6%). С административни и спомагателни
дейности са ангажирани 138 души или 15,4% от наетите лица. Коефициентът на заетост
е най-висок сред лицата с висше и средно образование.

Безработица
Важна част от изследването на състоянието и тенденциите на пазара на труда в
община Бяла е анализът на структурата на безработните лица по основните социалнодемографски признаци - пол, възраст, образование, професия и по местоживеене.
Анализът на структурите и тяхната динамика е в основата на разработването на
програми и мерки за намаляване на безработицата, за преквалификация, за адаптиране
към икономическата среда и за въздействие върху социалните процеси.
За периода 2007-2011 г. равнището на безработица в община Бяла е най-ниско
през 2008 г., когато е 5,9%, но в следващите години нараства, като през 2010 г. е 12,4%,
а през 2011 г. намалява до 11,4% През целия период равнището на безработица в
община Бяла е по-високо от показателя за област Варна, но е по-ниско от показателя за
североизточния район. Най-голям ръст безработицата в общината има през 2009 г. и
през 2010 г., съответно 8,6% и 12,4%, докато за област Варна равнището на безработица
през 2009 г. намалява на 4,3%, но през 2010 г. следва почти двойно нарастване и вече е
8,2%.
За анализирания период най-високото равнище на безработица в областта е
12,4%, което е регистрирано през 2010 г., а за североизточния район е през 2011 г.,
когато е 15,5%. Сравняването на равнището на безработица в общината с показателя за
страната дава основание да се твърди, че през 2008 г. и 2011 г. стойностите са много
близки, но през 2009 г. и 2010 г. има значителна разлика. Нарастването на равнището
на безработица след 2008 г. е характерно за цялата страна и е резултат от
икономическата криза, като изменението му зависи от особеностите на местната
икономика, нейната отраслова структура, зависимостта й от външни фактори и др.
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След 2008 г. равнището на безработица се увеличава във всички общини от
област Варна, като за сравнение са представени показателите за общините от област
Варна през 2008 г. и 2011 г. Най-голяма нарастване на равнището на безработица се
наблюдава в общините Долни чифлик - от 8,1% на 17,54%, Дългопол – от 17,21% на
24,42%, Ветрино – от 8,07% на 14,42%, Аврен – от 8,75% на 15,18%, Бяла – от 5,87% на
11,41%, Вълчи дол – от 14,69 на 20,93%. Равнището на безработица е най-ниско в
общините, които са в най-голяма близост до гр. Варна (4,66%), Белослав (5,81%) и
Аксаково (6,18%).
През 2010 г. 18,5% от безработните в община Бяла са на възраст до 29 г. , докато
относителният им дял за област Варна е 19,6%. Броят на регистрираните безработни до
29 г. в община Бяла към 31. 03. 2013 г. е 42 души или 18,8% от всички безработни.
Между общините в областта има голямо различие по отношение на младежката
безработица. Най-голям брой безработни младежи има във възрастовите групи от 20 до
24 г. и от 25 до 29 г.
Редица изследвания на безработицата в страната доказват, че най-трудно си
намират работа младежите до 29 г. и лицата над 50 г., поради това в общината трябва да
се разработят мерки и да се използват възможностите, които предоставят различните
програми за включването им в курсове, осигуряване на възможност за работа по
програми за временна заетост и др. Освен възрастта, друг важен признак, по който
трябва да се изследва структурата на безработните, е образованието. В община Бяла
най-голям относителен дял имат безработните със средно образование, които към 31.
03. 2013 г. са 52 %, следвани от безработните с начално и по-ниско образование – 34%
и 10 % с основно образование.
Най-малък относителен дял в структурата на безработните по образование имат
безработните с висше образование - 4%, което показва, че по-високата степен на
образование, осигурява по-големи възможности за професионална реализация.
Равнището на безработица при висшистите е най-високо за лицата на възраст до 29 г.
Това най-често са лица, които попадат в категорията “млади специалисти” и срещат
трудности при намиране на първа работа, поради липса на стаж по специалността.
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Действащите програми за стажове и наемане на работа на млади специалисти в
държавната и общинската администрация, са важна стъпка към тяхната реализация.
За да се намали делът на безработните с начално и по-ниско образование е
необходимо да се търсят възможности за включването им в програми за повишаване на
образователното равнище, за придобиване на специалности, които се търсят и за които
има обявени свободни работни места. В община Бяла безработните се включват в
различни преквалификационни курсове. Към 31. 03. 2013 г. безработни лица от община
Бяла са завършили следните курсове: за продавач-консултант - 8 души, за монтьори 27 души; английски език - 18 души и за професионална квалификация - 27 души.
По данни от Преброяването на населението през 2011 г. разпределението на
безработните в община Бяла според етническата група е следното: 62% от българска,
32% от турска и 6% от ромска етническа група.
Равнищата на заетост и безработица в община Бяла в значителна степен зависят
от отраслите със сезонен характер - туризъм, селско стопанство, строителство и
преработваща промишленост. Именно поради това е налице нарастване на заетостта
през летния сезон и намаляване през зимния сезон. Населението от община Бяла има
възможност

за

сезонна

заетост

в

хотелиерството,

селското

стопанство

и

строителството. Близостта до град Обзор, също дава допълнителни възможности за
заетост, особено в строителството и свързаните с него дейности, за които не се изисква
високо образование и специална професионална квалификация. Това обаче не трябва да
се превръща в основна форма на заетост, тъй като тя има сезонен характер и в
дългосрочен план може да има негативни последици, изразяващи се във формиране
несигурност, ниски доходи и жизнен стандарт и др.
Развитието на туристическия сектор в община Бяла ще допринесе за откриване
на нови работните места, но изискванията за високо качество на предлагания продукт
ще повишат изисквания към работната сила. Липсата на квалифицирана работна ръка
за сезонна работа в туристическия сектор може да стане причина за набиране на
персонал извън общината, което за да се избегне или ограничи, е необходимо
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организиране на курсове за повишаване квалификацията на заетите лица и за
получаване на професионална квалификация на безработните лица.

Изводи:


В икономически активното население в община Бяла преобладават мъжете,
на които се падат 56,8%, а на жените - 43,2%.



Показателите за икономическата активност в община Бяла са по-ниски в
сравнение с показателите за областта.



Коефициентът на възрастова зависимост за община Бяла е 69,5%, като
съотношението е по-благоприятно за град Бяла в сравнение със селата от
общината.



Над 75% от заетите лица в община Бяла живеят в града.



Коефициентът на заетост на населението от община Бяла е 45,7% и е понисък от показателя за област Варна, но почти съвпада с показателя за
страната.



Наетите лица в община Бяла представляват 0,6% от наетите лица във
Варненска област.



В общината е налице значителна диспропорция между заетите лица по
отрасли, която се дължи на спецификата им, като в общината съвсем логично
са застъпени туризма и селското стопанство, за които е характерно и
самонаемането.



Най-голям брой наети лица има в хотелиерството и ресторантьорството.



С развитието на туризма в община Бяла са налице предпоставки за
нарастване броя на заетите в сектора и за намаляване на безработицата.
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За периода 2007-2011 г. равнището на безработица в община Бяла е найниско през 2008 г., когато е 5,9%, но в следващите години нараства, като
през 2010 г. е 12,4%, а през 2011 г. намалява до 11,4.



През целия период равнището на безработица в община Бяла е по-високо от
показателя за област Варна, но е по-ниско от показателя за североизточния
район.



Броят на регистрираните безработните в община Бяла за периода 2010-2013
г. е нараснал с 18%.



През 2010 г. 18,5% от безработните в община Бяла са на възраст до 29 г.



Най-голям относителен дял имат безработните със средно образование –
около 50%, следвани от безработните с начално и по-ниско образование –
34% и 10 % с основно образование.



Най-малък относителен дял в структурата на безработните по образование
имат безработните с висше образование - 4%, което показва, че по-високата
степен на образование, осигурява по-големи възможности за професионална
реализация.



Най-трудно си намират работа младежите до 29 г. и лицата над 50 г., поради
това в общината трябва да се разработят мерки и да се използват
възможностите, които предоставят различните програми за включването им
в курсове, осигуряване на възможност за работа по програми за временна
заетост и др.



За да се намали делът на безработните с начално и по-ниско образование е
необходимо да се търсят възможности за включването им в програми за
повишаване на образователното равнище, за придобиване на специалности,
които се търсят и за които има обявени свободни работни места.
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Равнищата на заетост и безработица в община Бяла в значителна степен
зависят от отраслите със сезонен характер - туризъм, селско стопанство,
строителство и преработваща промишленост. Именно поради това е налице
нарастване на заетостта през летния сезон и намаляване през зимния сезон.



Населението от община Бяла има възможност за сезонна заетост в
хотелиерството, селското стопанство и строителството. Близостта до град
Обзор, също дава допълнителни възможности за заетост, особено в
строителството и свързаните с него дейности, за които не се изисква високо
образование и специална професионална квалификация.



Развитието на туристическия сектор в община Бяла ще допринесе за
откриване на нови работните места, но изискванията за високо качество на
предлагания продукт ще повишат изисквания към работната сила. Липсата
на квалифицирана работна ръка за сезонна работа в туристическия сектор
може да стане причина за набиране на персонал извън общината, което за да
се избегне или ограничи, е необходимо организиране на курсове за
повишаване квалификацията на заетите лица и за получаване на
професионална квалификация на безработните лица.

2.6.6. Доходи
В област Варна има 194597 домакинства с 471176 лица и среден брой лица в
едно домакинство 2,4 лица. До 2009 г. Средният доход на домакинството и на лице от
домакинството нараства до 2009 г. и то с темпове, които са много по-високи от
средните за страната. Средният годишен доход на лице от домакинството през 2009 г.
за област Варна е 4020 лв., при 3693 лв. за страната. През 2009 г. средният годишен
доход на лице от домакинство в област Варна е с 8,9% по-висок от показателя за
страната.
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Данните за 2011 г. показват нарастване на средния доход на лице от
домакинство в страната на 3782 лв. и намаляване на показателя за област Варна на 3739
лв. В доходите на домакинствата изцяло доминират доходите от работна заплата. На
доходите от работна заплата, пенсии, социални помощи, приходи от предприемачество
и продажба на имущество се падат 97,1% от всички доходи. За останалите елементи на
дохода на домакинствата като заеми, кредити и спестявания се падат 2,9%.
Работната заплата е основен източник за доходи за домакинствата в област
Варна. През 2011 г. тя формира 58,4% от общия доход на домакинствата, докато
относителният й дял за страната е 51,8%. Делът на пенсиите в общия доход на
домакинствата от област Варна е 21% и е по-нисък от показателя за страната, който е
30,1%.
Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в област Варна през 2011 г. е 8144 лв., а за община Бяла е 6014 лв.
Значителната разлика в средната годишна работна заплата на наетите по трудово
и служебно правоотношение в община Бяла и област Варна е предпоставка за
подоходна диференциация на населението и за нисък жизнен стандарт. Големи
различия в заплащането на труда се наблюдават между отделните сектори в рамките на
общината. Най-високо е заплащането в сектор „хотелиерство и ресторантьорство”, в
който наетите лица получават средна годишна заплата от 9103 лв. Тя надвишава
средната годишна заплата за общината с 3089 лв. или с 51,4% и средната годишна
заплата за областта с 959 лв. или с 11,8%. Единствено в този сектор средната годишна
заплата за община Бяла надвишава показателя за област Варна.
Следваща по размер средна годишна заплата в община Бяла се получава в сектор
„Преработваща промишленост”. През 2011 г. наетите лица имат средна годишна
заплата от 7887 лв. Получаваната средна годишна заплата е по-голяма от средната за
общината с 1873 лв. или с 31,3%, но по-малка от средната за областта с 257 лв. или с
3,2%.
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В сектор „операции с недвижими имоти” средната годишна работна заплата е
7863 лв. Тя е по-голяма от средната годишна заплата в общината с 1849 лв. или с
30,7%, но е по-малка в сравнение със средната за областта с 281 лв. или с 3,5%.
Наетите лица в образованието получават средна годишна заплата от 6615 лв. Тя
надвишава средната за общината с 10%, а в абсолютен размер с 601 лв., но е по-малка в
сравнение със средната за областта с 1529 лв. или с 36,2%.
В сектор „транспорт, складиране и пощи” средната годишна работна заплата е
5195 лв. Тя е по-малка от средната годишна заплата в общината с 819 лв. или с 13,6%, а
спрямо показателя за областта с 36,2% или с 2949 лв.
В сектор „здравеопазване и социална работа” средната годишна работна заплата
е 5141 лв. Тя е по-малка от средната годишна заплата в общината с 873 лв. или с 14,5%,
а спрямо показателя за областта с 36,9% или с 3003 лв.
Наетите лица в строителството получават средна годишна заплата от 4468 лв. Тя
е по-ниска от средната за общината с 25,7%, а в абсолютен размер е по-малка с 1546 лв.
и по-малка спрямо средната за областта с 3676 лв. или с 45,1%.
В сектор „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” средната годишна
работна заплата е 4422 лв. Тя е по-ниска от средната годишна заплата в общината с
1592 лв. или с 26,5%, и с 3722 лв. или с 45,7% от средната за областта.
През 2011 г. наетите лица в сектор „селско, горско и рибно стопанство”
получават средна годишна заплата в размер на 4417 лв., която е по-малка с 26,6% от
средната за общината и с 45,8% от средната за областта.
Най-ниско е заплащането в сектор „административни и спомагателни дейности”,
в който наетите лица получават средна годишна заплата от 3292 лв. Тя е по-малка от
средната годишна заплата за общината с 2722 лв. или с 45,3% и от средната годишна
заплата за областта с 4852 лв. или с 59,6%.
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По-голямата част от доходите е изразходвана за извършване на потребителски
разходи, за храна, за покриване на режийни разноски – жилища, вода, ел. енергия и
други.

Увеличение

бележат

разходите

за

транспорт

и

съобщения,

поради

отдалечеността от работното място и масовото използване на мобилните телефони.

Изводи:


Работната заплата е основен източник за доходи за домакинствата както от
област Варна, така и за община Бяла.



Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в област Варна през 2011 г. е 8144 лв., а за община Бяла е
6014 лв.



Средната годишна работна заплата в общината е по-ниска от показателя за
областта с 2130 лв. или с 26,2% .



Различията в средната годишна работна заплата на наетите по трудово и
служебно правоотношение в община Бяла и област Варна е предпоставка за
значителна подоходна диференциация на населението и за нисък жизнен
стандарт.



Установени са различия в заплащането на труда между отделните сектори в
рамките на общината.



В община Бяла най-високо е заплащането в сектор „хотелиерство и
ресторантьорство”. Средната годишна работна заплата в него надвишава
средната годишна заплата за общината с 51,4% и средната годишна заплата
за областта с 11,8%. Само в този сектор средната годишна заплата за
общината и за областта.



Най-ниско е заплащането в сектор „административни и спомагателни
дейности”, Средната годишна заплата е по-малка от средната годишна
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заплата за общината с 45,3% и от средната годишно заплата за областта с
59,6%.


По-голямата

част

от

доходите

е

изразходвана

за

извършване

на

потребителски разходи, за храна, за покриване на режийни разноски –
жилища, вода, ел. енергия и други.

2.7. КУЛТУРЕН ЖИВОТ
2.7.1. Подход
Местните обичаи, религиозните вярвания, езиковите особености и свързаните с
тях дейности и реализирани събития и мероприятия формират културния живот на
общината. Историята и културата са преплитат, а връзката между тях се изразява чрез
културното наследство, защото историческата памет е важна част от съвременния
културен живот. Чрез него се дава възможност за творческа изява на отделния човек и
обществото като цяло. Осигуряването на условия за творческа изява, за демонстриране
на възможности за организиране и провеждане на различни културни мероприятия е в
основата на пълноценния културен живот в общината.
Възможностите на община Бяла да организира големи културни форуми и
мероприятия не са големи и доколкото ги има са съсредоточени в летните месеци,
когато е туристическият сезон.Ежегодно в град Бяла се организира събор на 21 май —
празникът на Св. Св. Константин и Елена. Добра основа за развитие на туризма в
културно-поведенчески план е станалата традиционен празник "Седмица на морето",
която се провежда всяка първа седмица на месец август. В програмата се включват
културни, развлекателни, спортни, кулинарни, търговски и други дейности. Главен
организатор на празника е община Бяла със спонсорството на частни фирми.
Организират се и характерни празници от народния календар - Бабин ден, Петльов ден,
Трифон Зарезан, Лазаров ден.
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2.7.2. Културна инфраструктура
Културната инфраструктура на община Бяла обхваща местните музеи и
читалищата. Повечето от нейните елементи се намират в общинския център – град
Бяла, като изключения правят читалищата, които са разположени и в селата.
В населените места на община Бяла функционират читалища, които се
превръщат в ключови културни центрове. В град Бяла функционира Народно читалище
“Пробуда”, което е създадено 1928 година, в село Господиново - читалище "Васил
Левски", създадено през 1927 година, в село Попович - читалище "Васил Левски",
създадено 1927 година и в село Дюлино - читалище "Христо Ботев", създадено 1926
година.
Народните читалища не само съхраняват традициите и обичаите, но и създават
условия да се предават на следващите поколения. С цялата си богата и разнообразна
културна дейност читалище “Пробуда” се утвърждава като културен център в Бяла и
общината. В читалищата са съсредоточени разнообразни дейности както по
издирването, изучаването и съхраняването на етнографските ценности и фолклорното
богатство, така и поддържане на етнографски композиции. Съхраняването на
българските традиции и фолклор са важна мисия и отговорност на читалищата.
Читалището в град Бяла е учредено на 01.01.1928 г. от група ентусиазирани
учители - Божин Пенугов, Тодор Пиринчев, Атанас Христов Калчев, Христо Проданов,
Никола Проданов, Григор Франков, Аргир Москов, Христо Божинков и учителя Петър
Пенчев с помощта на клона на Б.Н. М.С. /Български народен морски сговор/ в Бяла в
лицето на капитан Малинчев и мичман І-ви ранг Кръстьо Куюджуклиев, чиято основна
дейност била да организира културния живот в селището. В този период читалището е
традиционна и основна форма на културен живот. По инициатива на основателите били
събрани книги от населението, след което библиотеката започва дейността си.
Читалището напълно се утвърждава като културна институция. През периода
1948-1950 г. благодарение на всеобщата трудова повинност, наличие на парични
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средства и желанието на населението се построява сградата, в която и до сега /2004 г./
служи за развитие на културни дейности.
През 1945 г. към читалището се сформира певческа група с ръководител
Евтимия Радулова. По- късно групата започва да участва в районни и околийски
прегледи на читалищните хорове, където колективът заема първите места. От 1952 г. до
1954 г. диригент на хоровия състав е младата учителка Морфа Йовчева. През 1954 г.
ръководител става Никола Попов, а през 1955 г. диригент на хора е Радка Хитоваучителка. През 1956 г. на националния преглед на художествената самодейност в гр.
София беленският женски хор става републикански първенец и получава лично
поздравление от народния артист Филип Кутев. От 1963 г. до 1990 г. под ръководството
на Димитър Димитров беленския хор преживява своето златно време. Той извоюва
отличието “Представителен хор”. През годините на своето съществуване колективът
разучава 90 песни и изнася над 70 концерта.
Библиотеката, която се намира в читалището предлага богат избор от заглавия в
разнообразни жанрове. Всеки пребиваващ гражданин в Бяла може да стане член на
библиотеката. Около 1950 г. се сформира танцов състав, в който участват младежи и
девойки от селото. Изнасяли са се пиесите: “ Сребърният пръстен”, “Боряна”, “Когато
гръм удари” и др.
От 1984 до 1986 г. ръководител на театралния състав е Елена Мръвкова и той
изнася “Котка на радиатор” и “Хирошима”. Към читалището се сформира и театралносатирична група с ръководители: Стефан Димитров, Калчо Панделиев и Ани
Костадинова. От 1973-1979 г. работи танцов колектив с ръководител Иван Русанов.
През 1980 г. танцовия състав е с художествен ръководител Деспа Калчева. Други
състави при читалище “Пробуда”: вокална група за руски песни с ръководител Росица
Касабян; детски-музикален театър с художествен ръководител Снежана Джанева, а покъсно Малина Василева Михалкова; куклено-театрален състав с художествени
ръководители Веселин и Мара Дионисеви. През 1974 г. се сформира вокалноинструментална група “Аспрос” с ръководител Алекси Иванов Панчев, а по- късно
Георги Стратиев.
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Важно място в дейността на читалището заема киното, което внася
общобългарски и европейски привкус в културния живот. Разнообразните по жанр
спектакли и богатият филмов репертоар през летния сезон прокарват идеята за
създаване на открита сцена. През 1974 г. в Бяла се изгражда летен театър.
През 2002 г. започва работа новия танцов състав с ръководител Деспа Калчева с участието на деца и юноши от ОУ “Отец Паисий”. Сформира се и група за стари
градски и народни песни с ръководител Любомир Любенов, група за скеч изпълнения в
състав: Александър Салудски, Даниела Любомирова и Йорданка Николаева, както и
нов вокално- инструментален състав: Апостол Георгиев, Иван Алексиев, Билян
Балинов, Димо Пурнарев, Николай Христов, Катя Матева. През месец април 2001 г.
благодарение на спечелен проект от Община Бяла, започва основен ремонт на
читалищната сграда. В края на 2001 г. се прекратява дейността на детската театрална
школа и скеч изпълненията. Групата за народни песни попълва своя състав с девойки,
които

учат в СОУ- гр. Бяла. Танцовият състав се увеличава на 26 души с нов

ръководител – Стефан Добрев. С огромно желание продължава да изнася сценки и
дългогодишният самодеец Александър Салудски.
Днес читалището се е утвърдило като културна институция, която организира
редица културни мероприятия, съдейства за събиране и съхраняване на културноисторическото наследство на региона, както и за запазване на традициите. Към него
работят танцови състави, изнасят се и театрални постановки, концерти.
Към читалището в село Дюлино има състав за автентичен фолклор, известен
като "Дюлинските баби", състоящ се от 12 жени и един мъж. Съставът взема активно
участие в различни местни и национални инициативи.

Музейни експозиции
Тук специално място трябва да се отдели на природонаучната експозиция
“Белите скали”. Тя е подредена в Демонстрационен център “Белите скали” в град Бяла,
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който е разположен в самия център на града. Природонаучната експозиция се състои от
експонати в няколко основни раздела: геология, археология и палеонтология. Някои от
тях са открити на територията на общината, а други са предоставени като дарение и
имат пряка връзка с темата на експозицията. Чрез експонатите и изложения
информационен материал посетителите могат да се запознаят със световния геоложки
феномен Белите скали, който датира от периода Креда/ Терциер.
До момента събраните експонати в раздел “Геология” включват 48 нерудни
полезни изкопаеми, рудни полезни изкопаеми, изкопаеми горива, минерали. Раздел
“Палеонтология”- 51 броя, които включват фосили от морски таралежи, амонити, миди,
охлюви. Раздел “Археология”- гърловини и фрагменти от антични амфори, два каменни
щока (части от каменно- дървени котви), един питос.

Етнографска експозиция
В туристическия център на гр. Бяла е разположена етнографска експозиция.
Преди години експозицията се намирала в етнографския комплекс, състоящ се от три
постройки в "балкански" и "камчийски" тип. Етнографският комплекс е построен през
1986 г. В общината се лансира идеята през лятото в етнографския комплекс да бъдат
настанени занаятчии от различни кътчета на страната, които да демонстрират пред
туристите характерни за България занаяти.
Етнографската експозиция дава представа за разнообразния бит и култура на
населението от общината през последните години на ХІХ и началото на ХХ век. В
приземния етаж на една от къщите са представени главните поминъци на населението земеделие, животновъдство, риболов, лозарство и винарство. Експонирани са различни
инструменти и произведения на характерни за района занаяти- кожарство,
абаджийство, бъчварство. Отделни кътове са предвидени за занаятите тъкачество,
шивачество и плетачество.
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Чрез народните носии е направена демографска характеристика на района, в
чиито земи от векове е преминавало или се е установявало да живее население от
различни области на страната. Пресъздадена е една традиционна стая със съпътстващия
я домашен инвентар. Представени са и облеклото и празниците, характерни за
общината.Моменти то традиционна за района сватба са представени чрез специален
обреден реквизит. Подредените сурвакници символизират богата трапеза и носят
белезите и бита на населението. Важно място е отделено на обредните хлябове, които
са се приготвяли за Коледа, Гергьовден, Великден. Според обичаите в този край са
представени и Петльовден, Трифон Зарезан, Тодоровден, мартеници, Еньовден,
Кръстовден, Никулден. Етнографската експозиция е факт и е създадена благодарение
на голямото желание на населението да се съхранят и предадат българските традиции
на следващите поколения.
След подреждането на експозицията започна работа по изучаване на региона, с
цел събиране, съхранение и разпространение на информация за историческото минало
на Бяла и съставните му села. До момента са събрани над 300 експоната от цялата
община. Отделно се набира и снимков материал, заснемат се обичаи и празници.

Паметници на културата
На територията на община Бяла са издигнати паметници на личности, свързали
своя живот с историята на района, участвали в борбите на народа за освобождение и в
Отечествената война. През 1982 г. в центъра на град Бяла е открит паметника на Щерю
Певтичев (хайдут Щерю). В парка на град Бяла се намира паметникът на Цоньо и Илия
Госодинови, загинали в Отечествената война 1944-45 г. В селата от общината също са
издигнати паметници - в с. Горица на Петър Панайотов, загинал в Отечествената война
1944-45 г.; в с Дюлино на Тодор Милушев и на загиналите в антифашистката борба.
На територията на общината се намират значителен брой паметници на
културата, които могат да бъдат разделени на археологически, които датират от
Античността и Средновековието, архитектурни, религиозни, военни паметници и
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паметни плочи, свързани с борбите за национално освобождение и исторически
личности. Повечето от тях се нуждаят от ремонт, освежаване на надписите или
поставяне на обозначителни табели. Тези паметници могат да се включат в
туристически маршрути, с цел показване на културно- историческото наследство на
региона и в за привличане на посетители и туристи.
Много от паметниците, намиращи се на територията на общината, са с
национално значение - Римски път, Старобългарски вал и Митница при село Дюлино.
Римският път се простира от р. Двойница през село Дюлино, като основната му
функция е била да свързва Месемврия /Несебър/ с Марцианопол /Девня/. Паметникът
се нуждае от разкриване, почистване и обозначаване чрез табели. Старобългарският вал
е най-южният противодесантен вал по Българското Черноморие. Необходимо е
поставяне на повече табели, които да насочват към него, а също така е необходимо да
се обозначи местонахождението му и да се улесни достъпа на туристите до него.
Митницата е била изградена на граничен пункт между Княжество България и Източна
Румелия след Освобождението на България, в момента се намира в частна собственост
и се нуждае от обозначаване.
Други паметници на културата, намиращи се в общината и представляващи
интерес за туристите са: късноантична крепост - село Градище, южно от село Дюлино;
късноантична крепост на 3 км северно от село Самотино; хайдушка местност на 1,5 км
северно от Бяла; укрепен вал на р. Двойница. На територията на общината се намират
селища, които са със запазена историческата селищна структура и имат специфичен
етнографски строеж. Останалите паметници са с местно значение.

Обекти с религиозно предназначение
Църквата “Света преподобна мъченица Параскева” е най-старата съществуваща
и до днес църква в град Бяла. Тя е построена през 1847 г. от жителите на Бяла по тогава
действащите закони на Османската империя, според които храмът на православните
християни не можел да бъде по-висок от ръстта на турчин с фес покачен на своя кон.
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Вътрешната украса е била скромна и въпреки това вярващите християни го обзавеждат
и се грижат за него с голяма любов. За това свидетелстват спомените на свещениците
Михал, Димитър и Михаил-Лазар Маджаров. До 1907 г. в църквата се проповядва на
гръцки, по което време се изземват и изгарят всички църковни книги на този език. В
една от стаите в преддверието на храма е било гръцкото училище. Дарените икони са
датирани от 1830 г., някои от тях са реставрирани от дядо Никола Зограф през 1935 г.
Църковният храм " СВ. Параскева" е осветен на 26 юли ст. ст. през 1842 г., а храмовият
празник е на 26 юли ст. ст., 8 август н. ст. Църквата би могла да се включи в
туристически маршрути, поради факта, че е един от най-старите паметници с
религиозно значение, който е добре запазен до наши дни.
Вторият храм в град Бяла е “Успение Пресвета Богородица”, който е напълно
разрушен и на негово място се изгражда нов. Църквата е била интересна с
архитектурния си облик, защото е строена преди Освобождението на България, но
въпреки това е била голяма, висока и богато украсена. През 2003 г. започна строежа на
новата църква, като до настоящия момент е изградена до емпорията.
Една от най - вълнуващите легенди е свързана с възникването на Църковния
храм “Успение Богородично” именуван на един от най-светите празници на
православната църква “Голяма Богородица”. В неговото изграждане мнозина виждат
бунт срещу османското иго, тъй като желаят да имат голяма, богато украсена църква,
отговаряща на извисения дух на населението и на стремежът му към свобода и
независимост. Храмът “Успение Богородично” датира от 1876 г., като легенда разказва,
че през този ден турците изпращат войска по море, която трябва да разруши храма и да
не допусне неговото освещаване. Неочаквано се извива силна снежна буря, която се
възприема като знак в полза на християните и турците не посмяват да слязат на брега.
Обратният път на гемиите им окуражава населението. Дълги години след това, на
храмовия празник се вари курбан за здраве на всички вярващи християни. Църквата
“Успение Богородично” е действаща до средата на 80-те години, след което е
подложена на разрушение от атмосферните условия и липсата на всякаква поддръжка
от властите и населението. Времето, атмосферните условия и човешкото нехайство
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стават причина за разрушаването на един от най-важните християнски паметници в
града.
През месец октомври 2001 г. по идея на родолюбиви българи бе създадена
Фондация “Вяра, Надежда, Любов” в Бяла. Конкретните цели на фондацията бяха: набиране на средства за реставриране и подпомагане дейността на другата църква в
Бяла - “Св. Параскева” и възстановяване на разрушения Църковен храм “Успение
Богородично” - развиване и подпомагане на духовния, културен и научен живот на
територията на община Бяла, включване в регионални, национални и международни
проекти за духовно развитие и образование на хората от всички възрасти и поколения. стимулиране на творческата инициатива, обучението и компютърната грамотност на
децата и учениците. През лятото на 2003 г. Фондацията успя да събере средства за
започване на строежа по новия храм. Идеята е след като тя беше напълно съборена, да
се изгради наново с тухлите и каменните блокове от старата църква. Строежът започна
през месец септември 2003 г. и към настоящия момент е изграден целия първи етаж до
емпорията.
Според легендите най-старото християнско средище в землището на Бяла е
параклисът “Св. Атанасий”, разположен на едноименния нос Св. Атанас, който е бил
обитаван от монаси, последователи на исихазма, разпространяван по земите ни от
Теодосий Търновски. Известно е, че параклисът е сринат от османските поробители.
Църковен параклис “Св. Св. Константин и Елена” е първата и единствена църква
построена в с. Горица. Строежът й започва през 1994 г., а освещаването е на 8 май 2004
г. от Варненският и Великопреславски митрополит Кирил с празнична литургия. Две
седмици по-късно след освещаването, при честването на храмовия празник, е даден
курбан за здраве, плодородие и благополучие. През юни 2004 г. са наети художници, за
да изографисат притвора, купола и подкуполното пространство, царските двери и
кръста с “Разпятието Христово”. През месец ноември 2004 г. е преведена и чешма пред
църквата. В с. Господиново е построен храм "Св. Димитър".
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2.7.3. Изводи от характеристиката на културния живот в общината


Възможностите на община Бяла да организира големи културни форуми и
мероприятия не са големи и доколкото ги има, са съсредоточени в летните
месеци, когато е туристическият сезон. Ежегодно в град Бяла се организира
събор на 21 май — празникът на Св. Св. Константин и Елена.



Традиционно провежданата в град Бяла „Седмица на морето” е важно
културно мероприятие и добра основа за развитие на туризма, за привличане
на гости и курортисти в града. Разнообразната програма на празниците
включва културни, развлекателни, спортни, кулинарни, търговски и други
дейности и мероприятия.



Допълнителна атракция и възможност за привличане на гости и туристи в
общината е организирането на характерни празници от народния календар Бабин ден, Петльов ден, Трифон Зарезан, Лазаров ден и др.



Дейността на читалищата е разнообразна и тя включва както издирването,
изучаването и съхраняването на етнографските ценности и фолклорното
богатство, така и поддържане на етнографски композиции.



Читалищата са утвърдени културни институции, които организират редица
културни мероприятия, съдействат за събиране и съхраняване на културноисторическото наследство на региона и за запазването на традициите. В
следващите години трябва да се осигурят условия не само за запазване
дейността на читалищата, но и за разширяването й, като се търсят
възможности за финансиране на тяхната дейност и се използват средства по
европейски програми.



Българският фолклор, със своята неповторимост и уникалност, може да се
превърне в притегателна сила за чуждестранните туристи и гости на
общината. Запазването и възпроизвеждането на народните обичаи и
представянето на автентичен фолклор, характерен за района, е важна стъпка

122

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
към развитието на културен туризъм, който съчетан с природните дадености
и разположението на общината ще допринесе за повишаване на интереса към
град Бяла и общината, като туристическа дестинация.


Наличието на значителен брой паметници на културата на територията на
общината е предпоставка за нарастване на туристическия поток към нея,
защото те са потенциал, който не е достатъчно използван и са неизвестни за
туристите. Поради това, е необходимо да се предприемат мерки за тяхното
популяризиране, експониране, охрана и включване в различни туристически
маршрути.



За популяризиране на културното, историческото и природното наследство
на община Бяла е необходимо разработване на програма, чрез която не само
да се обогати и разнообрази предлагания туристически продукт, но и да
допринесе за съхраняването на традициите и обединяването на местното
население върху основата на общото му наследство.

2.8. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА
2.8.1. Транспортна инфраструктура и достъпност на общината
Развитието на транспортната инфраструктура в общината е свързано с
разположението на град Бяла. Транспортната инфраструктура на община Бяла е
свързана с развитието на автомобилния и водния транспорт.

Пътна мрежа
Общата дължина на пътната мрежа в общината е 50 км. Пътищата от
републиканската пътна мрежа са с дължина 15 км. или 30% от общата дължина на
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пътищата в общината. Общинските пътища са с дължина 12 км или 24% от общата
дължина на пътищата.
Дължината на първокласните пътища е 17 км или 33,4% от общата дължина.
Дължината на второкласната пътна мрежа е 14 км или 27,4%. Третокласните пътища са
с дължина 20 км и на тях се падат 39,2% от общата дължина на пътната мрежа.
Гъстотата на пътната мрежа в общината е 15,1 км на 1000 жители и 294,8 м/км2, при
средни за страната показатели съответно 4,4 км/1000 жители и 332,8 км/км2. Пътната
мрежа на територията на община Бяла е с относително голямата дължина и основната
причина за това е релефа.
Състояние на пътните настилки и на пътната мрежа в общината може да се
определи като незадоволително.
През територията на община Бяла минават три транспортни артерии:


първокласен път І-9 Варна-Бургас,



третокласен път ІІІ-906 отклонението за Дюлино – Бургас;



местен път IV-90609 Дюлино - Попович.

Първокласният път І-9 Варна-Бургас е главна транспортна артерия, която поема
трафика по цялото крайбрежно (вътрешно и международно) автомобилно движение с
товарен, туристически или друг характер, като значителен дял има транзитният поток.
Движението по него е не само с локален характер. Чрез първокласният път І-9 се
свързва Североизточна с Югоизточна България. Този път свързва община Бяла с
областния център. Първокласният път І-9 се явява най-пряката връзка между найголемите черноморски центрове - Варна и Бургас. Той е категоризиран и като основен
път в Европейската пътна мрежа с означение Е-87 и свързва териториите на Румъния,
България и Турция в направление Север - Юг по крайбрежията на Черно и Бяло море.
Общата дължина на пътя на българска територия е 365 км, от които 17 км е на
територията на община Бяла. Основен проблем за този първокласен път се явява
разрастващото се свлачище по посока от морето към пътя. С течение на годините
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свлачището расте и в момента неговия горен ръб е на отстояние само 150 метра от път
І-9. Задължително е продължението ремонта на пътя (LOT) в участъка на територията
на община Бяла.
Идващите от Южна България превозни средства, могат да навлизат в община
Бяла по първокласен път І-9 или по път ІІІ-906 през Дюлино. Останалите пътища (IV90609 Дюлино – Попович и отсечката до село Господиново) са четвъртокласни и
обслужват населените места в общината. Път III-906 започва на територията на община
Бяла, преминава в тила на крайбрежната зона и през Дюлинския проход достига Бургас.
Чрез него се създават условия за намаляване на трафика по първокласния път І-9. Той
се явява една разтоварваща артерия по отношение на основния път, като поема голяма
част от товарното движение и част от туристическия поток. В летните месеци, когато
интензивността на движението път І-9 е голямо, особено в участъка Бяла – Обзор, той
изпълнява функциите на отбивен път. Съставът на автомобилния поток се формира
главно от товарни автомобили. Условията за движение на автомобилния поток не са
особено благоприятни. Габаритите на пътя варират от 4/6 метра до 8/14 м, като първите
са далеч под изискванията предвид функциите, които изпълняват. В особено тежко
състояние е частта от пътя 2 км преди село Дюлино. В незадоволително състояние е и
останалата част от разклона за Дюлинския проход – 12 км. За да се използва ползва
рационално този второкласен път, с цел разтоварване на първокласния І-9, е необходим
цялостен основен ремонт на частта му, намираща се на територията на общината.
Независимо от очакванията за нарастване на интензивността на движението,
съгласно проучванията и прогнозите направени от Главно управление на пътищата,
изчерпване на пропускателната способност на път І-9 в участъка Бяла - Обзор до 2008
година не се очаква, за разлика от съседните участъци от пътя Варна – Старо Оряхово и
Слънчев бряг - Бургас, където пропускателната способност се изчерпва съответно през
1998 и 1990 година.
Четвъртокласните пътища играят важна роля за интеграцията на отделните
населени места в общината. Интензивността на пътното движение към момента е по -
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малка, в сравнение с тази на останалите пътища, но е възможно нарастване, предвид
очакваното силно развитие на туризма на територията на община Бяла.
Местните пътища са от съществено значение за развитието на община Бяла
основно в сферата на туризма. Пътя към природната забележителност "Белите скали" се
изгражда в момента и трябва да бъде завършен във възможно най-кратки срокове с цел
разработването и усъвършенстването на този уникален по рода си туристически
продукт. От особено значение е и подобряване състоянието на пътя към яхтеното
пристанище като предпоставка за развитието на яхтения и морския туризъм.
По отношение на настилките на пътната мрежа, преобладават асфалтовите и
трошенокаменните настилки, които за пътната мрежа в общината са в съотношение
73% към 27%. Състоянието на пътните настилки и на пътната мрежа в общината е:


лошо състояние – 14 км (27,4% от общата пътна мрежа в общината). От тях
12 км е разклонението за Обзор от Попович и 2 км преди Дюлино - част от
второкласната пътна мрежа;



средно състояние – 14 км (27,4%) - 2 км разклонението до Господиново и 12
км от разклона до село Дюлино - част от второкласната пътна мрежа;



добро състояние – 23 км (45,2% от общата пътна мрежа).



От посочените данни се вижда, че качеството на пътната мрежа в общината
не е задоволително. Състоянието на над 50% от пътищата н общината може
да се определи като лошо или средно състояние. Извършените проучвания за
състоянието и възможностите на изградените транспортни мрежи и
съоръжения на територията на община Бяла дават основание да бъдат
разкрити следните основни проблеми:



наличие на несъответствие между техническите параметри на изградената
пътна мрежа и качество на транспортните услуги в някои пътни участъци на
главните посоки на пътнико- и товаропотоците;
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наличната

мрежа

е

непригодна

за

разрастване

на

вътрешния

и

международния туризъм;


пътната мрежа е създадена в продължение на много години, като части от
нея са частично реконструирани;



нестабилност на път І-9, поради това, че той е единствената транспортна
връзка на национално ниво, която преминава през община Бяла, и че
изчерпването на пропускателната му способност в участъци извън района на
общината би се отразило неблагоприятно върху развитието на туризма и
икономиката на общината.

Пристанищни съоръжения
За развитие на водния транспорт в залива "Свети Атанас" е изградена кейова
стена и малко туристическо пристанище с около 20 места за рибарски лодки и малки
яхти и 1 място за по-големи плитко газещи морски съдове - тип "Комета".
Пристанището е удобно за обслужване на туристи, но не и за товарни-разтоварни
работи.
Експлоатирането на изградените пристанищни съоръжения създава някои
проблеми. Първият от тях е свързан с насипването на пясък в пристанищната
акватория, което е резултат от направените отвори в масивната част на кейовата стена с
цел по-интензивен обмен на вода с морето и ликвидиране на неприятните миризми в
него. След отвеждане на отпадъчните води (понастоящем зауствани в морето) в ПСОВ
"Обзор - Бяла", вероятно неприятните миризми ще намалеят и необходимостта от
тръбите за вентилиране на морската вода ще отпадне. Тръбите трябва да бъдат
затворени и пристанището почистено от нанесения пясък, с което ще се възстанови
проектният му капацитет.
Вторият проблем е свързан със засилената абразия на брега срещу кейовата
стена. На това място е развито и най-голямото свлачище, намиращо се на общинска
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територия, което пряко застрашава и първокласен път І-9. Силното влияние на
абразията се дължи както на нестабилна геоложка структура, така и на частичното
изпълнение на първоначалния проект за укрепване на брега, който предвижда
изграждане на допълнителна буна за брегова защита, разположена срещу кейовата
стена.
За развитие на водния транспорт в залива "Свети Атанас" е изградена кейова
стена и малко туристическо пристанище за рибарски лодки и малки яхти и 1 място за
по-големи плитко газещи морски съдове - тип "Комета". Пристанището е удобно за
обслужване на туристи, но не и за товарни-разтоварни работи.

2.8.2. Енергийна структура и ВЕИ
Електроснабдяване
На територията на Община Бяла е изградена нова мощна подстанция. Чрез нея
се улеснява електрозахранването на курортния град и на селищата около него. От
подстанцията се създават връзки, които да обхванат в пръстен новите обекти и вече
изградени обекти. Изградени и кабелни връзки на трафопостовете по новите трасета.
Има отредена площадка и е в процес на проектиране възлова ел. подстанция
Бяла, която е спешно необходима в предвид бурното развитие на строителството в Бяла
и околностите. Връзката на същата ще бъде с въздушен електропровод 110 kV,
преминаващ на 6,5 км от град Бяла. Това ще осигури по-сигурно електрозахранване на
курортния град и на всички селища около него.
В съвременните условия разработването на програми за енергийна ефективност
е важна част от както от общинската стратегия за развитие, така и на областната
стратегия за развитие. Община Бяла е включена в приетата Областна програма за
енергийна ефективност. Основната цел на програмата е намаляване енергоемкостта на
дейностите във всички икономически и обслужващи сектори и административното
управление. Основните мерки, които са предвидени за осъществяване на територията
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на община Бяла са свързвани с намаляване потреблението на електроенергия от
обществено - административни потребители, включително уличното осветление.

Улично осветление
Уличното осветление в община Бяла се захранва от 8 броя касети (УО). Общата
дължина на проводник УО въздушна мрежа е 15,7 км. Обща дължина проводник УО
кабелна мрежа е 2,6 км. Общ брой осветителни тела е 736. Мрежата УО е от смесен
тип, което я прави трудна за обслужване, остаряла стоманена стълбова линия и кабели.
Необходимо е изграждането на усукан проводник за УО, който да направи системата
независима за обслужване. Касетите УО трябва да се изнесат извън трафопостовете.

Алтернативни източници на енергия
Разширяването на туристическия сезон и инвестирането в курортни комплекси
за целогодишно ползване неминуемо поставя въпроса за вида на енергията, която ще
бъде използвана за отоплението им през зимния сезон. В момента всички обществени и
частни сгради на територията на общината се отопляват с твърди и течни горива.
Значителното повишаване на потреблението на този енергоизточник при развитие на
туризма би довело до замърсяване на атмосферния въздух с прах и вредни газове, което
ще доведе до нанасяне на вреди и върху околната среда.
Използването на природен газ за нуждите на бита и индустрията е изключително
перспективно от гледна точка на повишавана на енергийното ефективност и опазване
на околната среда. В настоящия момент, изградените газопреносни мрежи са
отдалечени от територията на община Бяла, чийто брой население и индустрия за
момента не представляват инвестиционен интерес за лицензираните газопреносни
дружества в региона. Разработването на съвместен план между Бяла и Обзор би
допринесло за привличане на инвестиции за газифициране на района в средносрочен
план.
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Повишаването на енергийната ефективност може да бъде постигнато чрез
използването на алтернативни източници на енергия при отоплението и осветлението
на обществено – административните сгради. В Областната програма за енергийна
ефективност са предвидени мерки, които за община Бяла включват изграждане на
инсталации за топлинно преобразуване на слънчевата енергия за осигуряване на топла
вода за ОДЗ и ЦДГ в Община Бяла, и изграждане на "Ветроенергийна система - Бяла за
паралелна работа с електрическата мрежа – 1 МW / 2 х 500 КW /."
Мерките за повишаване на енергийната ефективност в общината са свързани с
оптимизиране на уличното осветление чрез въвеждане на системи за автоматично
управление и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. За да се повиши
енергийната ефективност на сградите е необходимо да се извърши саниране на
сградите и технологично обновяване на отоплителните инсталации.

Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
За постигането на целите на стратегия „Европа 2020”, в частта за климата и
енергията, са формулирани следните национални подцели: относителен дял на
възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия – 16%
и повишаване на енергийната ефективност с 25%. Изпълнението на националната цел
за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото крайно потребление на енергия е възможно
чрез провеждане на политика за увеличаване на производството на електрическа
енергия от ВЕИ. За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се
използват главно водна, вятърна и слънчева енергия.
2.8.3. Комуникационна инфраструктура
С

развитието

на

информационните

и

комуникационните

технологии

многократно се увеличава използването на електронните съобщения, като доминиращо
е използването на мобилните гласови услуги и интернет, следвани от мобилния
широколентов достъп и фиксираният широколентов достъп, като последният се
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характеризира с нисък темп на растеж. В сравнение с предходните години използването
на фиксирани телефонни услуги има тенденция към намаляване.
Анализът на общите характеристики на мрежите и съоръженията в община Бяла
спрямо региона и страната показва, че е налице недостатъчна изграденост и бавно
развитие. Населените места в общината нямат автоматична връзка с центъра на
общината. Собствена АТЦ има само в село Господиново. Общинският център град Бяла
е директно включен към регионалната и републиканската автоматична телефонна
мрежа. Изградените АТЦ не са достатъчни по капацитет. Необходимо е разширението
им и разкриване на нови постове.
Инсталираните телефонни постове са недостатъчни както за град Бяла, така и за
цялата община, особено в селата Дюлино и Горица. Възможностите за телефонни
услуги в тези населени места са доста ограничени като количество и като качество.
Районът на общината се обслужва от два вида междуселищна мрежа - за далечен
и близък междуселищен телефонен трафик. Мрежата от първия вид е с национален
обхват и е изградена на базата на аналогови автоматични централи. Чрез тази мрежа се
осъществяват автоматичните международни телефонни връзки. Мрежата за близък
междуселищен обхват обхваща територията на Варненска област, като към нея се
присъединяват местните АТЦ. Град Бяла се обслужва от възловата централа в Старо
Оряхово, на която се явява крайна централа.
Интернет достъпът в общината е ограничен на територията на град Бяла.
Основен доставчик на услугата е БТК, като се очаква до края на 2005 година. да бъдат
осигурени услуги с по-високо качество. Качественият Интернет достъп е от съществено
значение за развитие на както на бизнеса, така и на услугите, предназначени за него.
Територията на община Бяла е покрита 100% с радио и телевизионен сигнал. Същото
важи и за покритие с УKB програми. В селата Попович и Горица няма пощенски
станции. Утвърждаването на туризма като приоритет на икономическо развитие в
община Бяла изисква съобщителни услуги от качествено различно ниво в сравнение със
съществуващото.
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По данни от Преброяването към 01. 02. 2011 г. в община Бяла 362 жилища и
1199 лица, живущи в тях, имат достъп до Интернет, като 90 % от тях са в град Бяла. В
селата от общината в едва 36 жилища има достъп до интернет. В община Бяла в 437
жилища има кабелна телевизия, 350 жилища имат сателитни антени и в 389 жилища
има компютър.

2.8.4. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура
Водоснабдяване
От шестте населени места в община Бяла само село Самотино не е
водоснабдено. Село Дюлино е самостоятелно водоснабдено, а останалите са включени
към водоснабдителни групи на съседни общини. С изграждането на новия водопровод
"Камчийски пясъци", ще задоволят напълно нуждите на населението Община Бяла и на
туристите в него през летния сезон.
От разполагаемата информация се вижда че общината е силно зависима от
наличието на водни запаси и капацитет на водоподаващите съоръжения, намиращи се
на територията на други общини. Основно населените места в общината се снабдяват с
вода от община Долни Чифлик. По този начин се снабдяват основните потребители в
общината - град Бяла, село Горица и село Господиново. В областната стратегия за
развитие като проблемна е посочена водоснабдителната система на село Господиново.
Предложената алтернатива е изграждането на водопроводна връзка с деривация “Китка
– Варна”. Село Попович се водоснабдява от водоизточници, които се намират на
територията на община Несебър.
Според данните към 31.12.2003 г. водопроводната мрежа на територията на
община Бяла е с дължина 100904 м., като от тях водоснабдителната мрежа е 54188 м., а
външните тръбопроводи са 46716 м.
Населението на община Бяла е със сравнително висока степен на обезпеченост с
питейна вода, като да град Бяла е на 100%, за село Горица - 72%, за село Господиново 132
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88%, за село Дюлино 65%, за село Попович - 78%, за село Самотино - 0%. Общо за
общината степента е 78%.
Водоснабдяването на община Бяла се извършва от ВиК – Варна. Дружеството е с
51% държавно участие. Останалите 49% са разпределени между дванадесетте общини в
областта. Дяловото участие на общините се базира на броя на населението, като
община Варна притежава 35%. Загубите на вода на територията на общината са около
30-35% и вероятно се дължат на преобладаващите етернитови водопроводи (над 85%
при средно за областта 78% етернитови водопроводи).
В общината се увеличава потреблението на за битови нужди, за сметка на
промишленото потребление и другите потребители. Най-голямо е потреблението на
вода в групата "други", което включва обществените консуматори, обслужващата
сфера и други освободени от заплащане потребители.
На територията на община Бяла няма системи за промишлено водоснабдяване.
Промишлеността ползва вода от питейния водопровод, като относителният й дял от
общото потребление на вода е под 30%. Поради липсата на подходящи водоизточници,
както и поради спецификата на бъдещото й развитие (преработвателна промишленост,
която изисква вода с питейни качества), промишлеността ще продължи и в бъдеще да
ползва вода от питейния водопровод, което е взето предвид при определяне нуждите от
вода и при оразмеряване на външните водопроводи.
Значителна част от подаваните питейни води се ползват за поливане на дворове
и градини, за което е необходима условно чиста, а не питейна вода. Липсата на
собствени водоизточници, както и очакваното увеличение на ползване на питейна вода,
свързано с развитието на курортни комплекси за туризма, предизвиква необходимостта
от осигуряване на водоподаването и връзки с водопроводни системи от съседните
общини.
С Решение на МС, през април 2005 година са отпуснати средства от държавния
бюджет за изграждане на водопроводна мрежа, като целта е да се подобри и да се
увеличи капацитета на водоподаването в община Бяла. По този начин са финансирани:
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Изграждането на магистрален водопровод “Камчийски пясъци” и главен
водопроводен клон град Бяла;



Разширението на водоснабдителна мрежа село Дюлино;



Изграждането на водопровод от водоем висока зона Бяла до село
Попович;



Водоснабдяването на висока зона кв. “Изток” в град Бяла;



Изграждането на водоем на средна зона кв. “Изток” в град Бяла;



Изграждането на водоем на ниска зона кв. “Изток” в град Бяла;



Водоснабдяването на ниска зона кв. “Изток” в град Бяла.

С изграждането на магистралния водопровод “Камчийски пясъци” ще се
подобри водоснабдяването и на град Обзор.

Хидромелиоративни системи
Поливният фонд на община Бяла към 1986 г. определен на 1782 дка, което са
напоявани чрез помпени станции и водохващания на река Двойница 513 дка в района
на село Дюлино, 752 дка в района на село Попович и 1540 дка от язовир Господиново.
Понастоящем на територията на общината няма поливни площи, а от
инфраструктурата е останал само язовир Господиново. Язовирът е приватизиран и се
ползва за сладководно рибовъдство.
Канализация и пречистване на отпадъчните води
Изградена канализация има само в град Бяла – 70 % от уличната мрежа, като
останалата част се доизгражда или е в проектна готовност. Останалите населени места
нямат канализация. Всички необхванати с канализационни мрежи населени места и
обекти заустват отпадъчните си води в канавки, дерета, поливни ями, директно в
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морето, като по този начин се замърсяват подземните, повърхностните и морските
води. Отпадъчните води за територията на общината са 80% от полезно използваната
вода или 1063 куб.м./дневно, от които най-голяма част - 93% са от град Бяла.
Изградената канализационна мрежа в община Бяла до 2000 година е 5350 м. В
периода 2000 – 2004 г. е изградена мрежа с дължина 14 300 м. С нея са обхванати над
90 % от източниците на отпадъчни води. Над две трети от общата дължина на
канализационната мрежа е изградена от каменинови тръби, а за останалата една трета
са използвани бетонни.
Завършването на канализационната система на град Бяла чрез изграждане на
главни канализационни колектори ІV и V и довеждащ колектор до пречиствателната
станция за отпадни води Обзор - Бяла, цели подобряване състоянието на околната среда
в района на Черно море. Пречиствателната станция е разположена в землището на град
Обзор, община Несебър. Капацитетът й е 10 х.м /дневно, с което може да обхване около
15 000 еквивалент жители, което е достатъчно за обслужване на градовете Бяла, Обзор
и курортните комплекси. Станцията е въведена в експлоатация през 2005 година, като
финансирането от Националния Доверителен Еко-фонд, е предназначено за външни
доставки на оборудване. Към пречиствателната станция е изградено блок съоръжение,
което включва биологично пречистване и дезинфекция. При необходимост към нея
биха могли да се включат и отпадните води на село Попович. За ефективното й
действие е необходимо да се доизградят и разширят канализационните мрежи, така че
да обхванат по-големите източници на отпадъчни води.
За останалите населени места от общината не са разработвани проекти за
канализация. Тъй като те също са източници на замърсяване, което оказва негативно
въздействие върху развитието на крайбрежната ивица и върху състоянието на водите,
целесъобразно е да се започне поетапното им канализиране и изграждане на
пречиствателни модули.
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Изграждането на канализационната система в град Бяла ще допринася за
решаването на екологичните проблеми с отпадните води в региона и за ограничаване на
рисковете за здравето на хората от общината.

2.8.5. Изводи от анализа на инфраструктурното развитие и свързаността
От степента на изграждане и поддържане на инфраструктурата в общината се
определя нейната достъпност, свързаност с останалите територии и потенциал за
икономическо развитие. Състоянието на инфраструктурата в значителна степен
определя качеството на живот, икономическата активност, инвестиционна активност на
територията на община Бяла, туристическия поток и жизнения стандарт на населението
от община Бяла.
От анализа на състоянието на транспортната, енергийната, комуникационната,
водоснабдителната и канализационната инфраструктура на община Бяла могат да се
направят следните изводи:


Основните инфраструктурни елементи на територията на общината са
изградени, но състоянието им се определя като недостатъчно добро, а за
някои от тях липсва резервен капацитет.



Състоянието на инфраструктурата на общината може да се окаже
възпиращ фактори пред социално-икономическото развитие на общината в
краткосрочен и средносрочен план.



В общината е осигурена транспортна достъпност до населените места, но
над 50% от пътната мрежа в общината е в незадоволително състояние.
Ситуацията допълнително се влошава от наличието на свлачище в южната
част на бреговата ивица. То представлява непосредствена опасност за
първокласния път, свързващ Варна и Бургас.
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Пътната мрежа в периферията на общината се нуждае от ремонт и
разширяване, за да може да изпълнява ефективно “разтоварващата” си
функция по отношение на товарния транзитен поток, преминаващ през
общината. Пътните отсечки се намират на територията на различни
общини, поради което за да се постигне желаният резултат, е необходима
координация между общините в процеса на изпълнение на съответните
мерки.



Координация е необходима не само между отделните общини, но и на ниво
областни управи, тъй като те се намират в различни области, но дори и на
ниво планови региони. Това се отнася най-вече за ремонта и поддръжката
на Дюленския проход, който се явява изход на преминаващия транзитен
поток и във връзка с изчерпването на пропускателния капацитет на път І-9
в средносрочен план.



Пренасочването на част от транзитния поток през тилната част на
общината освен до разтоварване на първокласния път може да разшири
възможностите за развитие на алтернативен туризъм в тези части на
територията.



Поддържането и на периферната пътна инфраструктура в добро състояние
е начин за предотвратяване на влошаване качеството на живот в
населените места.



В момента четвъртокласната пътна мрежа няма значение за туризма, тъй
като на този етап връзката "бряг - тил на крайбрежието" не е интересна,
поради недостатъчно усвояване на брега. Нейното развитие може да се
превърне в предпоставка не само за повишаване качеството на живот на
населението в селата, но и за развитие на туристическа дейност във
вътрешността на общината, което би позволило избягването на прекалено
високо ниво на урбанизация на бреговата част.
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Развитието на пристанището на град Бяла за яхтен туризъм дава
възможност за предлагане на допълнителни туристически услуги.



Липсата на собствени водоизточници и увеличаването на туристическия
поток към град Бяла изискват предприемането на мерки, които ще
осигурят захранването с питейна вода в дългосрочен план.



Зависимостта от водоизточници, намиращи се извън територията на
общината, изисква добра координация при планирането и изпълнението на
мерките с управите на съседните общини.



Изградената канализационна система на град Бяла и функциониращата
ПСОВ Обзор –Бяла е с достатъчен капацитет да поеме обслужването на
населението и туристите на община Бяла и град Обзор.



За да се използват възможностите за разрастване на туристическата
дейност на територията на общината е необходимо изграждане на
канализация в селата от общината.



Нарасналият туристически поток към община Бяла изисква осигуряването
на необходимия капацитет на електропреносната мрежа и нормално
снабдяване с електроенергия.



Да се търсят възможности за разширяване използването на алтернативните
източници на електроенергия - вятър.



Комуникационната инфраструктура на сравнително добро равнище и на
този етап не е пречка за развитието на туризма.

Общината трябва да разширява и подобрява своята транспортна, енергийна,
комуникационна, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, като търси
различни източници на финансиране - от републиканския бюджет за изграждане на
необходимата техническа инфраструктура и да използва финансовите ресурси на
Структурните фондове на ЕС за съфинансиране на инфраструктурни обекти. За тази
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цел трябва да се повиши проектната готовност на техническите обекти, съставяне на
необходимата документация е съвместна работа на община Бяла със съседните общини
и с областната администрация.

2.9. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ
2.9.1.

Състояние на компонентите на околната среда

2.9.1.1.

Климатични условия

Съгласно климатичното райониране на страната, община Бяла попада в обхвата
на

Черноморската

климатична

област

-

Източностаропланинска

подобласт.

Територията се характеризира с умерено континентален-преходноконтинентален
климат с подчертано черноморско влияние. Влиянието на Черно море се изразява
главно в намаление на температурната амплитуда.
На базата на усреднени многогодишни данни за температурата на въздуха в найблизките климатични станции (Обзор, Старо Оряхово, Горни Чифлик и нос Емине) и
данните публикувани в годишните статистически сборници на НСИ за района,
средногодишната температура на въздуха в община Бяла е в границите около 11,513,4С. Средната температура на въздуха през януари е около 0–3 °С, а през юли –
около 22–23 °С. Силните зимни застудявания в тази област се проявяват по-слабо, а
есенната температура е по-висока от пролетната.
Лятото е сухо и умерено топло, с изобилно слънце. Характеризира се с бризови
ветрове, зараждащи се благодарение на откритата морска площ. През деня те духат от
морето към сушата, носят прохлада и позволяват температури от порядъка на 25°С 30°С да се възприемат като приятни. Температурата на морската вода достига до 25°С 28°С. С настъпването на лятото се повишават и часовете на слънчево греене. През
активният туристически сезон на месец се падат по над 300 слънчеви часа, като
облачното време в този период е рядкост. Морето влияе и през есента - тя е по-късна и
по-топла, благодарение на по-бавното изстиване на затоплената морска вода.
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По отношение на ветровите условия, в района преобладават северните ветрове, а
по данни за станция Обзор - и северозападните. Те имат най-често проявление през
зимните месеци. Ветрове с най-висока средна стойност за Обзор са характерни през
зимата и есента, когато надвишават 6 м/сек. През летните месеци за са характерни пониски средни скорости на вятъра (около 4 м/сек). През лятото преобладава бризовата
циркулация, която са заражда благодарение на откритата водна площ и денонощния
режим на температурата. Бризовата циркулация, която е характерна за Черноморското
крайбрежие в община Бяла е затруднена от орографията на релефа. Източните склонове
на Камчийска планина - от север и на Еминска планина - от юг, затрудняват бризовата
циркулация на въздушните маси във вътрешността на общината.
По данни от станция Обзор преобладаващата посока на вятъра е северозапад
(26.7% от случаите) и запад (22.6% от случаите), а общо от направлението западсеверозапад достига 38-39% от случаите. През зимния сезон често духат и ветрове от
север-североизток, които са в границите 25-28% от случаите. През летния сезон се
увеличава относителния дял на ветровете изток-югоизток с относителен дял от 49-50%.
Тихото време преобладава средногодишно в 18,4% от случаите, с най-висок
относителен дял през юни (24.1%) и най-малък дял през март, когато надвишава
незначително 15%.
Годишните валежи са средно около 564 мм (за последните три години варират в
границите между 368 мм до 651 мм). Главният максимум на валежите в периода 20082010 г. е през есенния период, а през юни се очертава вторичен максимум. По-високото
количество на валежите през летните месеци в сравнение с тези през пролетта и зимата
се дължи на климатичното влияние на Черно море. Снежната покривка се задържа за
кратко време и рядко надхвърля 6-8 см. Количеството на валежите е сравнително
изравнено по сезони, като са запазени характерните за страната минимуми и
максимуми.
Дните с мъгли са рядкост за цялата Община Бяла, но са повече в сравнение със
Свети Влас и Несебър. В Несебър и Свети Влас обшият брой дни с мъгли
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средногодишно не надвишава 8-9 дни, като повечето от тях са в периода октомвримарт. В периода април-септември мъглите са изключение и средният им брой е една 2-3
дена годишно. В района на град Бяла мъглите достигат годишно 18-20 дена, като наймного са в периода октомври-септември – около 12 дни.
Комплексната климатична оценка на Община Бяла може да се характеризира
като благоприятна за развитието на селското стопанство, в това число лозарство,
овощарство и зеленчукопроизводство. В съчетание с природните крайбрежни
дадености тя е благоприятна и за развитие на морския туризъм.

2.9.1.2.

Качество на атмосферния въздух

На територията на Община Бяла няма големи промишлени предприятия или
други значими източници на емисии в атмосферния въздух.
Емисии от промишлени и стопански дейности.Промишлеността на Община
Бяла има силно ограничени местни функции. По данни, получени от общинската
администрация, в този сектор са заети около 120 души. Основните дейности са
свързани с хлебопроизводство, сладкарство, дървообработване. Работи и цех на
Винпром-Варна.

Извършват се малки по обем ремонтни работи на автомобили и

мотоциклети. Като цяло, промишлената дейност в Община Бяла не е свързана със
значимо замърсяване на атмосферния въздух. Промишленото производство в Община
Бяла използва малки количества течни горива. Годишният им разход не е известен,
които не позволява изчисляване на годишните емисии. Въпреки това предвид характера
и сравнително ниската интензивност на развиваните производства, съществено влияние
на промишлеността върху качеството на атмосферния въздух не би могло да се очаква.
Основната част от обработваемите площи на Община Бяла се използват за
отглеждане за отглеждане на зърнено-хлебни, зърнено-фуражни, технически и фуражни
култури. Относителният дял на площите с трайни насаждения и зеленчуци е малък.
Обработката на селскостопанските площи традиционно е свързано с емисии от общ
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суспендиран прах (ОСП). Тези емисии са по интензивни по време на пролетната и
есенната подготовка на площите и в периода на прибиране на зърнените култури.
Интензивността на този тип емисии е силно променлива и зависи както от конкретните
метеорологични условия така и от влажността на почвата, но по обхват на
разпространение има изключително локален характер и няма потенциал да повлияе
качеството на въздуха в атмосферния басейн на общината.
Емисии от бита. Към момента Община Бяла не е газифицирана. Затова
домашното отопление през зимния сезон ползва основно електроенергия и твърдо
гориво (основно дърва и в незначителни количества въглища). Точни данни за
изгорените от населението количествата твърди горива няма, поради което оценка на
емисиите от домашното отопление в района на новото строителство може да се направи
по данни Националния статистически институт (предоставени от Община Бяла) за
разход на горива и енергия от населението.
Емисии от автотранспорта. Транспортната инфраструктура на Община Бяла
включва три пътя: Първокласен път І-9 Бургас-Варна; Третокласен път ІІІ-906 БургасДюлино; и Четвъртокласен път Дюлино-Попович.
Отсечката от път І-9 (международно означение Е-87) е част от международния
път Бургас-Варна. Той преминава през град Бяла и село Горица. През туристическия
сезон той е много натоварен и в някои периоди достига границите на пропускателната
си способност. Този път поема основния туристически поток към крайбрежните зони за
почивка.
Път ІІІ-906 започва от територията на Община Бяла и преминавайки в тила на
крайбрежната зона достига до Бургас. Този път се явява разтоварваща артерия по
отношение на път Е-87 (особено през туристическия сезон) и поема основната част от
товарните превози. Пътната му настилка е в лошо състояние, което е причина за
увеличени (макар и локални) емисии от прах.
Четвъртокласните пътища в общината към момента имат само местно значение
за интегриране на съставните селища към общинския център. В сравнение с път Е-87,
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трафикът по тях е много по-нисък. Независимо от това, лошото състояние на пътната
настилка също води до локално увеличени емисии на прах.
Оценката на влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на
атмосферния въздух (КАВ) в Община Бяла е направена на базата на данните за трафика
по данни на ПУ Варна (предоставени от Община Бяла). Максималният трафик отразява
интензивността на движение в часовия интервал 16-18 часа. Средноденонощния трафик
е получен на базата на изменението на интензивността на движението по часове в
денонощието

при

аналогични

измервания

в

отсечката

Бургас-Несебър.

Инвентаризацията на емисиите от автотранспорта в годишен план е направена на
базата на оценката на емисиите през туристическия сезон (лято) и допускането, че през
пролетта и есента натоварването достига 70% от максимума, а през зимния сезон до
50% от това за туристическия сезон.
Основният източник на замърсяване на атмосферния въздух в Община Бяла е
автомобилния транспорт. Така например, докато битовото отопление с твърдо гориво
генерира около 2 т/год азотни оксиди, автомобилното движение е причина за емисии от
азотни оксиди до около 340 т/год. подобно е съотношението и при другите основни
замърсители. Общото количество прах, пеел и сажди от битовото отопление е в
границите до около 18 т/год, докато суспендираният от пътните платна прах е над 410
т/год.
Оценка на качеството на атмосферния въздух
От представените данни за съществуващите източници може да се направи
извода,

че

основен

източник

на

замърсяване

в

Община

Бяла

е

път

І-9, чиято интензивност нараства значително през туристическия сезон. Нивата на
замърсяване от автомобилния транспорт следват нивата на интензивност на движение
по основните магистрали. По тази причина, по-високи нива на азотни оксиди, общ
суспендиран прах и ФПЧ следва да се очакват през месеците юли-август, през светлата
част на деня в часовете с максимален трафик. В тези периоди следва да се очаква и
повишаване на нивата на приземния озон.
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Качеството на атмосферния въздух в Р. България се следи от Националната
система за контрол на качеството на атмосферния въздух (НСККАВ). На територията
на Община Бяла няма разположени станции за контрол на КАВ. Независимо от това, на
базата на оценката на съществуващите източници на замърсяване може да се направи
извода, че КАВ е добро. Този извод се потвърждава и от анализите към годишните
Регионални доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ Бургас, където през
последните години (2006-2012 г.) районът се определя сред тези с най-добро качество
на въздуха на територията на регионалната инспекция.

Води и водни обекти

2.9.1.3.

2.9.1.3.1.

Повърхностни води във вътрешността

Характеристика на овражно-речната мрежа.
Общата дължина на реките, имащи отношение към водния потенциал на община
Бяла възлиза на 111.5 км, но само 49 км (44 %) от речната мрежа преминава през
територията на общината. Общата водосборна площ на реките, преминаващи през
община Бяла или попълващи оттока си от нейна територия, възлиза на 640.7 км 2, но
само 168.1 км2 (26 %) се включват в територията на общината. Най-голямо водностопанско значение за община Бяла имат реките Перпередере и Двойница, чиито
водосбор е най-голям.
Изцяло в територията на общината влизат водосборните басейни на реките
Карадере, Бяла (Беленска) и Пепередере. Освен това в територията на общината се
включват около 40 % от водосбора на р.Фандъклийска и около 11% от водосбора на
р.Двойница. Участието на водосборните площи на отделните реки в територията на
общината е както следва:


р.Фандъклийска

- 20 %



р.Карадере

- 11 %
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р.Бяла (Беленска)

-4%



р.Перпередере

- 35 %



р.Двойница

- 30 %

Водосборните басейни на основните реки са продълговати, ориентирани в
посока запад-изток и се оттичат директно в морето.
Отточните модули на отделните реки варират от 1 до 2.2 л/сек/км 2, като найвисоки са за р. Карадере (но с незначителен отточен обем). Отточните модули на реките
Перпередере и Двойница са по-ниски, но дават по-голям отточен обем поради поголемите им водосборни площи.
Средногодишният отточен обем варира от 0.2 млн.м3 за р.Бяла до 21млн.м3 за р.
Двойница. Сумарната му стойност възлиза на 25.42 млн.м3, от които 83 % за
р.Двойница, 12 % за р. Перпередере и 5 % - общо за останалите реки. В средно суха
година сумарният отточен обем намалява с около 35 %, като най-малко е намалението
му за р. Двойница - 30 %. За останалите реки намалението е с около 58-60 %.
Плаващите наноси варират от 500 до 1140 мг/л, като най-високи са техните
стойности за р.Двойница, поради относително равнинния характер на нейното течение.
Съдейки по този показател, може да се препоръча ползването на водите на
протичащите през община Бяла реки за напояване.
Общата минерализация на повърхностните води варира от 100 до 300мг/л, като
най-ниски са стойностите за р. Двойница. По този показател водите, в естественото им
състояние не отговарят на стандарта за питейна вода и не се препоръчва използването
им за питейно водоснабдяване.

Площни водни обекти.
На територията на общината липсват естествени езера, а изкуствените водоеми
са представени от 1 микроязовир -"Господиново", изграден на р. Перпередере.
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Язовирът е изграден през 1960 г. като собственост на ТКЗС за напояване на 800 до
1500 дка площ. Водата се подава гравитачно на поливните площи, разположени под
язовира. Оразмерителното средномногогодишно потребление на вода от язовира е
176 хил. м3, а максималното застроено водно количество - около 50 л/сек.
Понастоящем язовир Господиново е приватизиран и се използва за сладководно
рибовъдство. Той е оценен от Гражданска защита като потенциално опасен, поради
което е намален разрешеният за завиряване обем, като за целта е направена
реконструкция на преливника. По данни от Регистъра на БДЧР за язовирите, към м
декември 2012 г., състоянието на стената му е оценено като „незадоволително”,
състоянието на преливника – „Добро”, а състоянието на основния изпускател –
„неизправен”.

Направени

са

необходимите

предписания

за

отстраняване

на

неизправностите.

Класификация и категоризация на повърхностните водни тела
Съгласно Заповедта на Министъра на околната среда и водите №РД970/28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във водните обекти, сички
водни обекти във водосбора на Черно море, на територията на Република България
представляват “чувствителни територии”. Водните обекти в района са категоризирани
като ІІ категория.
Територията на Община Бяла попада в обхвата на Басейнова дирекция за
управление на водите на Черноморски басейнов район

(БДЧР) – поречие

„Севернобургаски реки” (код BG2SE). Съгласно класификацията, заложена в Плана за
управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморския район, на територията на
общината попадат водосборите на следните повърхностни водни тела:


р. Двойница:
o водно тяло с код BG2SE400R004 – от извора до след с.Дюлино;
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o водно тяло с код BG2SE400R006 - след с.Дюлино до Черно море;


Комлудере (приток на р. Двойница) - код BG2SE400R005



Панаир дере (Перпередере) - код BG2SE400R003



Част от водосбора на р. Фъндъклийска – код BG2SE200R001

Всички от изброените водни обекти са категоризирани в тип R11 – „Малки и
средни черноморски реки”, с наклон под 0,5% (много слаб наклон) и ниска енергия на
потока.
Доминиращ дънен субстрат са основно пясъци, тиня и глина. Единствено
горното течение на р. Двойница (код BG2SE400R004) е от полупланински тип (код R4)
средни по размер реки (<1300 km2).
Наклонът е сравнително слаб (под 2%), дънният субстрат – преобладаващо
чакълест, а транспортиращата способност – значително по-голяма от предходните.
Качествено състояние на водите
Рамковата Директива за водите въвежда нов подход в управлението на водите,
като въвежда екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи функционирането
на водните екосистеми.
Екологичното състояние на повърхностните водни тела в Черноморския
басейнов район се оценява съобразно разработените при изготвянето на ПУРБ типово
специфични референтни условия и класификационна система за биологичните
елементи за качество, и поддържащите ги основни физико-химични елементи за
качество за всяка от категориите повърхностни води – реки, езера, преходни води и
крайбрежни морски води. За силномодифицираните и изкуствените водни тела
състоянието се определя като екологичен потенциал.
Оценката на химичното състояние за повърхностни води се извършва съгласно
средната годишна стойност на показателите за качество по приоритетните вещества,
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установени с Директива 2008/105/ЕС, транспонирана в българското законодателство с
Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и
някои други замърсители (ДВ, бр.88/2010 г., изм. ДВ. бр.88/2013 г.).
Въз основа на комплексния анализ за химичния и екологичен статус и
въздействащите фактори, за всяко от тези водни тела в ПУРБ е изготвена оценка на
риска за непостигане на критериите за добро състояние на водите (съгл. изискванията
на Рамковата директива за водите).

2.9.1.3.2.

Крайбрежни морски води

Поради обилния приток на речни води, морската вода на Черно море е по-слабо
солена (17,3 ‰), отколкото в Средиземно море и в световния океан, които имат
соленост около 36‰. На дълбочина солеността увеличава до 21.6‰ (50-200 м) и на
2000 м достига до 22.5 ‰.
Тя се разпределя в дълбочина, по концентрирана е в горния пласт до 200 м, а под
200 м концентрацията й намалява. Наличие на кислород се наблюдава в горните
пластове до 50 м. Надолу количеството му намалява и към 200 м почти изчезва и се
появява H2S до 7 см3/1л Н2О.
Прозрачността на водата в открито море достига 30 m, а край бреговете до 7 8 m. През летните месеци морската вода по крайбрежието се затопля до 24 - 26 С, което
и определя използването му като рекреационен ресурс. Температурата на водата е с
максимум през август и минимум през февруари. Годишната температурна амплитуда
на горния воден слой е 15-20°С. По крайбрежието водата през зимата достига до 0°С, а
през лятото се нагрява до 30°С. До 60-70 м в дълбочина се чувстват колебанията във
връзка с годишните времена.
За повърхностните води на Черно море е характерно, че циркулират покрай
бреговете обратно на часовниковата стрелка. Съществуват два кръга – западен и
източен. Дрейфови течения се развиват в прибрежните райони и имат скорост до 0.5
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м/сек. Приливно-отливните колебания на водното ниво са от 3 до 10 см, а сезонните
колебания са до 20 см.
Вихровата циркулация на крайбрежните води и основното течение, в
акваторията на община Бяла, показват известна сезонна специфика. През пролетта
преобладаващата компонента на крайбрежните течения е в посока север-юг, което
създава възможност за трансфер на замърсяващи вещества от Варненския залив и
устието на р. Камчия. През лятото основните течения са в посока изток-запад, но се
създават вихрови циркулации, които позволяват трансфер на замърсяващи вещества от
Бургаския залив. През есента характера на основното течение се запазва, но липсва
циркулация със съседните заливи. През зимата посоката на основното течение е главно
от североизток с компонента успоредна на брега (север-юг), като вихровата циркулация
между Бургаския и Варненския залив се изтегля навътре в морето.
В Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район, морските
води в крайбрежието на община Бяла са класифицирани като водно тяло с код
BG2BS000C007 (от точка с координати 27°53'43"/ 42°58'17" до н. Емине). Водното тяло
се отнася към тип CW4 - плитки, умерено открити към вълнение води, с пясъчен дънен
субстрат. Във водното тяло заустват следните по-големи реки: р. Шкорпиловска, р. Вая
и р. Двойница.
По данни от годишния отчет на БДЧР за Оценка на актуалното състояние на
водите в Черноморски басейнов район за 2012 г. (БДЧР, 2013 г.) показателите на
биологичните елементи за качество (БЕК) за фитопланктон и за макрозообентос
отговарят на критериите за „добро състояние”, а тези за макроводорасли и висши
растения – на критериите за „много добро състояние”. Чрез прилагане на принципа
“one out, all out”, състоянието на водното тяло през 2012 г. се оценява като “добро”.
Наблюдаваната тенденция е към подобряване на екологичното състояние на
крайбрежните морски води спрямо предходните 2010 и 2011 година. Като причина за
това се разглеждат по-доброто екологично състояние на макрозообентоса и
макрофитобентоса. Това може да е свързано с известната отдалеченост от зоните със
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значителна антропогенна натовареност и натиск, отсъствието на големи реки със
значителен принос в товарите със замърсители и свободния водообемен с откритата
акватория.

2.9.1.3.3.

Зони за къпане на територията на Община Бяла

На територията на Община Бяла по реда на Закона за водите са определени
четири основни зони за къпане. Това са черноморските плажни ивици в района на
Карадере, гр. Бяла, зона „Чайка” и къмпинг Луна.


Зона за къпане „Карадере” разполага с 1300 м плажна ивица, достига се по
труднодостъпен терен-черен път.



Зона за къпане „гр. Бяла Централен плаж” - разполага с 2700 м плажна
ивица, достъпен терен, в близост населено място-гр



Зона за къпане „гр. Бяла - плаж Чайка” - разполага с 300 м плажна ивица,
достъпен терен, в близост населено място-гр



Зона за къпане „гр. Бяла – юг” (бивш къмпинг Луна) - разполага с 400 м
плажна ивица, достъпен терен, в близост населено място-гр. Бяла и СПА
комплекс

По данни, публикувани от РЗИ-Варна, състоянието на водите и в четирите зони
за къпане е без отклонения от задължителните параметри, определени с Наредба 11 за
качеството на водите за къпане (обн. ДВ. 25/2002г., изм. ДВ. 53/2008г.) и Наредба 5 за
управление качеството на водите за къпане (обн. ДВ. 53/2008г., изм. и доп.).

2.9.1.3.4.

Подземни води и хидрогеоложки условия

Общината е сравнително бедна на подземни води. Водоносни са теренните
отложения в долината на р.Двойница и част от изветрителната зона на сенонските и
средноеоценските отложения в района на гр.Бяла. Подземните води в терасата на
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р.Двойница могат да се класифицират като плитки грунтови, а тези в района на гр.Бяла
- като пукнатинни или пукнатинно-карстови.
Двата типа подземни води се различават съществено и по начин на подхранване.
Подхранването на пукнатинните води в района на гр.Бяла е валежно, което обуславя
значителната им неравномерност във времето и зависимост от валежния фактор.
Общият дебит на тези води се оценява на около 10-15 л/сек.
Подхранването на плитките грунтови води се извършва чрез повърхностния
отток на р. Двойница и то най-вече за сметка на високите води в периоди на
пълноводие, което обуславя относително по-постоянният им характер. Общо запасите
от пресни подземни води в терасата на р. Двойница се оценяват на около 100 л/сек, но
по-голямата част от тях (80-85 %) се акумулира в дясната част на терасата, т.е. на
територията на община Несебър (с. Приселци, гр. Обзор). Подземните води в този
район се ползват чрез кладенци за питейно водоснабдяване на близко разположените
населени места. В последните 10-15 години се наблюдава намаляване на дебита на
кладенците и епизодичното им замърсяване с манган.
Оценката на теоретичния воден потенциал на общината показва, че водите,
формиращи се на територията на общината или преминаващи през нея са около 8
млн.м3 средногодишно, което оценено като отток на жител е близко до средните
показатели за страната, около 2100 м3/жител.
Община Бяла е разположена върху три подземни водни тела: по едно водно тяло
от кватернерния, палеогенския и гîðíîêðåäíèÿò водоносни хоризонти.
Съгласно класификацията на ПУРБ за Черноморския район, на територията на
Община Бяла попадат четири основни подземни водни тела, категоризирани съгласно
водоносни хоризонти, в който се помещават (кватернерния, неогенския, палеогенския и
кредния):


ПВТ BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р. Двойница;
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ПВТ BG2G000000N019 - Порови води в неоген -миоцен Галата- Долен
чифлик;



ПВТ BG2G0000Pg028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла.



ПВТ BG2G00000К2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична
северно и западно от Бургас

Подземно водно тяло „Порови води в кватернера на р. Двойница”
(BG2G000000Q014) е с площ 26.9 км2 и зона на подхранване около 27 км2. Водното
тяло е от безнапорен тип. Литоложкият му строеж включва основно чакъли и пясъци, а
покриващите пластове в зоната му на подхранване са песъчливи глини. Средната
дебелина на водното тяло е 16-20 м. Характеризира се със средна водопроводимост в
границите 14-144 м2/ден и среден коефициент на филтрация 1,6-16,5 м/ден.
Водообменът с повърхностните води е двупосочен.
Естествените ресурси на водното тяло са оценени на 80 л/сек, като по данни от
ПУРБ общото водовзимане възлиза на около 45 л/сек. От тях 38,7 л/сек са за питейнобитови цели. Въздействия от човешка дейност върху химичното състояние на ПВТ не
са установени.
При

мониторинга

на

водното

тяло

се

установяват

отклонения

от

препоръчителните стойности за хлориди, сулфати и електропроводимост. Това найвероятно се дължи на морска интрузия (проникване на морски води в подземните).
Ползването на подземните води от водното тяло за питейно-битово водоснабдяване
става след пречистване до нормите.
Съгласно анализите в Плана за управление на водите в Черноморския речен
басейн (БДЧР, 2010 г.) водното тяло не е в риск от недостигане на критериите за добро
количествено и химично състояние. Поставените с ПУРБ цели за достигане до 2021 г.
предполагат не превишаване праговите стойности за SO4 (152,2 мг/л), Cl (781,9мг/л) и
електропроводимост (3550 μS/cm).
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Подземно водно тяло „Порови води в неоген -миоцен Галата- Долен чифлик”
(BG2G000000N019) е с площ 427,91 км2 и зона на подхранване - 428 км2. Също е от
безнапорен тип. Покривашите пластове в зоната на подхранване са пясъци и на места
льосовидни глини. Литоложкият строеж на ПВТ включва пясъци, варовици, пясъчници.
Средната дебелина на ПВТ е 67-105 м. арактеризира се със средна водопроводимост в
границите 15-103 м2/ден и среден коефициент на филтрация 5 м/ден.
Естествените ресурси на водното тяло са оценени на 300 л/сек, като по данни от
ПУРБ общото водовзимане възлиза на около 50.1 л/сек. От тях 50 л/сек са за питейнобитови цели. Въздействията от човешка дейност върху химичното състояние на ПВТ са
свързани основно с известно дифузно замърсяване от земеделието и населените места
без ПСОВ. Въпреки това, съгласно анализите в ПУРБ и химически и количествено,
водното тяло отговаря на критериите за „добро състояние”.
Подземно водно тяло „Порови води в палеоген, палеоцан, еоцен Руен- Бяла”
(BG2G0000Pg028) е с площ 1510.73 км2, от безнапорен тип. Литоложкият му строеж
включва флиш - конгломерати, пясъчници, варовици, мергели, а покриващите пластове
в зоната му на подхранване са глинесто-мергелен фациес, представен от глини, мергели
с прослойки от пясъчни пластове. Средната дебелина на водното тяло е 50 м.
Естествените ресурси на водното тяло са оценени на 120 л/сек, като по данни от
ПУРБ общото водовзимане възлиза на около 15.3 л/сек (изцяло за питейно-битови
цели). Въздействия от човешка дейност върху химичното състояние на ПВТ не са
установени. Съгласно анализите в ПУРБ и химически и количествено, водното тяло
отговаря на критериите за „добро състояние”.
Подземно водно тяло „Пукнатинни (карстови) води в К2t сn-st-Бургаска
вулканична северно и западно от Бургас” (BG2G00000К2034) е с площ 3031,94 км2,
безнапорен тип. Вместващия колектор е от поров тип. Литоложкият му строеж включва
флиш - андезити, вулкански фациес и седименти. Зоната на подхранване е открита карст (наблюдава се инфилтрация на валежи в зоната на разкриване).
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Естествените ресурси на водното тяло са оценени на 306 л/сек, като по данни от
ПУРБ общото водовзимане възлиза на около 65.9 л/сек. Съгласно анализите в ПУРБ
количествено, водното тяло отговаря на критериите за „добро състояние”. Химичното
състояние е определено като „лошо” поради повишено съдържание на NO3, PO4, Mn и
Fе.
Поставените с ПУРБ цели за достигане до 2027 г. предполагат не превишаване
праговите стойности за NO3 - 38,42 мг/л., PO4 - 0,39 мг/л, Mn - 0,0383 мг/л, Fе - 0,1561
мг/л.
Въздействията от човешка дейност върху химичното състояние на ПВТ не са
установени. Химичното състояние се влияе от естествени предпоставки - незащитен,
открит воден хоризонт, уязвим на проникване на повърхностни замърсители.
Подхранването е изключително от валежи и повърхностно течащи временни потоци, а
замърсяването - предимно от дифузни източници:
-

Развитие на поливно земеделие и интензивно азотно торене през 80-90-те
години;

-

Развитие на частните стопанства - зелечукопроизводство, овощарство и
лозарство и използването на торове за по високи добиви увеличи
постъпването на замърсители в ВХ;

-

Неефективно действащи ПСОВ на ОВ от животновъдни ферми;

-

Селища без ПСОВ.

2.9.1.3.5.

Източници на замърсяване на водите

Основните точкови източници на замърсяване на повърхностните води на
територията на общината са заустванията на пречиствателните съоръжения за
отпадъчни води в района- ПСОВ „Бяла – Обзор”, ПСОВ на с. Попович и ПСОВ на ЗСКДевня АД.
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Пречиствателната станция за битови отпадъчни води „Бяла – Обзор” е
разположена в землището на гр. Обзор, а пречистените отпадъчни води от нея се
заустват в р. Двойница, на 2,5 км преди вливането й в Черно море. Станцията е с
капацитет, предвиден за обслужването на гр. Бяла, гр. Обзор и курортните комлекси (15
000 еквивалент жители). Станцията е въведена в експлоатация през 2005 година. Към
пречиствателната станция е изградено блок съоръжение, което включва биологично
пречистване и дезинфекция. Реализиран е проект по реконструкция на вторичните
утаители. Режимът на работа е непрекъснат.
По данни от Регионалния доклад на РИОСВ Бургас за състоянието на околната
среда през 2012 г., пречиствателната станция „Обзор-Бяла” не успява да осигури
необходимата степен на пречистване на отпадъчните води от населените места, поради
недоизградени съоръжения за отстраняване на азот и фосфор. Реализиран е проект по
реконструкция на вторичните утаители с цел подобряване работата на ПСОВ и
достигане

на

индивидуалните

емисионни

ограничения (ИЕО),

определени

в

разрешителното за заустване. През 2012 г. обаче, са установени отклонения от ИЕО по
показатели общ азот и неразтворени вещества, ХПК и БПК5. Нормите са определени
съгласно изискванията за “чувствителните зони”, каквито са всички езера и поречията
на реки вливащи се в Черно море5.
По данни от БДЧР, съгласно програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС
следва да се извърши реконструкция на ПСОВ за изграждане на стъпало за пречистване
на азот и фосфор.
Пречиствателното съоръжение за отпадъчни води с. Попович е изградено и
пуснато в експлоатация през 2012 г. Извършва се цялостно пречистване на битовите
отпадъчни води на канализационната система на с. Попович, осъществено чрез
модерната екологично съобразена и ефективна технология на германската фирма KWS
Water Solutions GmbH. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Двойница. Към

5

определени със Заповед №РД 970/28.07.2003 г. на МОСВ

155

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
момента няма данни заустваните пречистени води да надвишават емисионните
ограничения.
Друг точков замърсител на повърхностни води на територията на общината
(също р. Двойница) е заустването на пречиствателната станция на „ЗСК – Девня” АД
(бетонов възел с. Дюлино, общ. Бяла). По данни от Доклада на РИОСВ за 2012 г., при
извършена извънредна проверка през 2012 г. е констатирано превишение по показател
неразтворени

вещества

спрямо

стойностите

на

индивидуалните

емисионни

ограничения, определени в разрешителното за заустване.
Влияние върху качеството на водите имат и дифузните източници на
замърсяване, свързани със земеползването. При дифузно внесените вещества от
значение са биогенните вещества и пестицидите (препарати за растителна защита).
Конкретно за района тежките метали нямат съществена роля. Дифузното натоварване
на повърхностните води с азот се влияе основно от притока от подземните води
(разтворените вещества). Дифузното натоварване на повърхностните води с фосфор се
предизвиква основно от ерозията (внесените количества твърди частици).
Като дифузен източник се разглеждат и населените места без изградени или
частично изградена канализационна мрежа (и без осигурено пречистване). В поголямата им част битовите, стопанските и др. води най-често се събират в септични ями
(попивни, изгребни ями). Основните замърсители тук са характерните за битовите води
и тези от дворните стопанства - органични и биогенни елементи.
Канализационните мрежи в община Бяла са с ниска степен на изграденост.
Частично изградена е само канализацията на гр. Бяла. Останалите населени места нямат
канализация. Всички необхванати с канализационни мрежи населени места и обекти
заустват отпадъчните си води в канавки, дерета, поливни ями или директно в морето,
като по този начин замърсяват подземните, повърхностните и морските води.
Необходимо е да се започне поетапното им канализиране и изграждане на
пречиствателни модули.
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2.9.1.3.6.

Канализация и пречистване на отпадъчните води

По степен на изграденост, канализационната мрежа в населените места на
община Бяла има изоставане спрямо развитието на водоснабдителните системи (вж.
раздел Водоснабдяване по-долу). Докато водоснабдителната инфраструктура обхваща
почти 100% от населението, то степента на изграденост на канализационни мрежи и
селищни пречиствателни станции е значително по-ниска. Само в гр. Бяла и с. Попович
има изградена канализационна система, в останалите населени места отпадъчните води
заустват в септични ями.
Състоянието на изградеността на мрежите и системите за отпадъчни води и
тяхното заустване в Община Бяла е следното:
Отпадъчните води за територията на общината са 80% от полезно използваната
вода или около 1063 куб.м./дневно, от които най-голяма част - 93% са от град Бяла.
Понастоящем само една част от тях се отвеждат с канализационна мрежа
Пречиствателната станция на град Бяла е разположена в землището на град
Обзор, община Несебър. Станцията е въведена в експлоатация през 2005 година. Към
пречиствателната станция е изградено блок съоръжение, което включва биологично
пречистване и дезинфекция.
Заустването на пречистените отпадъчни води става гравитачното чрез колектор
Φ600, Φ800 с L673 m, преминаващ в нов колектор от Φ 500, L-512 m от РШ 1 и
заустващ след РШ8 в река Двойница, на 2,5 км преди вливането й в Черно море, която е
II-ра категория.
Режимът на работа е непрекъснат. Максимално разрешено зауствано водно
количество Qгод.- до 1 750 000 м3. През 2011 г. заустеното водно количество в река
Двойница е 1 711 848 м3, като водното количество се извършва чрез измервателно
устройство.
ПСОВ “Обзор-Бяла” е проектирана за пречиства отпадъчна вода със съдържание
на органика и биоелементи. Проектото натоварване е за 40 000 е.ж.
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През 2011 г. в експлоатация е била само първа биологична линия. Втора
биологична линия поради довършителни строително-ремонтни работи не е пусната в
експлоатация. През 2012 г. е реализиран проект по реконструкция на

вторичните

утаители с цел подобряване работата на ПСОВ и достигане на индивидуалните
емисионни ограничения (ИЕО). През 2012 г. са установени отклонения от ИЕО,
определени в разрешителното за заустване по показатели общ азот и неразтворени
вещества, ХПК и БПК5. Нормите са определени съгласно изискванията за
“чувствителните зони”, каквито са всички езера и поречията на реки вливащи се в
Черно море. По данни от БДЧР, съгласно програмата за прилагане на Директива
91/271/ЕС следва да се извърши реконструкция на ПСОВ за изграждане на стъпало за
пречистване на азот и фосфор. За ефективното й действие е необходимо също така да
се доизградят и разширят канализационните мрежи, така че да обхванат по-големите
източници на отпадъчни води.
Канализационната система и пречиствателната станция за битови
отпадъчни води в с. Попович е изградена по проект, финансиран от Програма за
развитие на селските райони. Пречиствателната станция е пусната в експлоатация през
м. август 2012 г. В рамките на проекта е осигурено цялостно покритие на
канализационната инфраструктура в селото, както и реконструкция на част от
водоснабдителната мрежа.
Съоръжението предлага цялостно пречистване на битовите отпадъчни води на
канализационната система на с. Попович, осъществено чрез модерната екологично
съобразена и ефективна технология на германската фирма KWS Water Solutions GmbH.
Състои се от резервоар за предварително утаяване /първичен утаител, играещ ролята и
на буферен резервоар/ резервоар за съхраняване на излишната утайка и SBR реактор
или биобасейн. На вход съоръжение отпадъчната вода преминава през груба решетка,
където отпадъци над 30 мм се задържат и отстраняват.
В първата фаза на пречистването битовата отпадъчна вода се влива и третира
във предварителния първичен утаител. Тук суспендираните частици се утаяват и
формират първична утайка на дъното на резервоара, както и повърхностен слой от по158
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леки частици, пяни, мазнини и масла. Утайката на дъното на първичния утаител е
необходимо регулярно да се изсмуква и депонира на депо или в най-близката ПСОВ за
последваща обработка. SBR пречиствателното съоръжение работи в затворен режим.
Първо входящият отпаден поток се съхранява в първичен утаител. След необходимия
времепрестой, утаената вода се препомпва в SBR биобасейна. Тук процесите протичат
в пет фази:
1. Пълнене: SBR биобасейна се пълни с отпадъчна вода от първичния утаител;
2. Аерация: тръбен компресор (въздуходувка) вкарва кислород във водата. Този
процес спомага развитието на микроорганизми и бактерии под името активна
утайка. По времето на тази фаза от пречиствателния процес, отпадъчните
вещества съдържащи въглерод и азот се разграждат биологически;
3. Фаза на утаяване: спиране на аерацията на водата. Активната утайка се утаява
на дъното на биобасейна , благодарение на прекратяване на турболентните
движения. След достигане на окончателното утаяване на активната утайка,
горният

слой от пречистената вода се отличава с добри качествени

показатели;
4. Отделяне на пречистената вода: в тази фаза третираната вода се отделя с
помощта на помпа за условно чиста вода;
5. Отделяне на активната утайка: след продуцирането на ново количество
активна утайка след всяка аерационна фаза, излишната активна утайка се
транспортира в резервоара за съхраняване на излишни утайки чрез помпа,
така че в биобасейна да се поддържа оптимално количество активна утайка.
За останалите населени места не са разработвани проекти за канализация. Тъй
като те също са източници на замърсяване, което оказва негативно въздействие върху
развитието на крайбрежната ивица и върху състоянието на водите (подземни и
повърхностни), целесъобразно е да се започне поетапното им канализиране и
изграждане на пречиствателни модули.
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Проблемите стоящи за решаване пред Община Бяла са следните:


липса на изградена канализационна система в част от населените места;



редуциране и последващо прекратяване на заустването на непречистени
отпадъчни води в повърхностните водни тела.

Насоките за развитие с цел подобряване състоянието на повърхностните води
са:


доизграждане на канализацията на гр. Бяла;



подобряване работата на ПСОВ.



изграждане на канализационните мрежи по селата и разработване на
концепция за осигуряване на пречистването на отпадъчните води;

2.9.1.3.7.

Водоснабдяване

От шестте населени места в община Бяла само село Самотино не е
водоснабдено. Село Дюлино е самостоятелно водоснабдено, а останалите са включени
към водоснабдителни групи (ВГ) на съседни общини.
На територията на община Бяла има един подземен воден източник за
снабдяване с питейна вода. Това е тръбен кладенец, разположен в терасата на
р.Двойница, до с. Дюлино. Водоизточникът е каптиран и включен в експлоатация.
Дебитът му в най-сухия месец на годината (при обезпеченост 95%) се оценява на около
6 л/сек.Наблюдава се епизодично замърсяване на водоизточника с манган, чиито
източник засега не е идентифициран. Вероятна причина за замърсяването му е
употребата на химикали и торове или друга замърсяваща дейност в прилежащия му
водосбор (излизащ извън границите на общината).
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Евентуален допълнителен водоизточник са плитките подземни водоносни
хоризонти в алувиалните отложения на р. Камчия, намиращи се на територията на
община Долни Чифлик. Тъй като това са плитки подпочвени води от речни тераси на
големи реки, във водосбора на които се развива земеделие, съществува риск от
замърсяването на тези води не само с нитрати и фосфати, но и с пестициди и
хербициди. Последните са трудно биоразградими (те се акумулират в почвите и
присъстват там години след тяхното използване), а в по-големи дози са токсични и
канцерогенни. В тази връзка хлорирането на водите не е достатъчно, тъй като то води
единствено до понижаване на общото количество на бактериите и на относителния дял
на болестотворните бактерии.
По обща оценка територията на община Бяла е бедна на питейни води и не може
да разчита на собствени водоизточници за задоволяване на потребностите си от
питейна вода, което налага почти изцяло външно водоснабдяване от съседни общини.
В най-голяма степен това е община Долни Чифлик, от където се снабдяват с вода
основните потребители в общината – град Бяла, село Горица и село Господиново.
Водоснабдителната система, с която е свързано село Господиново е сред тези, посочени
в областната стратегия за развитие като проблемни. Предложената алтернатива е
изграждането на водопроводна връзка с деривация “Китка – Варна”. Село Попович се
водоснабдява от водоизточници на територията на община Несебър.
Степента на водообезпеченост на населението с питейна вода е следната: за град
Бяла - 100%, за село Горица - 72%, за село Господиново - 88%, за село Дюлино 65%, за
село Попович - 78%, за село Самотино - 0%. Общо за общината степента е 78%.
Водоснабдяването на община Бяла се извършва от ВиК – Варна. Дружеството е с
51% държавно участие. Останалите 49% са разпределени между дванадесетте общини в
областта. Дяловото участие на общините се базира на броя на населението, като
община Варна притежава 35%.
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Подадената вода по години варира значително, което вероятно се дължи както
на засушаването, така и на приоритетно задоволяване потребностите от вода на
населените места, на чиято територия са разположени водоизточниците.
Загубите на вода на територията на общината са около 30-35% и вероятно се
дължат на преобладаващите етернитови водопроводи (над 85% при средно за областта
78% етернитови водопроводи).
На територията на община Бяла няма системи за промишлено водоснабдяване.
Промишлеността ползва вода от питейния водопровод, като относителният й дял от
общото водопотребление е под 30%. Поради липсата на подходящи водоизточници,
както и поради спецификата на бъдещото й развитие (преработвателна промишленост,
която изисква вода с питейни качества), промишлеността ще продължи и в бъдеще да
ползва вода от питейния водопровод, което е взето предвид при определяне нуждите от
вода и при оразмеряване на външните водопроводи.
Значителна част от подаваните питейни води се ползват за поливане на дворове
и градини, за което е необходима условно чиста, а не питейна вода.

2.9.1.4.

Земи и почви

На територията на общината се срещат следните почвени типове:


излужени и карбонатни черноземи – в централната и южна равнинната част
на общината;



сивите и сивокафяви горски почви, характерни за северната и западна
нископланиската и хълмиста част на общината - Източна Стара планина;



алувиално-ливадните почви, характерни за долините на реките.

На територията на общината няма направено подробно изследване върху
състоянието на почвите и тяхната степен на разрушаване и замърсяване. Основен
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източник на почвено замърсяване и разрушаване е нерегламентираното изхвърляне на
различни отпадъци - битови, селскостопански, строителни, промишлени както и
незаконния добив на строителни материали (основно пясък).
През последните 13-15 години не е провеждан мониторинг на почвите по
отношение на ерозия, засоляване и вкисляване. Като източник на замърсяване както на
почвите, така и на водите следва да се отбележи биологичните остатъци от
животновъдство и растениевъдство, осъществявано за собствени нужди най-вече в
селата. Големи площи в община Бяла (а също и в община Долни чифлик) са
потенциално застрашени от ерозионни процеси.

2.9.1.5.

Геоложка основа и подземни богатства
2.9.1.5.1.

Геоложка основа и рискови геоложки процеси

Геоложки строеж
В геоложко отношение територията на община Бяла попада в Камчийската
подобласт от Средното крайбрежие на Черноморската зона. Тя е изградена предимно от
сенонски и еоценски флишки седименти. В изграждането на релефа на общината освен
отложенията на горната креда (сенон) участват още средния еоцен, олигоцена,
квартернера. Скалните формации със сенонска и еоценска възраст се разкриват в ясно
изразената Двойнишка синклинала.
Горната креда е представена от различни скални образувания. Сред тях се
открояват сивосинкавите мергели и прослойки от глинени варовици. Същите се
разкриват в район северно от гр.Бяла.
Средният еоцен е датиран чрез флишкия фациес и от дебелослойни пясъчници.
Същите се срещат на много места на територията на общината. Разкриват се в
източната част на общината - югозападно от с. Горица и в землището на гр.Бяла.
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Олигоценът е най-добре развит в североизточната част на общината. Разкрива се
на места в землищата на селата Горица и Самотино в източна посока до морския бряг.
В местността "Кара дере" олигоценът е представен от тънкослойни сиви и песъкливи
глини.
Квартернерът е представен от няколко генетични типа - пролувий, делувий,
алувий, както и от морски отложения. Кватернерът покрива навсякъде основните скали
с различна по мощност покривка. В южната част на общината в долината на р.
Двойница край с. Попович, алувият е представен от пясъчни глини, глинести пясъци и
чакъл. Мощността на тези пластове е около 10 м.
Морските отложения на кватернера се разкриват по морските тераси. Те играят
ролята на релефообразуващ фактор при оформяне на съвременната плажова ивица,
добре оформена в три зони по крайбрежието на общината.

Геоморфоложки условия и рискови геоложки процеси
Цялата територия на общината заема най-източните части на Камчийската
планина. Насечена е изцяло от приточни долини на реките Двойница и Фандъклийска.
Изградена е изцяло от теригенни скали на двойнишката свита, представена от аргилити
и пясъчници, на места с чакълесто-конгломератови прослойки.
Главното гърбище, започващо от нос Св. Атанас и следващо северозападно
направление, е изградено от здрави и устойчиви на денудация скали от беленската
свита, ограничена от гърбището на едноименната антиклинала. Това са изцяло
карбонатни скали, представени от чисти, глинести и пясъчливи варовици с
горнокредно-долнопалеогенска възраст. От двете страни антиклиналата е ограничена
от разломни системи. От юг това са нарушения, следващи поречията на Двойница и
Перперидере, а от север - Беленската разломна система. От разломните нарушения и
пукнатинните системи на разкриващите се основни скални комплекси, преобладаващи
са тези с посока северозапад-югоизток или близки до тях.
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Очертанията на морския бряг в голяма степен са петрографски обусловени. Така
в бреговата ивица, изградена от глинести скали на двойнишката свита се вдава Тихия
залив между вълнолома на пристанището на Бяла и къмпинг “Луна”. Твърдите
карбонатни скали от Беленската свита са трудно податливи на механична абразия и
вследствие на това се явява силно всечения в морето нос Св. Атанас. Мергелните
варовици северно от гр.Бяла са по-малко устойчиви и те изграждат по-слабо
открояващия се нос Бели нос. Северно от него основната скала представлява
белезникави до сиви глини от Авренската свита, вследствие на което по бреговата
ивица между долините на Бяла река и Карадере са развити свлачищни комплекси.
Манганоносните фини аргилити, изграждащи бреговата зона между Черни нос и
устието на Фандъклийска река са припокрити от железисти, силно споени
конгломерати, които бронират лесно податливите на абразия аргилити. Вследствие на
това в цялата тази отсечка са развити срутищни процеси, най-типичните от които са в
района на Черни нос, маркирани от големи по размери блокове от конгломерати с
чокракска възраст.
По ориентировъчни данни, имайки предвид резултатите от геоморфоложката
интерпретация на резултатите от повторната нивелация на мрежата от I клас,
съвременните вертикални движения на земната кора варират по 1 мм/год. за долното
дъно на Двойница в обсега на делтата й, до приблизително 2 мм/год. за гърбището на
Беленската антиклинала.
Като се изключат двете добре оформени долинни дъна на реките Двойница и
Фандъклийска, които попадат в южната и северната периферия на общината,
останалите долини са малки по размери, сравнително къси. Долинните им дъна са
оформени в най-долните им течения, където руслата им са слабо всечени, а някои,
както на Азмакдере почти се губят. Фактически тези части на долинките и доловете
представляват малки заливи от последните две големи трансгресии на морето - през
карангатско време (130 000-70 000 г. назад) и през време на халколита (7000-5000 г.
назад). Това са последните най-високи евстатични пикове от най-новата геологична
история на Черноморското крайбрежие. С подчертано пороен режим е Карадере, което
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събира повърхностен отток от сравнително голяма незалесена територия и нестабилни
брегове. Фандъклийска река събира водите си предимно от слабо подложени на площна
ерозия райони, има широко алувиално дъно, където коритото й е всечено на дълбочина
до 4-5 м, притежава много добре изразена извливливост на руслото, което смекчава
подривната дейност на високите води. Последните рядко излизат извън коритото на
съвременното русло. С подчертано пороен режим са някои от приточните долини на
Двойница, както и последната до към землището на с.Попович.
Западните райони на общината, т.е. землищата на селата Дюлино и Господиново
са твърде лесисти. Степента на разчлененост е слаба, преобладават слабо нарязани
фрагменти от кимерийската денудационна заравненост. Последната, особено около
Горската барака е с много дебела алувиална покривка, която поема почти цялостния
отток. При по-голямо техногенно натоварване се получават слягания на грунта,
подобно на тези върху льосов терен. Индикации за това са паралелните на
асфалтираното платно на шосето, водещо към Дюлинския проход. Там, където в
близост до платното се намира началото на ирозионно всичане на долове, поради много
дебелата елувиална покривка, последното на места е циркусоподобно и откъм
проксималната страна на склона, както и по двата ската, се развиват детрузивни
микросвлачища. Някои от тях застрашават платното, тъй като се намират на около 4050 м от него.
На територията на общината е разположена една основна плажова ивица Карадере-Беленската, също така южните части на Камчийско-Шкорпиловската и
северните на Обзорско-Ираклийската. Най-широка от тях е плажовата ивица при
Шкорпиловци, достигаща до 320 м (извън района). Тук тя е представена (на
територията на община Бяла) като абразионен плаж, простиращ се от устието на
Шкорпиловска река до Черни нос. Изградена е главно от кварцови пясъци, като
основната фракция е 1-0,5 мм, която заема около 70% от материала. Тежката функция
на минералното съдържание варира от 0,2 до 9%, а участието на карбонати е между 0,2
и 6,5%. Плажовата ивица между устието на Карадере и гр.Бяла (н.Св.Атанас) е
сравнително по-тясна. Пясъците са предимно кварцови с незначителен примес от
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детрит (черупки от миди и охлюви). Отличават се с по-голямо съдържание на тежаката
фракция в сравнение с Шкорпиловските, дължащо се на присъствието на манган.
Средният диаметър на зърната варира от север на юг между 0,35 и 0,6 мм. Найсеверната част на Обзорския плаж е включен в общината в района на къмпинга “Луна”.
Пясъчната ивица е представена от два основни вала. Първият е изграден от
средннозърннести пясъци, а вторият

- от дребнозърнести, но с по-висока

коннцентрация на тежки метали (0,8%).
Най-изявени екзодинамични процеси в района са абразията и свлачищната и
срутищна активност (основно в бреговата зона).
Свлачищните прояви са представени в три разновидности. Първата са т.нар.
блокови свлачища. Те изцяло са привързани към бреговата ивица в пространството
между Бяла река и Карадере. Свлачището „Изсипаният бряг” е разположено северно от
долината на Бяла река. Отличава се ос изтеглено на север свлачищно тяло. Поради
слабата основа, върху която е заложено, свлачищните блокове са малки по размер и
значителна част от делапсивната маса е стрита. Правени са опити за укрепването и
залесяването му, които не са съвсем успешни. В значителна част това свлачище
подхранва морската седиментация вероятно в района на Обзор и къмпинга “Луна”, тъй
като натрупаните там плажови пясъци не са само от долините на Двойница и
Перперидере.
Свлачището „Караагач” е разпространено на север от Изсипания бряг. За
разлика от първото, то има стъпалчата конфигурация. Открояват се две основни
свлачищни стъпала, които от някои автори се разглеждат като морски тераси. Наред с
двете основни свлачищно разседнати стъпала, могат да се откроят още три такива,
вторично денивелирани. Това свлачище е активно понастоящем особено във
фронталните си части и както горното, също подхранва съвременната морска
седиментация.
Трети тип свлачища са всъщност малки по размери, линейно ориентирани по
посока на десния стръмен склон на Карадере. Това са гравигенни отсядания,
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ориентирани по пукнатини на бортов отпор. От долу нагоре се наблюдават по две до
три редици от такива свлачища. Обусловени са от една страна от доста стръмните
скатове на дълбокия врез на Карадере и приточното му Долапдере. От не по-малко
значение са мергелните аргилити, които същевременно се характеризират с вертикална
цепителност. Понеже междуречието между Карадере и Бяла река е покрито с дебели до
30-40 м слабо споени конгломерати и ситно до среднозърнести пясъци, в делапсивния
материал участват и последните, което подсилва твърдия отток на долинката.
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.
Срутищата са развити в клифовите участъци. Могат да се поделят на четири
разновидности. Първият е вследствие на механично изветряване и само отчасти
подпомаган от абразията. Вследствие на това се отделят периодически, но не често,
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 н. Св. Атанас. Затова около Бели нос е оформен тесен
абразионен бенч, който само периодически при по-високо вълнение се залива, а на
изток от носа, из-под водата стърчат няколко кекури (клипи), малки по размери.
Третият вид срутища са характерни при Черни нос и на север от него. Както бе
пикано и по-горе, 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
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конгломератната покривка, която периодически се срутва на много едри блокове в
непосредствената прибрежна ивица.
Четвъртият вид срутища са при абразионни клифове, изградени от глинески
скали или по-точно - от чисти глини. Това е една ивица, проследяваща се от Тихия
залив, следваща северозападната посока и пресича за водосборите на доловете Еника и
Новомахаленското дере.
Тихият залив е разположен между вълнолома на Бяла и къмпинг “Луна”.
Представлява широк подводен бенч, изрязан изцяло в глинести пластове. Завършва с
почти отвесен глинест глиф с височина до 10 и повече метра. Високи прибойни вълни
липсват, но основата на клифа се мие от морските води, глината набъбва, разтваря се от
водата, а пластът над нея се срутва в морето, тъй като притежава много добра
вертикална цепителност. Тук, макар че абразионните процеси са съвсем слаби, това е
брегът, който най-бързо отстъпва навътре в сушата.
Крайбрежието е с ясно изразени стари и съвременни абразионни, свлачищно абразионни, свлачищни и акумулационни форми. Освен спецификата на геоложкия
строеж, за проявяването на свлачищните процеси оказват влияние следните природни
фактори:


Наличие на няколко водоносни хоризонта в сарматските седименти и на
плитки подпочвени води с динамичен характер;



Морско вълнение, предизвикващо морска абразия и литодинамична
активност;



Сеизмична дейност, която активизира допълнително негативните геоложки
процеси;



Изветряне, денудация и суфозия.
Проявяващата се свлачищна активност понастоящем е привързана преди всичко

към съвременния ерозионен базис и антропогенно въздействие. Антропогенната намеса
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е свързана със засилената урбанизация и се изразява в допълнително натоварване със
статични

и

динамични

товари,

подсичане

на

склоновете;

увеличаване

на

инфилтрацията на води; препречване на повърхностния и подземния отток; изграждане
на сгради и съоръжения, несъобразени с инженерно-геоложките и хидрогеоложките
условия; липса на канализационна мрежа; течове във ВиК мрежата и други.
Понастоящем най-сериозните свлачищни процеси се проявяват южно от град
Бяла на територията между пристанището и къмпинг Луна. Свлачището представлява
пряка заплаха за преминаващия в непосредствена близост път 1-9, Варна – Бургас.
За стабилизиране на най-рисковите участъци в периода 2006 – 2008 г. е
реализиран проект „Брегоукрепване крайбрежната зона на община Бяла от плаж
,,Бяла – Чайка” до плаж ,,Бяла – юг”. С реализацията му са укрепени около 400 м от
крайбрежната линия северно от къмпинг „Луна” (по посока пристанище „Чайка”).
През 2010 г. е регистрирана аварийна ситуация на брега в района между
плажовете „Бяла-Чайка“ и „Бяла-Юг“, община Бяла, област Варна /информация за
последици от бедствие с изх. № РД 2400-99/11.02.2010 год./. Свлачището е
регистрирано още през 1998 год., но процесът продължава и до днес.
Към момента се наблюдава в района на „свлачище 2”, вследствие на обилни
снеговалежи и последвалото снеготопене се нарушава естествения откос на ската и се
свлича голямо количество земни маси върху новоизградената брегоукрепителна дамба.
Последващите обилни валежи от дъжд допринасят за

допълнителна абразия на

морския бряг като вследствие от това се нарушава целостта му.
Основата на ската е много нестабилна, при следващи обилни валежи ще
продължи да се свлича, което води до предпоставки за ограничаване на достъпа, до
плажната ивица и до имотите на хората, нарушаване целостта на ската и възможност за
срутване на голямо количество земни маси дървета и сгради върху брегоукрепителната
дамба.
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Наблюдава се разрастване и на свлачището в посока на главния път
(международен път - Е87). Свлачищният отстъп е с височина 3 до 5 м. В свлачищното
тяло има ясно изразена “пияна гора” от борове. В десния борд има явни, отворени и
денивелирани до 40 см пукнатини. Свлечените земни маси са изсипани на тясната
плажна ивица.
Свлачище № 3 се е разраснало

с около 30 м по посока на пътя. Част от

свлачищния вал е отмит от морето. Констатирани са нови пукнатини над свлачищния
отстъп във всички посоки и има предпоставки за обединяване със съществуващата на
север стара ерозионна форма. Сериозно е застрашен главен път I–9 Варна - Бургас. До
момента в това свлачище не са провеждани укрепителни мероприятия.
След извършения подробен оглед са установени множество нови локални
свличания по клифовия бряг с различен обхват.

2.9.1.5.2.

Полезни изкопаеми

Територията на общината е добре проучена в геоложко отношение. В резултат
на това е установено, че тя е бедна на минерално-суровинни ресурси. В землището на
с.Горица - в района на Карадере в близост до морския бряг е установено находище с
манганови орудявания. По съдържание на мангана и по своя състав те са сходни с тези
в находищата разкрити на територията на община Д.Чифлик. Опитите за експлоатация
на мангановото находище преди години не се оказват достатъчно ефективни и са
преустановени. Причините за това са ниското съдържание на манган в рудата и много
ограничените запаси на находището.
Последиците от осъществяваната експлоатация на мангановото находище са
свързани с нарушаване на ландшафта в близост до морския бряг. Като резултат от
неправилно осъществяваната антропогенна дейност - изземване на мангановата руда и
депониране на земните маси на неподходящи терени са активизирани свлачищните
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процеси. Те се проявяват в доловете под с. Горица и покрай долината на р. Карадере
като достигат до морския бряг.
На отделни места в общината са разкрити находища на строителни материали –
пясъчници, глини и др. Те не са обект на стопанска експлоатация, но в перспектива
могат да представляват интерес като локален суровинен източник, особено при
очаквания за развитие на строителните дейности на територията на общината.

2.9.1.6.

Биологично разнообразие. Защитени територии и защитени
зони
2.9.1.6.1.

Обща характеристика на флората и фауната

Сухоземна флора и фауна. Горските територии заемат най-голяма част от
територията на общината. Горите на територията на община Бяла са локализирани в
Камчийската планина, достигайки до Черноморския бряг. Камчийска планина е едно от
5-те най-значими места в страната за египетския лешояд (Neophron percnopterus),
скалния орел (Aquila chrysaetos), средния пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и
полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), където тези видове гнездят в
значителни количества. Сред горските масиви, главно около селищата са разпръснати
обработваеми земи и ливади с ксеротермни тревни съобщества.
Горските територии са представени 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). Естествените гори са 66% от горските масиви, а издънковите 34%. Подрастноподлесния етаж е повсеместен, живата почвена покривка е средно гъста и се състои от
разнотревие. Възрастовата структура определя преобладаването на младите горски
екосистеми.
Преобладаващата част от горския фонд на общината (77,7%) е с категория “гори
със специално предназначение”. Този дял е близък до средния за Черноморското
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крайбрежие, който е 70-90%. От горите със специално предназначение преобладават
рекреационните гори (65,72 %).
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.
По отношение на животинските видове, според оценките в края на 1995 г. от
едрите бозайници, в района има елени, сърни, муфлони и диви свине, заек, лисица и
благороден елен. Местообитанията им са в района между м.Горска барака,
с.Господиново, с.Попович и с.Дюлино. Нарастването на дивеча се подпомага с
подхранване, създаване на условия за естествена защита, водопой и спокойствие.
Растителността и животинският свят в пределите на община Бяла са със средна
степен на антропогенна намеса в сравнение с всички черноморски общини.
Негативното въздействие по отношение на флората и фауната на разглежданата
територия най-общо се изразява в следните процеси:


Изместване на автохтонната флора и фауна. Почти напълно са унищожени
обширните в миналото гори от дрънкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora),
летен дъб (Q. robur), полски бряст (Ulmus minor), ясен (Fraxinus oxycarpa) по
долината на р. Двойница. В значителна степен са унищожени и горите от цер
(Q. cerris) и благун (Q. frainetto). Сравнително по-малко засегнати са горите
от благун и благуново-церовите гори в общината.

Унищожаването на автохтонната горска растителност в миналото е довело до
напускане на тези местообитавания на характерните горски представители на фауната.
Това е последвано от заемане на техните места от нови растителни и животински
видове. На отделни територии този процес е протекъл без допълнителна човешка
намеса, но в по-голямата си част тези промени са направлявани от антропогенния
фактор. Като обща тенденция за фауната е установено отстъпване и изчезване на
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горските видове. Такива са дъждовникът, горската жаба, слепокът, смокът-мишкар,
бухалът, кълвачите и др. Освободените територии се заемат от зелени гущери,
пепелянки, полски птици, гризачи и т.н.
При подменените съобщества понастоящем най-значително разпространение
имат площите със земеделски култури. Те са монодоминантни и са изцяло зависими от
антропогенния фактор. На определени площи са извършени залесявания, в т.ч. и с
нехарактерни за естествените екосистеми видове. При естествената подмяна на
унищожената растителност голямо участие вземат плевните и рудерални видове като
копривата, обикновения бъз, камилския и магарешкия бодил, а от храстовите и
дървесни видове - драката и келявият габър.
Морска флора и фауна. Негативните въздействия върху морските екосистеми са
резултат преди всичко от косвено замърсяване на морските води (главно извън
пределите на общината) и прекомерният улов на рибни ресурси в целия Черноморски
басейн. В резултат на тези процеси като цяло в Черно море в значително намален броят
на морски организми и особено на рибната фауна, увеличени са представителите на
зоо- и фитопланктона, които са индикатор за еутрофикация на морските води.
Бреговата зона на община Бяла, поради сравнително ограничената по характер и
интензивност експлоатация може да се приеме за екологично чиста. Най-често
срещаните риби са: калкан, паламуд, лефер, сафрид, трицона, попчета, акула, рапан.
Рапанът е аквакултура, която се среща в съжителство с черната мида, която той
използва за храна. От извършените предварителни проучвания, подходящи за
изкуствено отглеждане на рапани и черни миди, са заливите Св. Атанас и Черни нос,
както и северно от централния плаж в Бяла. Разполагането на съоръжения, обаче, би
попречило на свободното движение на рибните пасажи към таляните, затова следва при
вероятно проектиране на такива съоръжения, тази опасност да бъде взета под
внимание. Няма данни замърсяване, което промишленото отглеждане на рапани би
предизвикало.
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2.9.1.6.2.

Защитени територии

В община Бяла се намират две защитени територии, които обхващат 0,1% от
територията й:


Природната забележителност "Белите скали"6 с обща площ 14,2 ха,
намираща се в землище на гр. Бяла;



Защитена местност "Горска барака"7 с обща площ 94,4 ха, намираща се в
землището на с. Господиново.

Природната забележителност “Белите скали” представлява непрекъснат скален
геоложки профил с геохроноложка граница Креда- Терциер и съпътстваща я иридиеворедкоментална аномалия. Това е първата Креда- Терциер граница в България и по
думите на проф. Прайзингер /ръководител на експедицията по разкриването им/, те са
буквално на “една ръка” разстояние. Бяла е четвъртото място в света, където са открити
следи за гигантския космически катаклизъм на границата Креда - Терциер, довел до
края на ерата на динозаврите и дал шанс за развитието на бозайниците.
В

границите

на

природната

забележителност

са

забранени

всякакво

строителство, разкриване на кариери и геологопроучвателни и добивни работи,
алпинизъм, нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности,
които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им
стойност. Белите скали се намират на бреговата линия, като са достъпни от страна на
плажовата ивица. Демонстрационен център “Белите скали” е изграден през 2001 г. по
проект на Сдружение “Приятели на Бяла”.
В защитената местност "Горска барака" се опазва вековна благуново-горуновобуково смесена гора. Обявена е през 1982 г. като природна забележителност (природна
6

Заповед № РД-486 от 17.04.2003 г. за обявяване на природна забележителност "Белите скали"
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2003 г.

7

Заповед № РД-820 от 23.08.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Вековна
благуново-горуново-буково семенна гора", землище на с. Господиново, община Бяла, област
Варна в защитена местност с наименование "Горска барака".
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забележителност "Вековна благуново-горуново-буково семенна гора") и през 2002 г. е
прекатегоризирана с режим на защитена местност.
В границите на защитената местност се забранява извеждането на сечи (освен
отгледни и санитарни), пашата на домашни животни, всякакво строителство,
разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се
изменя както естествения облик на местността, както и ловуването.

2.9.1.6.3.

Защитени зони

Територията на Община Бяла попада изцяло в границите на защитена зона
„Камчийска планина” (BG0002044) за опазване на дивите птици и частично – в
границите на две защитени зони: „Плаж Шкорпиловци” (BG0000100) и „Камчийска и
Еменска планина” (BG0000133) за опазване на местообитанията на дивата флора и
фауна.
Защитена зона „Камчийска планина” (BG0002044) е обявена със Заповед №
РД-132 от 10 февруари 2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Съгласно
Заповедта, предмет на опазванията са общо 85 вида птици, 55 от, които са включени в
Приложение I на Директива за птиците.
Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара
планина.Основните местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови
гори и смесени широколистни гори с преобладаване на цер /Quercus cerris/, благун
/Quercus frainetto/, горун /Quercus dalechampii/, източен бук /Fagus orientalis/, мизийски
бук /Fagus sylvatica/, сребролистна липа /Tilia tomentosa/. В района на Камчийска
планина са установени 189 вида, от които 47 са включени в Червената книга на
България (1985). От срещащите се видове 81 са от европейско природозащитно
значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория
SPEC1 са включени 9 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 22 вида, в SPEC3 - 50 вида. Гористата част се използва главно от мигриращите
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грабливи птици, за хранене и нощуване. Районът на язовир Цонево е един от малкото в
страната където гнезди орелът рибар /Pandion haliaetus/.
По време на миграция и зимуване в язовирите на Камчийска планина се
струпват значителни количества водолюбиви птици, които спират там по пътя си към
влажните зони на юг от Стара планина. Там е установен да зимува също и световно
застрашеният къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/.
Съгласно Заповедта за обявяване на зоната, в нейните граници се се забранява:
залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища и
ливади; косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; Паленето на тръстикови
масиви и крайбрежна растителност; и изграждането на нови вятърни генератори
(режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници
на електрическа енергия).
Защитена зона „Плаж Шкорпиловци” (BG0000100) обхваща най-северните
части на общината в района на Самотино-Шкорпиловци и част от землището на с.
Горица. Характерни за зоната са големия дюнен комплекс по крайбрежието и дъбовите
гори. Има много изоставени обработваеми земи по хълмовете обграждащи част от
зоната.
Предмет на опазване са 13 типа природни местообитания, 6 от които са
приоритетни за опазване съгласно Директивата за местообитанията на дивата флора и
фауна. В предмета на опазване са включени и видове като видрата, делфините афала,
муткур, някои типично степни видове като пъстрия пор и др. Към момента на изготвяне
на настоящия доклад (м. август 2013 г. Заповед за обявяване на защитената зона и
регламентиране на режимите в нея, все още не е издадена).
Защитена зона „Камчийска и Еменска планина” (BG0000133) обхваща найзападните части на общината в района Дюлино-Господиново.
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Преобладаващата част от зоната е покрита от широколистни гори, смесени
дъбови гори от цер, благун и източен горун, горун и благун, гори от благун и цер,
смесени дъбово-габърови гори, цер-благунови, цер-благунови с габър. Същите са с
много добра представителност и добре съхранени, вероятно едни от най-добре
съхранените на територията на България. Доминиращите видове растения са от
родовете Querqus and Fagus. В територията на мястото се намират не-големи реки и
язовири. Растителните видове, които бяха открити са голяма част от защитените
растения, разпространени в източната част на Стара планина. Те не са предмет на силно
антропогенно въздействие. Условията на живот в техните хабитати в Камчийска
планина са с добре съхранена структура и функции, което позволява устойчивото
съществуване на популацията от тези видове. Мястото е добре съхранено с ниско
човешко въздействие. От голяма значимост е за съществуването на безгръбначната
фауна.
Предмет на опазване са 12 типа природни местообитания, 7 от които са
приоритетни за опазване съгласно Директивата за местообитанията на дивата флора и
фауна. В предмета на опазване са включени и видове като видрата, вълкът, степният
пор, пъстрия пор, лалугерът и др. Към момента на изготвяне на настоящия доклад (м.
август 2013 г. Заповед за обявяване на защитената зона и регламентиране на режимите
в нея, все още не е издадена).

2.9.1.6.4.

Вековни дървета

В Регистъра на ИАОС за вековните дървета, опазвани на територията на
страната, в община Бяла са вписани два екземпляра:


Ясен – на възраст над 400 г., находящ се в землището на гр. Бяла



Летен дъб на възраст над 250 г., находящ се в землището на с. Господиново
(м. Енимакле).
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2.9.1.7.

Зелена система

Екологичният аспект от добре позиционирана и функционираща залена система
е свързан с повишаване на биологичната активност на града чрез възможностите на
зелената маса на растителността; подобряване на екологичните характеристики на
средата – изолиране и филтриране на вредностите от транспорта и стопанските обекти;
намаляване на шума, праха, серните и азотни оксиди в атмосферния въздух;
осигуряване на екологичен комфорт в зоните за живеене и отдих.
Като резултат от развитие на икономическата дейност, на територията на град
Бяла е обособена промишлена зона. Зоната се намира в непосредствена близост до
жилищни сгради, разположени от западната страна на път І-9. В настоящия момент
територията на общинския център не попада под негативно въздействие на
антропогенни елемент. Въпреки това, с цел неутрализиране на възможни замърсявани,
предизвикани от транспортния трафик и строителните дейности, е необходимо да бъдат
предприети мерки за подобряване състоянието на съществуващите зелени площи, както
и изграждането на нови, при спазване на нормата от 20 м2 на жител. Поддържането на
зелените площи ще допринесе за създаване на добра микросреда за обитаване и труд.
Във връзка с урбанизирането на територията на общината, особено в землището
на гр. Бяла е необходимо да се предвиди създаването и опазването на съответната
система от зелени площи.

2.9.2. Състояние на факторите, въздействащи върху околната среда
2.9.2.1.

Управление на отпадъците

Съществуващо състояние
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,
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обществените сгради, търговските обекти, заведенията за обществено хранене,
уличните площи и предприятията.
За гр. Бяла и селата от общината има организирано сметосъбиране и
сметоизвозване. Извън системата за организирано сметосъбиране остава единствено с.
Самотино, където по данни от (РИОСВ Бургас, 2013), населението възлиза на 2 жители.
Община Бяла има сключен договор по ЗОП с фирма „Титан Чистота” ООД за
изпълнение на дейностите за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. Към
договора има план за локализация на съдовете, графици и маршрути за събиране.
Покритието на услугата е 100% (за гр. Бяла и останалите 4 населени места в общината).
Почистването на улиците и обществените места, в т.ч. и от есенния листопад, се
осъществява от общината. В тази дейност са ангажирани средно 30 души по програми
за временна трудова заетост.
Фирмата, осигуряваща сметосъбирането осъществява дейността си с две
собствени сметосъбирачни машини с надстройки от 16м3. През зимния период един
сметоизвозващ камион прави по един курс дневно, а през летния период се използват и
двата сметоизвозващи камиона, които правят от един до два курса. (Средно три курса
общо на ден през лятото).
Съгласно одобрен график през зимния период извозването на отпадъците е един
път седмично, а през активния летен туристически сезон три или четири пъти
седмично, като по този начин средно за цялата година се получава честота от два пъти
седмично.
Единственият метод за обезвреждане на отпадъците на територията на общината
е депонирането (смесено и периодично запръстяване).
Общинското депо на Бяла е разположено в землището на гр. Бяла на 200 м
западно от града. На изток граничи с гробищния парк на града, на юг граничи със
земеделски път, а на запад и север с дерета и земеделски имоти. Съгласно плана за
земеразделяне терена на депото е с обща площ 13,5 дка. По данни от ПИП
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„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион
Провадия” (АГУА 3 ЕООД, 2013), за терена на депото са провеждани хидрогеоложки
проучвания, има геодезична снимка, проект за рекултивация и проект за претоварна
станция.
Депото е в експлоатация от 1975 г. Депонират се неопасни отпадъци – битови и
производствени. По данни от цитираното по-горе прединвестиционно проучване, на
депото са депонирани смесени битови отпадъци (в т.ч. от пазари, от почистване на
улици и канализации) 16284 т /32609 м3/, хартия 10 т /50 м3/, опаковки (пластмасови,
дървени, метални и смесени) – 80 т /182 м3/, утайки от производство на алкохолни
напитки – 390 т /568 м3/, стари автомобилни гуми – 69 т /100 м3/, текстилни отпадъци
200 т /537 м3/.
Общо на площадката са депонирани 17 033 т (34 046 м3) отпадъци със средна
височина на натрупване около 2,5 м, максимално 3,5 м. Капацитетът на депото е пред
изчерпване.
Състоянието на депото не е добро и като цяло то не отговаря на нормативната
уредба – съществуващите екологични проблеми са свързани с близостта до град Бяла
(200 м от регулацията), замърсяването на съседни райони, умишлено запалване или
самозапалване на отпадъците през летните месеци и достъпа на прасета до местата за
депониране на отпадъците.
Депонират се битови и строителни отпадъци. Измерване и входящ контрол на
постъпващите отпадъци не се извършва на самото депо. От шосето Бургас-Варна до
депото довежда около 0,3 км макадамов път, който трудно може да се ползва през
влажните сезони. Частично е изградена ограда и КПП. Под депото няма изолационен
екран. Разположено е във водосбора на дълбоко дере, намиращо се под депото на 200 м.
Липсват охранителни канавки. Трябва да се отбележи, че земната основа е сравнително
водонепропусклива и в близост до депото няма водоизточници с утвърдени СОЗ.
Извършена е частична рекултивация на 4 дка от депото по представен в РИОСВ
проект за рекултивация и е изграден един газов кладенец.
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По данни от Областната стратегия за развитие 2014-2020 г., освен регионалното
депо за неопасни отпадъци, с. Въглен всички други общински депа в Област Варна
(вкл. това на Община Бяла) не отговарят на съвременните изисквания. Политиката е
насочена към намаляване броя на екологично неподходящи депа за битови отпадъци
чрез закриване и рекултивация и насочване към изграждането на съвременни
регионални депа.
Разделно събиране на отпадъците и договор с организация по оползотворяване
на отпадъците от опаковки няма.
В общината няма населени места с население над 5000 души, за които е
задължително въвеждане на разделното събиране.
Определени са със заповед места за събиране и съхранение на излезли от
употреба луминесцентни лампи, за събиране на негодни батерии и за смяна на
отработени масла.
Общината не е сключила договор с организация по оползотворяване на
отпадъците от опаковки.
Значим проблем за община Бяла се явява съхраняването на строителните
отпадъци, поради увеличения обем строителни работи, изпълнявани на нейна
територия. Количеството на строителните отпадъци се повишава с около 20 т. годишно.
В общината няма специално изградено депо за съхраняване на строителни отпадъци,
което да отговаря на изискванията за опазване на околната среда. За депонирането им
се използва съществуващото депо за битови отпадъци

Тенденции за бъдещо развитие
Прогнозните данни за количествата генерирани битови отпадъци на територията
на общината през следващите години са взети предвид демографските тенденции,
очакваното развитие на туристопотока, приходящи работници и др. фактори. По
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отношение на отпадъците, генерирани от туристическия сектор е взето предвид 10 %
нарастване на туристопотока до 2015 г., след което е направено допускане за
нарастване с около 2 % годишно. Нормата на натрупване по групи населени места е
определена съгласно НПУДО със съответната актуализация. Прието е, че количествата
генерирани отпадъци нарастват средно с 0.25 % на всеки процент нарастване на
реалния БВП. Прогнозата е направена на база на приетите в програмата норми на
натрупване за различните групи населени места, прогнозата за икономическо развитие
в региона. Изключение е направено само за гр. Бяла. Макар и с население около 2000
души, за града е използвана нормата за натрупване между 3 и 25000 души.
Предвидено е след закриване на сега съществуващото сметище за битови
отпадъци в община Бяла, те да се обслужват от разработваната в момента регионална
система за управление на отпадъците в региона Провадия, включващ общините
Провадия, Аврен, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Долни Чифлик, Девня, Суворово и
Дългопол. За съжаление, първоначално избраната площадка, за реализация на
регионалния център в землището на Провадия през беше отхвърлена и към момента се
разработва друга площадка в землището на с. Войводино, община Вълчи дол. Проектът
за регионалния център понастоящем е в процедура по ОВОС, едва след което може да
се пристъпи към поетапната му реализация.

Опасни отпадъци
На територията на община Бяла, област Варна се намира склад за съхранение на
излезли от употреба агрохимични опасни отпадъци /пестициди/. Приблизителното
количество на твърдите пестициди е около 13 000 кг., а на течните - около 2000 литра.
Този вид отпадъци се съхраняват на територията на бившия стопански двор още от
времето, когато са се използвали активно в селското стопанство. Пестицидите са
опасни химични съединения, които са се използвали за борба срещу вредители.
Ежегодно се извършват специализирани проверки на склада и се съставят
протоколи

за

състоянието

му.

Последните

предписания

изискват

незабавно
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предприемане на ремонтно – възстановителни работи за същественото подобряване на
състоянието на сградата, в която се съхраняват този вид опасни отпадъци. Около склада
преминава главен водопровод, който захранва част от град Бяла с питейна вода.
Евентуален разлив или авария ще допринесат до сериозни последици както за околната
среда, така и за здравето и живота на гражданите.
Във връзка с гореописаната информация през 2013 год. община Бяла предприе
мерки за окончателното закриване на склада, чрез сключване на договор с фирма
БалБок инженеринг с предмет: „Приемане, транспортиране и предаване за
обезвреждане на опасни отпадъци находящи се в сграда на територията на стопански
двор, община Бяла, област Варна. По този начин пестицидите ще бъдат предадени за
по-нататъшно екологосъобразно обезвреждане на територията на ЕС. На по-късен етап
предстои саниране на сградата и вземане на проби от терена.
Видно от описаното до тук, проблемите за решаване на община Бяла в областта
на отпадъците са едно от сериозните пера, които трябва да бъдат предвидени през
програмния период 2014-2020 г. Необходимо е да бъде решен проблема както със
битовите отпадъци, така и със строителните, въвеждането на системи за разделно
събиране, системи за опасните отпадъци от бита и масово разпространените и
специфичните отпадъчни потоци, едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, излезли от употреба
гуми и др.
Изискванията на новия Закон за управление на отпадъците (влязъл в сила от
13.07.2012 г.) поставят конкретни срокове за постигане на целите за всяка от тези групи
отпадъци. Всяко забавяне в реализацията на тези изисквания, ще доведе и до
допълнителни разходи от страна на общината поради увеличаване на отчисленията за
обезвреждане.
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2.9.2.2.

Акустична обстановка

Тъй като на територията на общината няма големи промишлени предприятия,
основен източник на шум е автотранспорта, особено от участъка на пътя Варна-Бургас,
преминаващ през гр. Бяла. За ограничаване на вредното му въздействие са възможни
два принципни подхода.
Първият подход включва търсене на варианти за реализация на обходен
маршрут път и извеждане на интензивния трафик от населеното място. Разходите за
реализацията на този подход ще бъдат значително по-големи, но това предполага
трайно решаване на проблема в унисон с добрите практики за устройство на
урбанизираните територии. Вторият подход включва екраниране на шумовото
въздействие от пътя. Възможни са различни варианти – изграждане на шумови екрани,
озеленяване със силно-облистващи дървесни и храстови видове, устойчиви на
въздействията на автомобилния трафик.
В случая се препоръчва да се предвиди реализиацията и на двата подхода –
съответно озеленителни и шумоекраниращи мероприятия в краткосрочен план и
изнасяне на трафика – в по-дългосрочен.

2.9.2.3.

Радиационен фон и радиационно замърсяване

По данни от Общинската програма за опазване на околната среда (Община
Бяла, 2007-2010) и Доклада РИОСВ Бургас за състоянието на околната среда през
2012 г. (РИОСВ Бургас, 2013), в общината до момента не са установени наднормени
стойности на йонизиращи лъчения, както и няма източници на радиационно
замърсяване.
Непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на общината се
осъществява на постоянен пост за радиационно наблюдение. Ежедневно се извършват
измервания (три пъти на ден) на естествения радиационен фон с уред РР-51 М, които
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периодично преминават градуировка. Не са наблюдавани отклонения от нормата –
резултатите са средно 0,02 mR/h.
Длъжностни лица, отговорни за ежедневното измерване на радиационния гамафон са дежурните по сигурността и управление при кризи. Събраните данни се
записват в дневник и се докладва на ОКИЦ и дежурния на областна администрация.

2.9.3. Природни рискове и превенция
2.9.3.1.

Рискови геоложки процеси

Сеизмична активност
Съгласно Картата на сеизмичното райониране на територията на страната,
община Бяла попада в зона на сътресяемост от VII степен (по скалата на МШК),
съответно със сеизмичен коефициент Кс=0.10.
Сградният фонд намиращ се на територията на общината, като цяло е предимно
еднофамилни жилищни сгради, като 70 % от тях са на 20 – 30 и повече години.
Жилищни сгради на три – четири и повече етажи има около 20 броя на територията на
цялата община.
Големи фирми и предприятия на територията на общината, където да има
струпване и масово пребиваване на хора няма.
Като се има предвид основния сграден фонд на територията на общината и
разпределението на населението по местоживеене при евентуално силно земетресение
могат да се очакват разрушения от средна и тежка степен, като напълно разрушени
могат да се окажат около 5-6 броя къщи, полу-разрушени 10-15 броя жилищни сгради и
с частични увреждания 30 броя жилищни сгради. Би могло да има и човешки загуби.
При силно земетресение може да бъде прекъснато електро захранването, като бъдат
повредени 6 броя трафопоста и прекъсната междуселищната електро мрежа.
Водоподаването към населените места от общината също може да бъде нарушено,
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телефонната връзка ще бъде прекъсната. Без подслон се очаква да останат около 40
души, жители на общината.
За ограничаване на рисковете е необходимо спазване на изискванията за
проектиране и изграждане на съоръжения и сгради в земетръсни терени, съотвестващи
на изискванията за земетръсна безопасност характерни за сшецифичния за района риск
от земетръсни прояви. Община Бяла има разработена Програма за действие при
бедствия и аварии, в която е определен редът за действие при евентуални земетръсни
ситуации с цел предотвратяване и справяне с евентуални щети.

Свлачищна активност
На територията на общината - по крайбрежната ивица от нос “Свети Атанас “ до
къмпинг “Луна “ са регистрирани 4 броя свлачища с обща площ - 6680 кв.м.:
-

Свлачище № 1 /14 055 куб. м. / е проявено по склона под къмпинг
ЕНПРОМОН, под бунгала № 20 до 33.

-

Свлачище № 2 /6890 куб. м. / - активизирано под бунгала № 41, 42, 43.

Освен тези два по-големи свлачищни циркуса, по целия склон са установени
няколко по-малки свлачища. Склонът под почивната база, по цялото му протежение е
подложен на активна абразия. Продължава разрастване на свлачищните процеси и
абразията на свлачище № 2 .
-

Свлачище № 3 – с горен ръб на около 150 м. от главен път І-9 Варна-Бургас.
С разрастване на свлачището по посока на главния път, който е и
международен (Е 87). Развито е по склона северно от голямо овражно дере.
Засяга земеделски земи и горски насаждения /борове/. Свлечените земни
маси са изсипани на тясната плажна ивица.

-

Свлачище № 4 /10 202 куб.м./ е развито в непосредствена близост до първото
голямо овражно дере . Натрупаните земни маси в основата на склона са
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изнесени от водата пред свлачището. Няма плажна ивица и морето „бие”
директно в брега.
От няколко години се изграждат подпорни стени и буни по плажната ивица в
района на свлачищата, което значително допринася за намаляване на свлачищните
процеси. Продължава работата по планиране на средства от бюджета, привличане на
частни инвестиции и други източници за окончателното укрепване на брега.
През 2010 г. е регистрирана аварийна ситуация на брега в района между
плажовете „Бяла-Чайка“ и „Бяла-Юг“, община Бяла, област Варна /информация за
последици от бедствие с изх. № РД 2400-99/11.02.2010 год./. Свлачището е
регистрирано още през 1998 год., но процесът продължава и до днес.
Към момента се наблюдава в района на „свлачище 2”, вследствие на обилни
снеговалежи и последвалото снеготопене се нарушава естествения откос на ската и се
свлича голямо количество земни маси върху новоизградената брегоукрепителна дамба.
Последващите обилни валежи от дъжд допринасят за

допълнителна абразия на

морския бряг като вследствие от това се нарушава цялостта му.
Основата на ската е много нестабилна, при следващи обилни валежи ще
продължи да се свлича, което води до предпоставки за ограничаване на достъпа, до
плажната ивица и до имотите на хората, нарушаване цялостта на ската и възможност за
срутване на голямо количество земни маси дървета и сгради върху брегоукрепителната
дамба.
Наблюдава се разрастване и на свлачището в посока на главния път
(международен път - Е87). Свлачищният отстъп е с височина 3 до 5 м. В свлачищното
тяло има ясно изразена “пияна гора” от борове. В десния борд има явни, отворени и
денивелирани до 40 см пукнатини. Свлечените земни маси са изсипани на тясната
плажна ивица.
Свлачище № 3 се е разраснало

с около 30 м по посока на пътя. Част от

свлачищния вал е отмит от морето. Констатирани са нови пукнатини над свлачищния
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отстъп във всички посоки и има предпоставки за обединяване със съществуващата на
север стара ерозионна форма. Сериозно е застрашен главен път I–9 Варна - Бургас. До
момента в това свлачище не са провеждани укрепителни мероприятия.
След извършения подробен оглед са установени множество нови локални
свличания по клифовия бряг с различен обхват.

Рискове, свързани с промените в климата: наводнения,

2.9.3.2.

засушавания, недостиг на вода, горски и полски пожари
Според анализите на климатичните промени, публикувани в Бялата книга на ЕК
2009, България попада в една зона промени със страни като Гърция, Италия, Испания,
Франция. Въздействията на климатичните промени в района ще доведат до повишаване
на температурите, засушавания, намаляване на годишното количество валежи и земите,
подходящи за земеделие.В същото време ще се засилят и екстремални събития, със
заселена честота като бури, щормове, проливни дъждове.
Според

експерти

метеорологичните

в

областта

характеристики

за

на

метеорологията

изминалите

22

години

и

хидрологията,
от

обследвания

метеорологичен период (1990 г. - 2020 г.) отбелязват тенденции към:


Повишаване на температурата с 1.5 градуса;



Зачестяване на климатични контрасти - резки смени на високи и ниски
температури;



Оформяне на цикличност: много сухи и много проливни периоди;



Видоизменение на характеристиките на климата и придобиване на
параметри, характеризиращи тропически климат;
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Промяна в честотата на вълните: 100-годишната вълна става 50-годишна; 50годишната вълна става 30-годишна; 30-годишната вълна става 10-15годишна;



Наводненията, ставащи в миналото на период от 5-6 години зачестяват и
започват да се случват ежегодно, дори и по два пъти на година.

За страната като главна причина за възникване на кризисни събития в
транспорта, селското и горско стопанство, инфраструктурата и другите сектори на
икономиката, са посочени проливните дъждове и следващите ги наводнения.

Риск от наводнения
В изпълнение на изискванията на Директива 2007/60/ЕС през 2012 г. относно
оценката и управлението на риска от наводнения (транспонирана в Закона за водите),
за територията на Черноморския район за басейново управление (в който попада
община Бяла) е изготвена Предварителна оценка на риска. В анализите са включени
всички наводнения, регистрирани в района за периода 1999 – 2010 г. въз основа на
сведенията получени от анкетните карти на общините, регионалните структури на
Гражданска защита (ОУПБЗН) и „Напоителни системи” ЕАД и др.
В този период в района на Община Бяла са отчетени три наводнения на р.
Панаир дере в района път Е79 (Обзор-Бяла) - къмпинг Луна през: м. юли 2007 г.
(наводнение с код BG2SEPF163); м. февруари 2009 г. (код BG2SEPF164) и м. юли 2010
г. (код BG2SEPF163).
И в трите случая наводненията са предизвикани от проливни дъждове, при които
се е получил разлив извън руслото на дерето. Залети са частни имоти и
инфраструктурни обекти. Човешки жертви и значими икономически щети не са били
отчетени.

190

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Други по-съществени наводнения, засягащи само частично територията на
общината са тези, регистрирани в района на р. Двойница и на р. Фъндъклийска . При
тях обекти са били залети основно на територията на съседните общини – хотели в гр.
Обзор, разположени в близост до устието на р. Двойница и съответно обекти в района
на Шкорпиловци в близост до устието на р. Фъндъклийска.
Съгласно Методиката за оценка на риска от наводнения (утвърдена от МОСВ
през м. юли 2011 г.) процесът по идентифицирането и оценката на миналите наводнения
включва два основни етапа: 1) събиране на информация за възникнали минали
наводнения; и 2) оценка значимостта на миналите наводнения. За оценка значимостта
на наводненията са изготвени и съгласувани на национално ниво Критерии за
значимост, съдържащи показатели за оценка в категориите: “Човешко здраве”,
“Стопанска дейност”, “Околна среда” и “Културно наследство”.
На база на посочените критерии за пораженията, които са предизвикали, като
значими наводнения са оценени тези в района на Обзор и в района на Шкорпиловци
(извън територията на община Бяла).
Следващият етап в оценката на риска от наводнения включва определяне на
потенциалната заплаха. Според цитираната по-горе методика, потенциалната заплаха
от наводнение следва да се моделира като събитие с обезпеченост веднъж на 100
години. Това се въвежда с цел да бъдат дефинирани еднакви прагове на значим риск за
Р. България при предварителна оценка на риска от наводнения, респективно да бъдат
създадени условия за съпоставимост на резултатите за територии със значим риск от
наводнения.
В Предварителната оценка на риска от наводнения на територията на БДЧР,
неблагоприятните

последици

от

бъдещи

наводнения,

получени

посредством

моделиране на разливането на висока вълна с обезпеченост 1% са анализирани по
национални критерии за значимост.
Анализът е извършен на основа на: цифров модел на терена (релефа);
хидроложки модели за формиране на висока вълна с обезпеченост 1% по методи за
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регионализация на максимални водни количества и хидравлични модели на цялата
речна мрежа, чрез които са определени заливанията от потенциални бъдещи
наводнения.
Такива зони се формират около основните елементи на овражно-речната система
– р. Фъндъклийска, р. Двойница и притоците и Комлудере и Панаир дере. Потенциални
щети от наводнения биха могли да се очакват в района на къмпинг Луна и участъците
на селата Попович и Дюлино, разположени в непосредствена близост до речното легло
на р. Двойница. Значителен риск от възникване на морски наводнения в близост до
територията на община Бяла е определен единствен в зоната на устието на Панаир дере
Тук следва да се отбележи, че към момента на разработване на настоящия
документ е извършена единствено предварителната оценка на потенциалните бъдещи
наводнения, а за изготвянето на детайлни карти на районите под заплаха от наводнения
и карти на районите с риск от наводнения е в процедура на възлагане. Обособените към
момента райони висок и среден риск от наводнения все още не са утвърдени от МОСВ,
но въпреки това, до изготвяне на окончателния План за управление на риска от
наводнения в Черноморския район на басейново управление, зоните при устието на
Панаир дере и крайречните участъци на с. Дюлино и с. Попович, следва да се считат за
уязвими към наводнения.
Необходимо да е се извърши цялостна оценка на риска, тъй като евентуалните
негативни последствия и върху материалните активи и върху околната среда са
комплексни и често пораждат вторични въздействия.
Едно от най-разрушителните вторични въздействия на малките и средномащабните наводнения е активизирането на стабилизираните свлачища и срутища,
вследствие преовлажняване на хлъзгателните повърхнини на земните пластове. В
зависимост от обхванатата от дадено свлачище площ, икономическите щети понякога
могат да бъдат изключително големи.
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Засушавания, недостиг на вода, горски и полски пожари
До момента на територията на страната промените на климата се проявяват
главно чрез дъждовната компонента на климатичните контрасти и по-слабо чрез
засушаванията. В следствие засушаванията, съществува риск от проблеми с питейното
водоснабдяване.
През предходните години са наблюдавани такива засушавания и те са водили до
прилагането на т.нар. водни режими. Режимите за снабдяване с питейна вода, при
които се налага последователно включване и изключване на водоподаването към
отделни урбанизирани терени, поради недостиг на питейна вода, са нещо крайно
неприятно от социална гледна точка, а освен това, то води и до редица технологични
проблеми, в т.ч. и до предизвикване на аварии. Въпреки, че през последните години не
са наблюдавани засушавания, които да доведат до съществен недостиг на питейна вода,
горските и полските пожари на територията на община Бяла не са рядкост. Това води
не само до икономически и горскостопански загуби, но и до значителни увреждания на
биологичното разнообразие, чрез дълготрайно увреждане на големи площи от
местообитанията на ценни биологични видове. Обширните горските масиви в района
на Община Бяла са важни местообитания за видове като осояда /Pernis apivorus/,
малкия креслив орел /Aquila pomarina/, малкия орел /Hieraaetus pennatus/ и много други
видове с важен природозащитен статус, чието опазване е важен ангажимент не само на
национално, но и на международно ниво.
Всичко това изисква своевременни мерки за превенция на риска, които могат да
бъдат определени с разработването на общинска стратегия за адаптиране към
измененията на климата и План за действие към нея. Основните проблеми, които
следва да бъдат адресирани с разработването и включват:


Идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен
риск от възникване на наводнения,



Идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен
риск от възникване на свлачища и срутища;
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Идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с повишен
риск от възникване на горски и полски пожари,



Определяне на мерки и проекти, насочени към превенция на риска от
екстремални

природни

явления,

изследване

на

тяхната

икономическа

ефективност и изготвяне на план за тяхната поетапна реализация.

2.9.4. Обобщени изводи за екологичното състояние и екологичните рискове
От анализа на състоянието на средата могат да се систематизират следните
основни проблеми, касаещи околната среда:
Атмосферен въздух. Като основен фактор, влияещ в посока влошаване на
състоянието въздуха се очертава интензивният автомобилен транспорт по път І-9, която
нараства значително през туристическия сезон. Независимо от това, на базата на
оценката на съществуващите източници на замърсяване може да се направи извода, че
КАВ е добро. На територията на общината липсват големи промишлени замърсители, а
емисиите от горивните процеси в бита (през зимата) и емисиите от стопанските обекти
като цяло могат да се определят като незначителни. Този извод се потвърждава и от
анализите към годишните Регионални доклади за състоянието на околната среда на
РИОСВ Бургас, където районът се определя сред тези с най-добро качество на въздуха
на територията на регионалната инспекция.
Води и водни обекти. Като основен проблем, влияещ върху качеството на водите
и водните обекти се очертават дифузните емисии, породени от липсата на
канализационна система и пречистване на отпадъчните води в повечето от населените
места, а също и недостатъчната степен на пречистване в ПСОВ Обзор-Бяла. Предвид
това от приоритетно значение са мерките, свързани с реализацията на пречиствателни
съоръжения на населените места, както и реализация на заложената реконструкция на
ПСОВ за изграждане на стъпало за пречистване на азот и фосфор.
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Земи и почви. Общината разполага с добър почвен ресурс, създаващ
предпоставки за качествена земеделска продукция. Няма данни за замърсяването с
вредни вещества, поради което състоянието на почвите може да се определи като
добро.
Биоразнообразие. Територията на Общината се характеризира биологично
разнообразие, обусловено от разнообразните хабитатни условия и добре запазените
горски масиви, съставляващи значителна част от баланса на територията и. Това
представлява добра основа за развитие на познавателен и екотуризъм, както и на други
дейности. Едновременно с това, обаче, тези територии са чувствителни към
антропогенна намеса, поради което реализацията на каквито и да било проекти,
свързани с туристическото им ползване следва да бъдат много внимателно
балансирани. В тази насока е необходимо да продължи разработването на проекти,
насочени към защита на природата, както насърчаването на гражданските инициативи в
тази област.
Градски зелени системи. Съществуващата зелена система на Бяла е сравнително
слабо развита. Екологичният аспект от добре позиционирана и функционираща залена
система е свързан с подобряване на екологичните характеристики на средата –
изолиране и филтриране на вредностите от транспорта и стопанските обекти;
намаляване на шума; осигуряване на екологичен комфорт в зоните за живеене и отдих
и др. Като основен приоритет в тази област следва да се приеме реализацията на
разработените вече проекти за паркове за обществено ползване и да се разработи
програма за поетапно изграждане на цялостна градска зелена система, както и регистър
на зелените площи изискващ се от чл. 63 на ЗУТ.
Управление на отпадъците: Независимо, че цялата територия на общината е
обхваната организирано сметосъбиране и сметоизвозване, проблемите за решаване на
община Бяла в областта на отпадъците са едно от сериозните пера, които трябва да
бъдат предвидени през програмния период 2014-2020 г. Необходимо е да бъде решен
проблема както с депонирането на битовите отпадъци, така и със строителните,
въвеждането на системи за разделно събиране, системи за опасните отпадъци от бита и
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масово разпространените и специфичните отпадъчни потоци, едрогабаритни отпадъци,
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори,
излезли от употреба гуми и др. Изискванията на новия Закон за управление на
отпадъците поставят конкретни срокове за постигане на целите за всяка от тези групи
отпадъци. Всяко забавяне в реализацията на тези изисквания, ще доведе и до
допълнителни разходи от страна на общината поради увеличаване на отчисленията за
обезвреждане. Една от големите стъпки в тази насока е реализацията и влизането в
експлоатация на планираната Регионална система за управление на отпадъците на
регион Провадия (в който е включена общината) и съответно претоварна станция,
обслужваща община Бяла.
Акустична среда. На територията на общината няма големи промишлени
предприятия. Основен източник на шум е автотранспорта, особено от участъка на пътя
Варна-Бургас, преминаващ през гр. Бяла. За ограничаване на вредното му въздействие е
необходимо да се извършат озеленителни и при необходимост други шумоекраниращи
мероприятия в краткосрочен план и да се разработи концепция за изнасяне на трафика
от градската зона.
Радиационен фон и радиационно замърсяване. В общината до момента не са
установени наднормени стойности на йонизиращи лъчения, както и няма източници на
радиационно замърсяване
Природни рискове. Предвид характера на територията, най-значимите рискове от
негативни въздействия, породени от природно-обусловени процеси са свързани с
активизирането на свлачища, наводненията и евентуални засушавания, които могат да
доведат до недостиг на вода или до горски или полски пожари в някои части от
територията на общината. Това изисква своевременни мерки за превенция на риска,
които да бъдат определени с разработването на Териториална стратегия на Община
Бяла за адаптиране към измененията на климата и План за действие към нея.
Необходимо е на базата на целенасочени проучвания да се идентифицират и картират
зоните на територията на Общината с повишен риск от възникване на наводнения,
свлачища и срутища, горски и полски пожари и да се определят мерки и проекти,
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насочени към превенция на риска от екстремални природни явления. За приоритет
следва да се счита реализацията на противосвлачищни мероприятия в зоната на
крайбрежната ивица от нос “Свети Атанас “ до къмпинг „Луна“ и особено там, където
има вече подготвени проекти.
При преодоляване на посочените по-горе проблеми, състоянието на околната
среда в община Бяла може да бъде характеризирано като запазено до голяма степен, и
осигуряващо потенциал за развитие на биоземеделие, на алтернативни форми на
туризъм – селски туризъм, екотуризъм и производството на екокултури и др.

2.10. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ
Анализът на административния капацитет на общинската администрация Бяла
има за цел да оцени нейните вътрешни ресурси и възможности да изпълнява
функциите, които са й вменени от нормативните документи, в т.ч. да реализира планове
и да управлява успешното развитие на общината като цяло. Той е извършен при
използването на рамка с описание на различните състояния на отделните
административни ресурси, разделени на основни аспекти и съставляващи ги
компоненти. Възможните състояния на всеки аспект и компонент са сведени до четири:
нестабилност, развитие, усъвършенстване и устойчивост, които могат да бъдат
квантифицирани с оценки от 1 до 4. (Виж Приложение 3).
Анкетирани са ръководители и служители на администрацията. При средна
оценка 2,5, оценката която те дават на административния капацитет на общинската
администрация е 2,432, т.е. близка до средната. По-важен е анализа на оценките по
аспекти и компоненти на вътрешните ресурси на администрацията, който очертава
проблемните области, в които трябва да се предприемат действия за подобряване.
Преобладава мнението, че общинската администрация не е достатъчно самостоятелна и
в голяма степен е зависима от централната власт. Тази зависимост е регламентирана в
действащото законодателство, но се осъществява и по неформален път – чрез
политическа намеса. Под средните са и оценките на уменията на персонала, наличието
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на стратегия за развитие на администрацията, не на общината като административнотериториална единица, а именно на администрацията. Мотивацията на персонала също
е ниска и това е обяснимо, като се има предвид, че в този сектор средните заплати са
едни от най-ниските в общината. Финансовото здраве на общината също е оценено с
ниска оценка. Под средните са оценени и работата в екип и комуникацията между
служителите в рамките на общинската администрация.
Над средните са оценките за наличието на ясна мисия и планове за развитие,
както и плановата функция на общината като цяло, ориентацията на администрацията
към целевите групи, чиито интереси защитава, способността да работи с централните
власти и техните регионални структури. Но чувството за обществено признание на
усилията е оценено с 2, т.е. под средното.
Показателно е (като се има предвид, че оценките са давани от вътрешни
служители на общинската администрация) ниската оценка, която се дава на развитието
на кадрите, системата за тяхното обучение и професионално израстване. Съществува
впечатлението, че те не са достатъчни, както и професионалната подкрепа, която те
получават в рамките на администрацията, което предопределя и ниската им
мотивираност за работа.

2.11. ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИНВЕСТИЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ
Основните цели на настоящата част от разработката са:


Да оцени бюджетния процес на Община Бяла;



Да представи анализ на финансово състояние на община Бяла за периода
2011-20138;

8

В графиките и таблиците посочените данни от 2013 година са бюджетно-планови, а за 20112012 г. са отчетни.
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Да прецизира инвестиционния капацитет и бюджетните парични потоци на
Община Бяла, в унисон с политиката за оптималните подобрения в
капиталовите инвестиции и/или проекти, които се изпълняват.

Финансовите разчети за Община Бяла са изготвени на база на методика, която
съдържа следните ключови действия за:


Оценка на бюджетните приходи и текущи разходи,



Оценка на текущия бюджетен баланс и налични средства,

Подробните работни фази се състоят от/или включват следното:
Първо. Въвеждане на приходните и разходните стойности от отчетните години
и от текущата бюджетна година съответно в хронологична последователност, която
прави разграничения на:


Приходи съгласно най-важните приходоизточници (в съответствие с
класификационния ред в бюджета на Бяла),



Разходи: колективно по пера от бюджетния класификатор, разбити на найважните категории разходи, т.е.. (1) заплати, надници и свързани с тях
данъци и вноски (2) материали, горива и енергия, (3) външни услуги, (4)
ремонт, (5) поддръжка, (6) други текущи разходи, (7) субсидии, безвъзмездни
помощи и вноски.

Второ. Анализ на съответни категории приходи и разходи по отношение на
тяхната структура и важност за бюджета на община Бяла. Калкулиране салдото на
текущия бюджетен баланс (оперативен излишък/дефицит). Оценка на капацитета от
средства, налични за капитални инвестиции. Натрупаната информация доказва, че
следваната политика за бюджетно управление в община Бяла се основава върху
следните принципи и правила:
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Развитието на процеса на финансова децентрализация изисква все повече
бюджетни решения по представянето на услуги да се вземат на общинско
равнище. Увеличеното участие на местната общност в тези решения изисква
общинските бюджети да се основават на преценки за ефективността и
ефикасността

на

общинските

услуги.

Иначе

казано,

общинските

ръководители, трябва да направят оценка на връзката между изразходваните
ресурси и количеството предоставени услуги (ефективност) и връзката
между обема на предоставените услуги и степента, до която тези услуги
повишават жизненото равнище или намаляват възникналите проблемни
ситуации (ефикасност).


Бюджетният процес е ориентиран към услугите (БПОУ), което е типично за
курортна община. Установява се прилагане на бюджетиране, в рамките на
което се разграничат и остойностяват видовете предоставяни услуги, вкл. с
възможност за оценка на разходите, които представляват нови услуги или
разширяват съществуващи в следващия бюджетен цикъл. Развиваният в
община Бяла БПОУ сполучливо обвързва решенията за годишното
разпределение на общинските средства с процеса на дългосрочно планиране
което е основа и на разработването на стратегически планове. Чрез този
подход общинското ръководство е в състояние да предлага повече
възможности за обратна връзка с гражданите. Системата на БПОУ в община
Бяла

разширява

и

задълбочава

отчетността

и

отговорността

на

администрацията. Прилаганата бюджетната процедура съобразно БПОУ
формира ясни разчети за оперативния бюджет, включително в обхвата на
решенията по ЗМДТ.


Успешното организиране на бюджетния процес изисква подготовка,
планиране и изпълнение на поставените цели в рамките на приетата
финансова политика на Община Бяла.
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Цикълът на съставяне на годишния бюджет в община Бяла за анализираният
период отчита нормативните регламенти и местната политика, която намира
отражение в бюджета.

Общата среда на фискална децентрализация следва констатации на НСОРБ и
НАПОС, вкл. нарастване на децентрализираните отговорности и изчерпване на
ресурсоизточниците.

Трето. Прилагана счетоводна политика, контрол и вътрешен одит. Независимо
от влошаващата се финансова рамка за общините, чрез счетоводната система, която
осигурява бюджетни процес в община Бяла са създадени условия за прилагане на
системата от показатели за изпълнението чрез:


Отчетност, контрол и оценка на изпълнението на показателите за измерване
на входящите и изходящи ресурси;



Отчитане на ефективността и ефикасността от използването на общинските
ресурси;



Изпълнението на годишните и средносрочни цели;



Информираност на местната общност.

Счетоводната отчетност създава необходимите аналитични нива на данни за
разходите и приходите, които се ползват при определяне обхвата и обема на услугите
за следваща година, както и за техните цени – общински такси и “цени на услуги”.
Община Бяла
регламентиращи

поддържа и прилага актуални вътрешни нормативни документи
счетоводната

отчетност:

счетоводна

политика,

индивидуален

сметкоплан, план да документооборота на счетоводните документи и др. Управлението
на паричните потоци и вътрешният контрол се определят и организират чрез Система
за финансово управление и контрол (СФУК), в която се разписва технологията на
изпълнението, отчетността и отговорните лица. Осигурена е актуалност и обвързаност
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на процесите на планиране, изпълнение и контрол разписани чрез Наредбата за
съставянето

и

изпълнението

на

бюджета,

бюджетния

календар

и

СФУК.

Регламентирана е комуникацията и координацията на дейностите с второстепенните
разпоредители с бюджета и подотчетните лица. Създадени са условия и ресурсна
осигуреност с техника, програмни продукти и квалифициран персонал.

2.11.1. Бюджетни позиции
Община Бяла

поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които се

актуализират ежегодно. Прогнозите за приходите в периода са консервативни, за да
могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия. Община Бяла
прилага анализ на тенденциите като основен метод за прогнозиране на данъчните
приходи. Община Бяла

администрира данъчните приходи чрез квалифициран

персонал, оборудвани помещения и разработване на процедури за обслужването на
гражданите.
Водещо е мястото на имуществените данъци и неданъчните приходи с тренд на
нарастване за периода от 40,8% при общо нарастване на средствата по приходната
страна на бюджета на община Бяла от 47,1%.
Община Бяла

прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са

определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне. Община
Бяла се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на
услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и
цените на услуги. Текущите разходи включват също и разходите за възстановяване на
дълготрайните активи.
Община Бяла анализира разходите, размера на таксите и цените на услуги,
дадените облекчения и събираемостта най-малко веднъж годишно. Резултатите от
анализа се използват за последваща актуализация на размера на таксите и на цените на
услуги. В Община Бяла се инвентаризират и поддържат описи на всички активи,
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включително подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние,
полезен живот и необходими разходи за поддръжка. Община Бяла води такава система
на отчетност, позволяваща точното определяне на текущите разходите за всеки актив,
както и приходите от неговата експлоатация.
По отношение на категорията „Други приходи“ вкл. „глоби, наказателни лихви,
неустойки“ в Община Бяла не се прави прогноза и не включва в бюджета приходите от
глоби. Неустойките, наказателните лихви и даренията се планират единствено, ако има
достатъчни основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в Община Бяла –
съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др. Община Бяла поддържа
такова равнище на разходите, което способства за предоставянето на основни публични
услуги в интерес на местната общност. Община Бяла предлага само такива текущи
разходи, които могат да се финансират с текущи приходи. Община Бяла оптимизира
ефективността и ефикасността на предлаганите услуги чрез системата от показатели на
изпълнението и чрез сравняване с други сходни по размер общини. Община Бяла
поддържа резерви, които компенсират потребността от краткосрочно кредитиране и
предпазват от свиване или отлагане на разходите за основните услуги при
неблагоприятни икономически явления. Общите управленски разходи се разпределят
по функции и дейности с оглед определяне на пълните разходи за всяка услуга.
Разпределянето се извършва по методология, разработена в сътрудничество с
ръководителите на второстепенните ръководители.

Община Бяла

разработва

тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.
Община Бяла финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от
минали периоди. Текущите приходи включват приходи, за които може да се допусне с
голяма сигурност, че ще постъпят и през следващата бюджетна година като източник,
размер, нормативно основание.

По отношение на временните безлихвени заеми

общината реализира отрицателно салдо през 2011 г. в размер на 439 хил. лв. и
положително салдо през 2012 г. в размер на 581 хил. лв. Тези разчети формират ресурс
за проектно финансиране, вкл. в обхвата на фонд ФЛАГ, който разширява капацитета
на община Бяла за провеждане на активна инвестиционна политика и усвояване на
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средства по ОП. Балансът на временните безлихвени заеми показва интензивни
трансфери концентрирани в 2011 и 2012 г.
Оперативният бюджетен баланс е със средна кумулативна стойност от 990,7 хил.
лв. годишно. В анализирания период пикова върхова стойност се отчита през началната
2011 г. в размер на 1,272 млн. лв. докато през 2012 г. оперативният бюджетен баланс е
сравнително ниското ниво от 0,471 млн. лв.
Текущите разходи за тези, които възпроизвеждат определена общинска услуга
и/или не увеличават размера на дълготрайните активи. Текущите разходи и приходи се
преразглеждат и/или актуализират на всяко тримесечие. Община Бяла не допуска
използването на бюджетни и счетоводни практики, при които балансирането на
текущия бюджет да е за сметка на бъдещи бюджети.

2.11.2. Тенденции и финансови показатели в бюджетното осигуряване
В рамките на периода 2011-2013 г. се установява тенденция към подобряване на
салдото на бюджетния излишък като оперативните дефицитите през 2011 и 2012 г. се
преодоляват с излишък от 0,9% от общите приходи и 1,4% от собствените приходи.
Съпоставено със салдото по републиканския бюджет е налице фактология в подкрепа
на извода за добри управленски и финансови стандарти по отношение на бюджета в
община Бяла. Формирането на бюджетен излишък генерира среда за приоритетно
използване на натрупвания преходен бюджетен излишък (в края на годината) за
капиталови нужди. Извършването на тези капиталови разходи се санкционира с
регулярно решение на общинския съвет съгласно ЗМСМА и ЗОБ. Изследваните
приложими бюджетни практики осигуряват доказват, че в община Бяла се следва
политика при която текущите разходи не могат да се финансират с дълг или с
еднократни приходи.
Това е следствие и на прилаганата система от финансови показатели за
изпълнението, която се интегрира с бюджета. Паралелно се установява поддържане на
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активите на равнище, което позволява защита и съхранение на извършените
инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна. Основните
аналитични отношения показват много ниска дългова експозиция и резерв от
финансиращи инструменти за бъдеща подкрепа на инвестиционната програма на
община Бяла.
В структурата на собствените приходи като водеща се очертава групата на
приходите от „Такси“ със среден дял за периода от 42,8%. Това се оценява като
типично за курортна община и съпоставимо спрямо съизмерими по мащаб черноморски
общини.
В структурата на разходите по функции е налице водеща роля на функция
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ със
среден дял за периода от 46,7%. На второ място е функция „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ
СЛУЖБИ“ със среден дял от 16,5% следвана от функция „ОБРАЗОВАНИЕ“ с дял за
периода от 10,3%.
В структурата на разходите по елементи с лидерска позицията са разходите за
„заплати, възнаграждения и данъци, свързани с тях“ със среден дял от 30,5%. На
следващо място са разходите за „материали, гориво и енергия“ със среден дял от
28,11% и „външни услуги“ със среден дял от 20,81%.

2.11.3. Инвестиционен капацитет
В община Бяла инвестиционната политика се осъществява съгласно одобрена от
общинския съвет Програма за капитални инвестиции. Чрез нея се осигурява ресурс за
постигане на стратегическите цели на общината. Анализът на данните показва, че е
налице значителен оперативен бюджетен баланс. Приходите от продажба на активи
преодоляват ниското ниво от 2011 г. и надминават на четвърт милион лева през 2012 г.
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При следване на технологията на калкулиране на паричния поток в общинския
бюджет се установява средна положителна стойност на кумулирания паричен поток в
община Бяла от 54 хил. лв. за периода 2011-2012 г.

2.12. АНАЛИЗ

НА

СИЛНИТЕ

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

И

И

СЛАБИТЕ

ЗАПЛАХИТЕ

В

СТРАНИ,

РАЗВИТИЕТО

НА
НА

ОБЩИНА БЯЛА /SWOT АНАЛИЗ/
При изготвянето на SWOT анализа на община Бяла е приложена класическата
схема на разграничаване на факторите на въздействие на външни – съответно
благоприятни възможности или потенциални заплахи и на външни, разглеждани като
силни и слаби страни на общината.
Тяхното идентифициране и оценяване е извършено на базата на официални
статистически данни, анализи на водещи наши и чужди агенции, институти и други
организации, което ни дава основание да определим благоприятните възможности и
потенциалните заплахи на макроикономическата и на регионалната среда, която
въздейства върху състоянието на община Бяла, както и нейните силни и слаби страни.
Голяма част от данните са взети от представителния Анализ на социалноикономическото

развитие

на

Република

България,

март,

2011

г.(www.eufunds.bg/document/1161), а международните класации и мястото на България
в

тях

–

от

http://ime.bg/bg/articles/myastoto-na-bylgariya-v-mejdunarodni-klasacii-

/#ixzz2FJLP2BoY (Виж Таблица 2.12.1)

206

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Таблица 2.12.1.
Класация на държавите по основни индикатори и мястото на България

Място (от
общ брой
страни)

Година

Индекс на човешкото развитие

58 ↑ (169)

2010

United Nations
Development
Programme

Индекс на икономическата
свобода

60 ↑ (179)

2011

The Heritage Foundation
and the Wall Street
Journal

Място (от
общ брой
страни)

Година

Изготвил

Икономическата свобода по
света

28 ↑ (142)

2011

The Fraser Institute

Индекс за правене на бизнес

51 ↓ (183)

2011

World Bank

Плащане на данъци

84 ↑ (183)

2012

World Bank and
Pricewaterhouse Coopers

Индекс на право на собственост

64 ↑ (129)

2011

International Property
Rights Index

31↑ (94)

2010

Open Budget Initiative

Индикатор

Индикатор

Индекс на бюджетната
прозрачност
Индекс на свободата на пресата

80 ↓ (178)

Изготвил

2011/2012 Reporters Without
Borders
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Индекс на възприятието на
корупцията

73 ↓ (178)

Индекс на глобалната
конкурентност

74↓ (144)

Класация на световната
конкурентноспособност

55 ↓ (59)

2012

IMD Business School

Индекс за качество на живота

34 ↑ (191)

2011

International Living

Индекс на природната среда

65 ↑ (230)

2010

Socioeconomic Data and
Applications Center
(SEDAC)

Индекс на изменение на
климатa

44↑ (60)

2012

Germanwatch

Индекс за готовност за еправителство

60↓ (184)

2012

United Nations

Индекс на информационните
технологии

70 ↓ (138)

2012

World Economic Forum

Класация на е-готовността

45 ↑ (70)

2010

The Economist
Intelligence Unit

Място (от
общ брой
страни)

Година

Изготвил

Индекс на
конкурентноспособността в
туризма и пътуването

48 ↑ (139)

2011

World Economic Forum

Глобален индекс на развитието
на търговския сектор в
развиващите се страни

30 ↓ (30)

2011

A.T.Kearney

Индикатор

2010

Transparency
International

2011/2012 World Economic Forum
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Европейски индекс на
медицинското обслужване

17 ↓ (29)

2012

Health Consumer
Powerhouse

Индекс на демокрацията

47 ↓ (150)

2011

World Democracy Audit

Индекс на мира

39 ↑ (158)

2012

Global Peace Index

Индекс на ефективност на
логистичната инфраструктура и
средата за търговия

63 ↓ (155)

2010

World Bank

Резултати по математика за 8
клас според изследването
TIMSS

23 ↑(49)

2007

TIMSS and PIRLS
International Study
Center

Резултати по природни науки за
8 клас според изследването
TIMSS

24 ↑ (49)

2007

TIMSS and PIRLS
International Study
Center

Резултати от изследване PIRLS
за уменията на
четвъртокласниците по четене

14 ↓ (45)

2006

TIMSS and PIRLS
International Study
Center

Програма за международно
оценяване на учениците PISA по
математика, 15 годишни

46 ↓ (66)

2009

OECD Programme for
International Student
Assessment (PISA)

Програма за международно
оценяване на учениците PISA по
четене, 15 годишни

46 ↓ (76)

2009

OECD Programme for
International Student
Assessment (PISA)

Програма за международно
оценяване на учениците PISA по
природни науки

46 ↓ (66)

2009

OECD Programme for
International Student
Assessment (PISA)

209

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Докладът Регионални профили: показатели за развитие 2012. Институт за
пазарна

икономика.

8

ноември

2012

г.

(www.

regionalprofiles.bg)

извърши

клъстеризация на общините в Р България според икономическия им статус.
Област Варна, в която се намира и община Бяла, е втората най-богата област в
България с БВП на човек от населението - около 7% над средното за страната, но този
показател е по-нисък от водещата област София (столица). Областта е една от найдинамично развиващите се в страната с ръст на БВП на човек (в текущи цени) от 155%
за последните десет години. Произведеният брутен продукт съставлява 6,54% от
националния БВП. Доходът на лице от домакинството е в рамките на средния за
страната – 3739 лв. за 2011 г.
Заетостта традиционно е висока и по този показател областта се нарежда на
трето място след София (столица) и Благоевград. Заетостта обаче рязко спада след найсилната 2008 г. с над осем процентни пункта, което представлява спад далеч по-голям
от средния за страната. Това е годината, в която нивото на безработица започва бързо
да нараства, достигайки 10,3% през 2011 г. и нареждайки Варна по-назад от области
като Перник, Благоевград, Враца и Габрово.
Това развитие на пазара на труда е логично с оглед на свиването на
строителството и търговията. То обаче говори и за една много по-добра
диверсификация на местната икономика от например конкурентната област Бургас,
която страда от много по-бързо растяща безработица през последните две години.
Освен туризъм в област Варна са добре развити химическата промишленост,
машиностроенето,

текстилната

индустрия,

кораборемонтната

и

транспортната

индустрия и др. В региона през последните години най-бурно се развива земеделието,
като 60% от територията на областта са заети със земеделски площи.
Развитието в региона е силно поляризирано. Характерно е наличието на
драстични разлики между община Варна, където намират над три четвърти от
предприятията и дълготрайните материални активи и съответно се реализират много
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голяма част от приходите от дейност и печалбите в областта и останалите общини, в
т.ч. и община Бяла.
Област Варна се нарежда на трето място след София и Бургас по размер на
привлечените чуждестранни инвестиции и на четвърто място по ПЧИ на глава от
населението. Като цяло инвестициите на глава от населението са значителни – вторите
след София (столица) до 2007 г. и третите след София и Стара Загора от 2007 г. до 2010
г.
По размер на средствата по оперативните програми на ЕС, усвоени от общините,
област Варна се нарежда на второ място в страната, но ако средствата бъдат разделени
на човек от населението, тя се придвижва назад до средата на таблицата на 13-о място.

Фиг.2.12.1 . Клъстеризация на областите, според икономическия им статус
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По-долу са представени основните социално-икономически показатели за област
Варна, които характеризират регионалната среда, в която се намира община Бяла, както
и тези на основната конкурентна област – Бургас.

Таблица 2.12.2.
Основни макроикономически показатели на област Варна и област Бургас

Показатели

Брутен продукт на човек от населението (2009)

област Варна област Бургас

9613.00 лв.

8064.00 лв.

Коефициент на безработица (2011)

10.30%

12.60%

Коефициент на заетост (2011)

46.50%

44.50%

71.00

63.00

Средногодишен доход на лице от домакинството
(2011)

3739.00 лв.

3374.00 лв.

Разходи за придобиване на ДМА на 1000 души (2010)

2406.19 лв.

2039.09 лв.

3.02%

0.26%

Предприятия на 1 000 души (2010)

Рентабилност на продажбите (2010)
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Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия
сектор на човек от средногодишното население (с
натрупване) (2010)

Изплатени суми по ОП на човек (2011)

3291.63 евро

3847.33 евро

128.09 евро

174.00 евро

Фиг. 2.12.2. Брутен продукт на глава от населението в област Варна
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Фиг. 2.12.3. Брутен продукт на глава от населението в област Бургас

Фиг. 2.12.4. Оценка на основните елементи, характеризиращи състоянието на
Област Варна и Област Бургас
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На базата на извършения социално-икономически анализ, както и на данните от
представителните изследвания, могат да се идентифицират следните благоприятни
възможности, потенциални заплахи, силни и слаби страни на община Бяла:

Таблица 2.12.3.
SWOT анализ на община Бяла

ВЪНШНИ ФАКТОРИ
Благоприятни възможности

Потенциални заплахи

МАКРОСРЕДА










Макроикономическа и фискална



Свиване на външното търсене на

стабилност, даваща възможност за

продукцията на българските

дългосрочни прогнози и инвестиции;

износители;

Ниска данъчна ставка, стимулираща



Спад в международните цени на

бизнеса;

основни износни стоки;

Подпомагане на бизнеса със средства от 

Намаляване на кредитната активност на

ЕС;

банките;

Стимулиране на туризма, чрез по-ниски 

Спад на чуждестранните инвестиции в

ставки на ДДС;

резултат на икономическата криза;

Подобряващ се Индекс на човешко
развитие (58-мо място от 169 страни) и
Индекс на икономическа свобода (60-то
място от 179 страни) и сравнително



Висока междуфирмена задлъжнялост;



Спад на потреблението;



Спад на инвестиционната активност;

висок и подобряващ се Индекс на
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качеството на живота (34-то място от



191 страни), които определят
сравнителната привлекателност на
страната за живеене и бизнес;


Благоприятни почвени и климатични

бизнес (51-то място от 183 страни)


Нарастване на безработицата;



Лоша демографска ситуация,
отрицателен естествен прираст,

условия за развитие на туризъм и

застаряване на населението, емиграция;

селско стопанство;


Благоприятно географско



от там проблеми с признаването на

транспортни коридори, газопроводни и

придобитите образователни степени в

нефтопроводни трасета;
Приоритетно строителство на
магистрали, първокласни, второкласни

Незадоволителна международна оценка
на българската образователна система и

местоположение на пътя на важни



Влошаващ се Индекс за правене на

чужбина;


Нисък дял на разходите за научни
изследвания и иновации – 1,5% от БВП

и третокласни пътища, което улеснява

и нисък иновационен индекс – 0,226 за

вътрешната мобилност;

2010 г., който отрежда предпоследно
място на страната в ЕС;


Технологична изостаналост – по
показателите за степента на усвояване
на технологии страната е на 127
позиция, по използване на най-модерни
технологии – на 100 място, по защита
на интелектуалните права – на 112
място, а по показателя за връзка между
университет и индустрия – на 110 място
от общо 139 държави;



Влошаващ се Индекс на глобална
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конкурентост (74-то място от 144
страни);


Процентно нарастване на населението,
обособено в маргинализирани
асоциални групи;



Висока степен на заболеваемост и на
смъртност на населението;



Сравнително висока безработица;



Неразвити форми на електронно
правителство – едва 40% от 20-те
основни публични услуги се предлагат
„online”;



Недостатъчни разходи за НИРД;



Морално и материално остаряла ж.п.
инфраструктура;



Остаряла материално-техническа база
на здравната инфраструктура, лошо
финансово състояние на голяма част от
МБАЛ;



Недостиг от профилирани лечебни
заведения за пациенти със завършило
активно лечение (за рехабилитация и
др. – 3% при средно 12% за ЕС);



Ниска ресурсна ефективност, която
влияе негативно върху
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конкурентоспособността на
икономиката – по показателя
продуктивност на ресурсите (БВП
спрямо вътрешно материално
потребление) България е на едно от
последните места в ЕС – 0.14 евро/кг,
при средно равнище за ЕС-27 – 1.3
евро/кг.;


Недостиг на средства за издръжка и
развитие на научните институти в
областта на селскостопанското
производство;



Екологични рискове, свързани с
недостатъчни инвестиции за
възстановяване, реконструкция и
поддържане на съоръженията за
предпазване от вредното въздействие
на водите, поддържане на диги, водни
корита, укрепване на брегове и др.п.;



Недостатъчен капацитет и
квалификация на структурите на
публичната администрация, висока
средна възраст на държавните
служители, слаба мотивация за активно
трудоотдаване;



Висока степен на корупция в органите
на публичната администрация, по
оценки на международни наблюдатели
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и организации. Влошаващ се Индекс на
възприятие на корупцията (73-то място
от 178 страни);


Неефективна правораздавателна
система, негативни оценки на ЕК
относно работата на съдебната система
и прокуратурата;



Нисък и влошаващ се Индекс на
готовност за електронно правителство
(60-то място от 184 страни)]



Ниско доверие в политическата
система, политическа нестабилност и
липса на национална стратегия за
развитие, подкрепена от основните
партии.

РЕГИОНАЛНА И ПРИРОДНА СРЕДА




Община Бяла се намира в една от най-

Заетостта рязко спада след най-силната

динамично развиващите се области в

2008 г. с над осем процентни пункта,

страната с ръст на БВП на човек (в

което представлява спад далеч по-голям

текущи цени) от 155% за последните

от средния за страната, нареждайки

десет години;

Варна по-назад от области като Перник,
Благоевград, Враца и Габрово.

Заетостта е сравнително висока –
областта е на трето място сред
останалите области в страната;





Сравнително добър процент на



Големи вътрешно-областни различия –
три четвърти от предприятията се
намират в община Варна;
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усвояемост на средствата от ЕС – 128



Няма възможност за построяване на

евро на човек за 2011 г. при средно 105

голямо товарно или пътническо

евро за страната, но по-нисък от област

пристанище, поради плитки води;

Бургас;


Добра транспортна достъпност;



Предпоставки за развитие на



Изявени екзодинамични процеси в
района - абразия и свлачища и срутища
(основно в бреговата зона).

възобновяеми енергоизточници –
вятърни и соларни паркове;


По-висока гъстота на пътната мрежа от
средната за страната;



Добре развити химическа
промишленост, машиностроене,
текстилна индустрия, кораборемонтна и
транспортна индустрия.



Добри условия за развитие на селското
стопанство - през последните години
най-бурно се развива земеделието, като
60% от територията на областта са
заети със земеделски площи;



Добра плажна ивица, благоприятстваща
развитието на морския туризъм;



Наличие на множество исторически и
археологични паметници,
благоприятстващи развитието на
алтернативни форми на туризъм;
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Благоприятни климатични условия за
лозаро-винарство;



Възможности за използване на
алтернативни източници на енергия,
главно от слънце, вятър и газ;



В областта има добре материална база
за предоставяне на социални услуги.

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ
Силни страни




Силно развит туризъм, участие в

Добре развити сектори на хотелиерство 

Повечето средства за подслон се

и ресторантьорство, преработвателна

използват само през активния

промишленост и операции с недвижими

туристически сезон;


Добри традиции и изградена
винопроизводството;

самостоятелни стаи и бунгала;
Добра спортна база - общински

Ниски разходи за научни изследвания и
иновации;



Влошена демографска ситуация,
отрицателен естествен прираст,

Разрастване на средствата за подслон хотели, семейни хотели, къщи,



Голяма част от лозовите масиви са
застаряващи;

материална база в областта на





Туристически клъстер - Варна;

имоти;


Слаби страни

застаряване на населението;


Влошаваща се образователна структура
на населението;



Ниско заплащане в сектор
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стадион, тенис кортове, волейболни

„административни и спомагателни

игрища;

дейности”, където средната годишна
заплата е по-малка от средната за и за

Наличие на природни и културни

областта, което не стимулира

забележителности, археологически

повишаване на административния

обекти;


капацитет на публичните институции;

Сравнително добра производителност



на труда в общината;


Състоянието на инфраструктурата не е
достатъчно добро;

Заетите за предимно в малки и микро
предприятия до 10 души, които са погъвкави и устойчиви;



Активна културна дейност на общината
и местното читалище;



Добре изградена канализационна
система и ПСОВ;



Социалните дейности са сравнително
добре развити, като в много случаи се
ползва базата на областта;



Общината е сравнително стабилна във
финансово отношение.

Направеният анализ, данните за официалните статистически показатели и
представителните

изследвания

на

международни

и

национални

институти,

позиционират община Бяла в центъра на SWOT матрицата, където преобладаващите
неблагоприятни фактори на макросредата в известна степен се компенсират от
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преобладаващите благоприятни фактори на регионалната и природната среда, от една
страна, а силните страни на общината имат лек превес над слабостите, от друга.

Фиг. 2.12.5. SWOT матрица на община Бяла

За общини в този квадрант са подходящи следните стратегии:
1. Разнообразяване на дейностите, с цел противодействие на външните заплахи. За
община Бяла в това отношение може да се препоръча да развива не само
морския туризъм, а да стимулира инвестиции както в алтернативните форми на
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туризма, така и в други несвързани пряко с туризма отрасли като селско
стопанство, преработвателна промишленост, лека промишленост, услуги.
2. Създаване на стратегически партньорства и алианси с други организации като
Туристическия клъстер, Местната инициативна рибарска група, Регионалните
агенции за икономическо развитие, научните институти, неправителствени
организации и др. за аутсорсинг и използване на техния капацитет.
3. Сдружаване с други подобни структури (общини), както и с такива от повисоките и по-ниските йерархични нива, с цел лобиране за защита на общи
интереси. Това може да става чрез Националното сдружение на общините в Р
България и Асоциацията на черноморските общини, като акцентът се поставя
върху реализиране на съвместни проекти.
4. Използване на новата нормативна база за реализиране на публично-частни
проекти.
5. Пренасочване на свободните и неизползваеми активи и разпродажба на ненужни
такива.
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3. СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА
БЯЛА

3.1. РАМКА ЗА ФОРМУЛИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ
Стратегическите аспекти за развитие на община Бяла са съобразени с
нормативната база в областта на регионалното развитие - ЗРР, ППЗРР, Методически
указания за разработване на Общински планове за развитие (2014-2020)9 и не
противоречат на основните законови актове в сферите устройство на територията,
опазване на околната среда и културното наследство. В съдържателно отношение
стратегическата част кореспондира на стратегическите документи от по-високи нива –
Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020, Регионален план за
развитие на Североизточен район за планиране, Националната стратегия за регионално
развитие и Националната концепция за пространствено развитие. Стратегията е
хармонизирана с предвижданията на НСРР и НКПР на България, а също и с
Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за
реформи, Националната стратегия за околна среда, Съвместната оперативна програма
за развитие на Черноморския басейн и др. секторни документи. Формулираните
стратегически цели отразяват общите цели на Стратегията Европа 2020 за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Териториалния дневен ред на ЕС 202010
и Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020.
Анализиран е ОПР на Бяла за периода 2007-2013, като потребностите, които са
актуални и в настоящето, също са изведени като част в новия план, като по този начин
е осигурена приемственост между двата документа.

9

Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република
България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни
стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), С. 2011

10

Territorial Agenda 2020 - Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions
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На база на всички посочени документи и на анализ на резултатите от анкетно
проучване сред заинтересованите страни, е формулирана стратегическата част на ОПР
Бяла – визия, обща цел, стратегически цели, приоритети и специфични цели, които
намират конкретно измерение в проектни идеи, които са част от програмата за
реализация на ОПР.

3.2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ
Стратегическата част на общинския план за развитие на община Бяла за периода
2014-2020 е формулирана в съответствие с утвърдените теоретични модели и
съвременни практики в областта на стратегическото планиране на регионалното
развитие, като са използвани няколко водещи принципа, осигуряващи качество,
актуалност и значимост на предложените стратегически аспекти за общинско развитие.
 Публичност. Стратегическата част е формулирана след активна комуникация
със заинтересованите страни чрез различни канали и форми за комуникация.
 Съгласуваност. ОПР на община Бяла заема своето място сред системата за
планиране в ЕС и България, като съответства, интерпретира и конкретизира
предложенията на документите от по-високо ниво.
 Съсредоточеност. Приоритетните области за развитие на общината
позволяват ясен фокус на усилията и ресурсите в оптимален брой допълващи
се направления за общинското развитие.
 Обвързаност. Използван е съвременният интегриран подход за планиране,
като отделните дейности са обвързани по между си и съвместно подобряват
определени аспекти от общинското развитие.
 Аргументираност. Структурирането и съдържанието на стратегическата част
се основава на закономерностите в местното развитие, обобщени от
общественото мнение и синтезираните резултати от проведения анализ.
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 Балансираност. Анализирани са и са обхванати всички области, в които
общината ще се развива в новия програмен период, като същите са въплътени
в конкретни цели за развитие.
 Оперативност. Стратегирането включва и съвкупност от мерки, чиито
конкретни дефиниции дават възможност за предприемането на ясни действия
и реализация на мотивирани проекти през следващите седем години.

3.3. ПОДХОД
Подходът за изграждането на стратегическата част е подробно илюстриран във
Фиг. 3.3.1. Стратегическата част е съобразена с насоките и изискванията на европейски,
национални и регионални стратегически и нормативни документи и е резултат от
направеният социално-икономически анализ на община Бяла, изведените чрез набиране
на информация от първични и вторични източници потребности и потенциали и
отчитане на водещите национални документи и големи проекти, които пряко касаят
развитието на общинската територия.
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Нормативни
документи
Стратегически
документи на
национално и
регионални ниво

Анализ на
заинтересованите
страни

Стратегия
за развитие
на община
Бяла

Стратегически
документи на
европейско ниво

Изводи от
социалноикономическия и
SWOT анализ

Фиг. 3.3.1. Подход за разработване на стратегическата част на ОПР на община
Бяла за периода 2014-2020 г.

Комплексният анализ на състоянието в общината завършва със SWOT анализ,
отбелязващ вътрешноприсъщите силни и слаби страни на общината, и факторите с
външен характер - възможностите и заплахите, които влияят върху нейното развитие.
Четирите възможните комбинации при избор на стратегия за общинско развитие,
базирана на SWOT анализа: за оползотворяването на силните и овладяването на
слабите

страни

се

използват

условностите

на

външните

характеристики

/възможностите и заплахите/. Получават се четири възможни комбинации:


комбинация от множество позитивни фактори – вътрешни и външни, т.е.
възможностите се използват за надграждане на силните характеристики.
Това е най-благоприятната ситуация;
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комбинация между външни позитивни и вътрешни негативни фактори, в
този случай възможностите се използват за редуциране на слабостите;



комбинация между външни негативни и вътрешни позитивни фактори, в
този случай акцентът е върху добро управление и подкрепа за развитие на
силните страни с цел преодоляване на външните заплахи;



комбинация между външни и вътрешни негативни фактори – акцентът тук е
върху минимизиране на негативното влияние на заплахите и търсене на
алтернативи за преодоляване на слабостите. Тази ситуация е найнеблагоприятна.

Резултатите от проведените анкети сред заинтересованите страни

/Приложение 2/

показаха най-ценните дадености, приоритетните области за въздействие, заедно с
изразените проблеми в общината. Резултатите от анкетата, дадените предложния за
конкретни проектни инициативи и мерки са в основата на програмата за реализация на
ОПР.
Диагностицираните потребности са приравнени към няколко ключови области за
общинско развитие. Проучването на законодателната и стратегическата рамка постави
фокус върху основните виждания за развитие на общината в новия програмен период.
Вследствие на изброеното се обособиха ключови области, предопределили стратегията
на ОПР: развитие на туристическия потенциал на общината на основата на комбинация
от морски, културно-исторически, рекреационен, селски (етно) и други видове
алтернативен туризъм, като ключов фактор за развитие на всички сфери в общината;
цялостно маркетингово представяне и популяризиране на община Бяла като
туристически център и място за инвестиции; съхраняване и разумно използване на
природните и историческите дадености; обновяване и доизграждане на техническата
инфраструктура; стимулиране на икономическото развитие и предприемачеството с поуспешни МСП; усъвършенстване на социалната сфера с по-добри възможности за
образование и устойчива заетост; подобряване качеството на живот на местното
население както в град Бяла, така и в селата на общината.
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3.4. СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОПР
Структурата /Фиг. 3.4.1/ на стратегическата част включва елементите визия за
развитие до 2020 г., стратегически цели, приоритети и прилежащите им специфични
цели.

Визия 2020

Обща цел

Стратегически цели

Приоритети

Специфични
цели

Мерки

Фиг. 3.4.1. Структура на стратегическата част на ОПР на община Бяла 2014-2020 г

Предложената структура напълно съответства на „Методическите указания...".
Обединяващата визия за развитие, представляваща желаното и постижимо състояние на
община Бяла през 2020 г., се разгръща в една обща цел и четири стратегически цели.
Стратегическите цели се конкретизират в девет приоритета, изразяващи определена
област за действие и съдържащи набор от специфични цели. Те от своя страна се
детайлизират в мерките в програмата за реализация на ОПР.
Между отделните елементи на стратегическата рамка за развитие на община
Бяла е осигурена кохезия и взаимно допълване, като водещ принцип при
структурирането им е търсенето на синергетичен ефект. Конкретните мерки, които се
вписват във всяка цел, се разписват в Програмата за реализация на ОПР, където
намират място и ключовите проекти за всяка мярка.
Информационното осигуряване на целите и приоритетите се основава на анализа
на икономическото и социално развитие на общината, първични и вторични източници
на информация, използвани по време на проучването. Приложени са двата основни
подхода – „отдолу нагоре“ и „отгоре надолу“ (bottom-up and top-down), при което са
съчетани идеите, вижданията и намеренията на местните заинтересовани страни и
целите и приоритетите на област Варна, посочени в областната стратегия за развитие.
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Визия

Бяла - красива и
модерна община ....
Обща цел Постигане на висок
стандарт на живот ...

Стратегическа цел 1. Постигане на
интелигентен и балансиран растеж
Приоритет 1

Приоритет 2
…..

Подобряване на
предприемаческат
а активност

Специфична цел
1 Насърчаване на
МСП в сектор Х

Специфична цел 2
Модернизиране на
…

Стратегическа цел 2
………..
Приоритет 3
….

Специфична
цел …

Приоритет 4
….

Специфична
цел …

Фиг. 3.4.2. Структурен разрез на стратегическата част на ОПР

3.5. ВИЗИЯ 2020. ОБЩА ЦЕЛ
Следвайки представения по-горе подход и стремежа да се изяви идентичността
на община Бяла, се очерта следната визия за развитие до 2020 г.:

БЯЛА – КРАСИВА И МОДЕРНА ЧЕРНОМОРСКА ОБЩИНА, С ВИСОК
СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, РЕАЛИЗИРАЩА ДИНАМИЧНО, УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА,
СЪХРАНИЛА УНИКАЛНИТЕ СИ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ И КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
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Общата цел пред общината в рамките на новия програмен период за постигане
на визията е:
ПОСТИГАНЕ НА ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, УСТОЙЧИВО
ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, НА БАЗА НА ЧОВЕШКИЯ И ПРИРОДЕН
ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНАТА И БОГАТОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО
НАСЛЕДСТВО

Както е видно от двата слогана, акцентът е поставен върху устойчивото развитие
и използване на местното природно и културно-историческо наследство, на база на
които се цели увеличаване на конкурентоспособността и качеството на живот в
общината.
Резултатите от SWOT анализа и планираните инициативи в национални
стратегически документи са предпоставка за формулиране на визията и общата цел на
общината, като именно те осигуряват разумна увереност за реалистичност и
достижимост на планираното.

3.6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическите цели имат ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено
обхватно формулиране и опасност от неефективно разпределение на ресурсите по
време на предстоящото им реализиране. Планираната система от индикатори за
наблюдение на плана осигурява механизъм за измерване на степента на тяхното
осъществяване.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН И ИНТЕЛИГЕНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
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Тази стратегическа цел подкрепя действия и мерки, които да преодолеят
недостатъчното използване на ендогенните фактори за икономически растеж. Под
ендогенни фактори тук се има предвид не само и не толкова използване на средства и
активи на общината, а такова съчетание на външни и вътрешни източници на растеж,
което да позволява получаване на възможно най-голяма добавена стойност за местната
икономика. В този смисъл част от източниците на финансиране са мерки на национално
ниво, които следва да се привлекат с помощта на качествени местни проекти за
развитие.
Постигането на тази цел предполага целенасочени усилия за насърчаване на
индивидуалното

и

колективно

предприемачество,

поддържане

на

активна

и

привлекателна бизнес среда, развитие на специфични сектори в района, като туризъм,
рибарство и аквакултури, селско и горско стопанство.
Като отделен приоритет е изведено диверсифицирането на туристическото
предлагане на база на балансираното използване на природното и културно богатство
на общината. Тук се има предвид развитие на туризма не само в посока на морския
туризъм, а и в други направления, които се очертават с голям потенциал за растеж през
следващите години. Алтернативните форми на туризъм могат да бъдат селски,
религиозен, исторически, фестивален, спортен и др. База за това е богатото културноисторическо наследство на общината, което тя се стреми да използва по разумен и
устойчив начин.
Интелигентният растеж е една от целите на Европа 2020. Постигането на тази
цел може да стане само с помощта на местни мерки за развитие, които са
последователно свързани с областните, регионални, национални и европейски цели на
развитието.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
И СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩИНАТА
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Тази стратегическа цел предполага инициирането на поредица от мерки, които
ще доведат за подобряване на социалните, икономическите и обществените процеси и
до повишаване качеството на живот на населението. Това ще се постигне чрез
провеждане на последователна политика по отношение на човешките ресурси,
повишаване на тяхната адаптивност и социална интеграция, подобряване достъпа до
заетост и до социални, здравни, образователни и публични услуги.
Подобряването на достъпа до пазара на труда, повишаването на заетостта и
доходите на населението предполага подобряване на компетенциите на човешките
ресурси в общината, като тук се поставя акцент върху младежката заетост.
Предвидените мерки за стимулиране на трудовата мобилност, професионалното
образование и ученето през целия живот, както и за намаляване на бедността и
постигането на социална интеграция на групите в неравностоно положение в общината
са съобразени с проблемите, очертали се при социално-икономическия анализ на
общината. Данните показват, че коефициентът на икономическа активност за община
Бяла е по-нисък в сравнение с показателите за областта - през 2011 г. е 63,1% при 69%
за областта.

Особено тревожна е ситуацията при жените, където този показател

възлиза на 58,4% - с 8 пункта по-нисък в сравнение с този за мъжете.
Неблагоприятна е ситуацията и по отношение равнището на безработица, която
в общината е по-висока отколкото в област Варна. В този смисъл стратегическата цел,
насочена към повишаването на заетостта и доходите на населението, е навременна и
адекватна на потребностите на гражданите на общината.
Целенасочените

мерки

по

смекчаване

на

социалните

неравенства

са

провокирани от изведените основни акценти в сферата на социалните услуги, а именно:
 осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги
(включително и на живеещите в малките населени места);
 повишаването на тяхното качество;
 изграждането на публично-частно партньорства за предоставянето им;
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 подобряване на материално-техническата им база.
Подобряването на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и
културни услуги и спортни прояви ще се осъществи чрез мерки за изграждане, ремонт
и модернизация на образователни,

културни,

здравни

и социални заведения за

създаване на приветлива и дружелюбна среда в тях, подобряване достъпа на хора с
увреждания

до

обществените

места,

сгради, транспорт, както и чрез мерки за

подобряване на качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални
и културни заведения.
Тази стратегическа цел отговаря пряко на една от най-важните социални цели в
европейската стратегия до 2020 г. - за социално включване на маргинализираните
групи.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, ОПАЗВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДАТА И УКРЕПВАНЕ НА ГРАД БЯЛА, КАТО
ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА

Тази цел кореспондира на незадоволителното качество на пътната мрежа в
общината, изведено като акцент в социално-икономическия анализ на общината.
Според анализа състоянието на над 50% от пътищата н общината може да се определи
като лошо или средно състояние. Проблемите са свързани с несъответствие между
техническите параметри на изградената пътна мрежа и качество на транспортните
услуги в някои пътни участъци, непригодност на наличната мрежа за разрастване,
нестабилност на път І-9, поради това, че той е единствената транспортна връзка на
национално ниво, която преминава през община Бяла и др. Целта е насочена към
преодоляване на ограниченията на съществуващите транспортни и комуникационни
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канали чрез подобряване и реконструкция на съществуващите и изграждане на нови,
както и подобряване на комуналната инфраструктура, жизнената и архитектурна среда
в общината, възможностите за трансгранично сътрудничество.
Изпълнението на целта изисква инвестиции в обществени активи, които да
спомогнат развитието на местната икономика, да съхранят и възстановят природните
ресурси и историческото наследство, да обезпечат функционирането на обществените
институции, да осигурят по добра транспортна свързаност, и така да допринесат за
повишаване качеството на живот в общината.
Постигането на тази стратегическа цел ще има мултиплициращ ефект върху
първите две цели.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ОБЩИНА
БЯЛА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН,
ТРАНСГРАНИЧЕН, МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР

Тази цел е свързана със стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество
и партньорство и кохезията с останалите общини от област Варна и от съседните
области, както и с общини от други страни, с неправителствените организации –
представители на гражданското общество, с мерки за повишаване на институционалния
капацитет както на местната администрация, така и на гражданските организации в
общината.
Поради ограничените ресурси (финансови, времеви, човешки, технологични и
т.н.), изпълнението на стратегическите цели се постига чрез набелязване на
приоритетни области за развитие на община Бяла за настоящия планов период.
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3.7. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА. СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ
Дефинираните девет приоритета представляват областите за действие, където
следва да се концентрират финансовите ресурси и общинските усилия през новия
програмен период. Приоритетите са изведени към всяка стратегическа цел, като в
някои случаи те могат да допринасят косвено или пряко за постигане и на някоя от
останалите стратегически цели. Приоритетите са съотнесени към целта, към която имат
най-голям пряк принос за достигане. Приоритетите за развитие на общината за периода
2014-2020 са детайлизирани в специфични цели и прецизно формулирани мерки,
описващи инициативи, които трябва да бъдат предприети в рамките на седемгодишния
програмен период и които съставляват Програмата за реализация на ОПР.
За всяка специфична цел е добавено кратко описание, представящо нейното
съдържание и аргументи за включването й в съответния приоритет. Мерките, които са
включени в Програмата за реализация на ОПР се разписват при спазване на
принципите посочени по-горе, като водещо при тяхното структуриране е възможността
за постигане на синергия, което да осигури по-голяма ефективност на влаганите
ресурси и достигане на добри резултати. Мерките са отворени и следва да се
конкретизират с допълнителни проекти през целия следващ програмен период. В този
смисъл въздействието на мерките не се изчерпва с дефинираните проекти в Програмата
за реализация на ОПР. Същата е отворен документ и подлежи на допълване,
редуциране, актуализация и т.н. Именно в нейното изпълнение трябва да бъдат
мобилизирани усилията на всички заинтересовани страни.
Разработването

на

стратегическата

част

следва

логиката

на

интервенция, залегнала в Областната стратегия за развитие на област Варна за
периода 2014-2020.
Всеки приоритет и специфична цел се разписва в конкретни мерки в
Програмата за реализация на ОПР, като се посочват и конкретни проекти за
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реализация, които се оценяват като значими от местната общност и
заинтересованите от развитието на община Бяла лица.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН И
ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ
Приоритет 1.1. Подобряване предприемаческата активност, стимулиране на иновациите
и подкрепа на бизнес средата в общината
Специфична цел 1.1.1. Насърчаването на индивидуалното и колективното
предприемачество

В община Бяла преобладават микро фирмите – с по-малко от 10 заети лица.
Доминиращи

сектори

са

строителството,

търговията

и

хотелиерство

и

ресторантьорство, които пряко са свързани с развитието на традиционния туризъм.
Проблем при тях е обаче това, че там се реализират доходи по-ниски от средните за
областта. Това говори за по-ниско качество на произвежданите стоки и услуги.
Необходимо е да се инициират мерки, които да насърчат предприемачеството, особено
в развитието на разнообразни услуги и въвеждането на нови, модерни и ефективни
технологии, които да осигурят развитие на конкурентноспособна общинска икономика
и повишаване на качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги.
Акцент може да бъда поставен върху различни видове иновации, особено такива,
свързани с туризма, както и върху производството на енергия от енерговъзобновяеми
източници, особено от ветрогенератори, тъй като в района има благоприятни условия за
това.
Стимулирането на предприемачеството и осигуряването на заетост ще насърчи
младите хора да останат в общината и ще редуцира съществуващите негативните
демографски тенденции.
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Специфична цел 1.1.2 Поддържане на активна и привлекателна бизнес среда

Общината има интерес от увеличаване на притока на инвестиции, особено на
чуждестранни.
Това предполага набелязване на инициативи за подобряване на бизнес средата,
подкрепа за предприемачите, задържане на качествената част от човешкия ресурс,
предприемане на действия за подобряване на комуникационната и техническа
инфраструктура, които са интегрирани в стратегическа цел 3.
Община Бяла има сериозен потенциал за развитие на както на традиционни, така
и на алтернативни форми на туризъм и рекламирането й като туристически център, при
наличие на подходящата инфраструктура може да я превърне в една от предпочитаните
туристически дестинации в страната. С оглед обвързване на различните видове туризъм
и разработването на интегриран туристически продукт, от особена полза би било
обединението на предприемачи в клъстерни структури, което може да увеличи
добавената стойност за крайните потребители на туристическите услуги. В този смисъл
стратегията на коопериране е от особена значимост за местните предприемачи.

Специфична цел 1.1.3. Развитие на рибарството и аквакултурите в общината

Рибарството е един от традиционните сектор в региона, заедно с морския
туризъм. Развитието на този бизнес е свързано с целенасочена подкрепа на дребните
предприемачи, в посока на пазарно ориентирани проекти. С оглед постигане на повисока ефективност и ефикасност на мерките, в общинския план са включени мерки за
съвместни разработки с научни институти и фирми, базирани на аквакултури и
морски минерални ресурси. С оглед постигане на по-голяма полза за местните рибари,
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се предвиждат и мерки за интегрирано управление на крайбрежната зона и на
риболова. Тук ще бъдат разработени проекти, с които да се улесни достъпа до
информация и друга специализирана помощ за този отрасъл.
Като конкретна мярка се предвижда и обновяване и изграждане на рибарско
пристанище, лодкостоянка и рибарско селище.

Специфична цел 1.1.4. Развитие на екологично селско и горско стопанство

Макар селското и горското стопанство да не са структуроопределящи за
общината като обем приходи, те могат да се превърне в добра основа за производство и
предлагане на екологични продукти и за развитие на алтернативен – селски туризъм.
Ето защо мерките по тази специфична цел са свързани със сертифициране на
земеделската земя за производство на екологично чисти продукти, създаване на
условия за развитие на екоземеделие, главно чрез информиране на обществеността,
подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг. Предвижда се
също така изграждане на база за отглеждане на фазани в с.Дюлино и гр.Бяла и на
сушилни за екологична продукция в селата Попович, Дюлино, Господиново. Не на
последно място се предвижда предоставяне на помощ за влизането на пустеещите земи
в сеитбооборота на община Бяла. По отношение на лозовите насаждения, които са един
от традиционните източници на доход за част от населението на общината, се
предвижда цялостно подновяване на лозовите насаждения. По подобен начин е
планирано осъществяване на програма за създаване на трайни насаждения - сливи,
праскови, ябълки, ягоди, както и за изграждане на съоръжения за развитие на
аквакултури - мидени плантации и други.
Мерките по тази специфична цел засягат една немалка част от населението на
общината и в същото време те са от значение за оптималното използване на активите на
общината – земя, знания и умения, благоприятни климатични характеристики.
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Приоритет 1.2. Диверсифициране на туристическото предлагане на база на
балансирано използване на природното и културно богатство на общината
Специфична цел 1.2.1. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината

Устойчивото развитие на туризма е много важна специфична цел, която изисква
комплексен подход и съвместните усилия на населението, бизнеса и местната
администрация. Устойчивостта може да се постигне чрез много внимателно подбиране
на целите и перспективите за развитие на туризма и отчитане на всички възможности и
заплахи в краткосрочен и дългосрочен план.
Туризмът е изведен като отделен приоритет с две специфични цели. Туризмът е
гръбнакът на развитието на община Бяла и тази тенденция ще се запази и в бъдеще.
Това, което местната власт и заинтересованите страни се опитват да постигнат, е
диверсифициране на усилията и постигане на по-голям ефект при разумно и
балансирано използване на ресурсите.
Сред мерките по тази специфична цел се предвижда създаване на интегриран
туристически продукт в община Бяла и включването му в туристически пакети и
предлагане на туристически пакети от„висок клас” с възможност за комбиниране
на подводна археология и яхтен туризъм, съчетани с посещения за запознаване с
културни и природни ценности във вътрешността.

Специфична цел 1.2.2. Създаване на специфичен регионален туристически продукт на
основата на културното и природно богатство
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Сред мерките по тази специфична цел се предвижда развитие на историческия,
религиозния, спортния и селския туризъм, развитие на фестивален туризъм в Община
Бяла и популяризиране на местната творческа индустрия. Тези направления дават
интересна посока на възможности за диверсифициране, доколкото включват
потенциални проекти за подобряване на състоянието на паметниците на културата,
програма за популяризиране на културното наследство сред посетителите на общината,
ремонт на Етнографски комплекс и културен център град Бяла. Диверсифицирането на
туристическото предлагане е ключов фактор за промяна на класическия рекреационен
туризъм, който в средносрочен и дългосрочен план може да се превърне в заплаха
поради прекаленото урбанизиране на общината.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И
СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩИНАТА
Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и
доходите на населението
Специфична цел 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент върху младежката
заетост

Тази специфична цел е формулирана с оглед преодоляване на изоставането на
община Бяла от средните показатели за областта по отношение на средна годишна
работна заплата, което за 2011 г. е с повече от 25%. Тази голяма разлика е предпоставка
за значителна подоходна диференциация на населението и за нисък жизнен стандарт.
Повишаването на заетостта и доходите, особено сред младежите ще се
осъществи чрез обучения по предприемачество и чрез подходящо професионално
насочване и информация. Освен това тази специфична цел е пряко свързана със
специфична цел 1.1.1 при която се предвиждат и други мерки за насърчаване на
предприемачеството, като гаранционни схеми за кредитиране и др. по този начин се
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осъществява свързаност между отделните части на плана и интегрален характер на
мерките в него. Мерките, свързани със Създаване на модерна система за
професионално

насочване

и

информация,

са

провокирани

от

неадекватната

квалификация, която се наблюдава на пазара на труда. Половината от безработните са
със средно образование, но то не е достатъчно, за да си намерят подходяща работа.

Специфична цел 2.1.2. Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното
образование и ученето през целия живот

Списъкът с мерки по тази специфична цел предвижда професионална
преориентация (повторно обучение) и преквалификация на заетите в отраслите, в които
се осъществяват структурни промени, обучение за придобиване на ключови
компетентности

за

безработни

и

заети

лица,

подкрепа

за

развитие

на

предприемачеството в еко туризма, включително обучение за осигуряване на нови
услуги, мерки по оптимизация на училищната мрежа, повишаване на квалификацията
на учителите в общината и др. По този начин общината възнамерява да удовлетвори
потребностите от обучение както на ученици, така и на безработни лица и на заети,
които имат потребност от обучение през целия живот, като в същото време се
подпомогне развитието на екологичното земеделие чрез проекти за агро-екологични
схеми и добри земеделски практики.

Специфична цел 2.1.3. Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция
на групите в неравностойно положение в общината

Намаляването на бедността, което е една от важните европейски социални цели
до 2020 г., в община Бяла ще се осъществи с помощта на мерки в две основни
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направления – участие на жените в бизнеса и интегриране на безработните на пазара на
труда. По този начин се очаква да се стимулира и развитието на предприемачеството,
което е в пряка връзка със специфична цел 1.1.1.
Финансирането на предвидените мерки се очаква от национални тематични
програми, които предоставят средства за маргинализираните групи. По този начин ще
се осъществи връзка с изпълнението на хоризонталните политики на ЕС за равен
достъп на мъжете и жените до пазара на труда и за превенция на дискриминацията.И
тази специфична цел е в кохезия с останалите, тъй като тя кореспондира пряко с
другите специфични цели по този приоритет – повишаване на заетостта и доходите и
стимулиране на професионалното образование и ученето през целия живот.

Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни,
социални и културни услуги и спортни прояви
Специфична цел 2.2.1. Изграждане и обновяване на обекти за здравни и социални
услуги, за образование, спортни и културни прояви, в т.ч. с подобряване на тяхната
енергийна ефективност

Вторият приоритет в стратегическа цел 2 е насочен към подобряване

на

качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и
спортни прояви. Постигането на този приоритет се предвижда да стане с помощта на
мерки по две специфични цели. Първата е свързана с изграждане и обновяване на
обекти за здравни и социални услуги, за образование, спортни и културни прояви,
в т.ч. с подобряване на тяхната енергийна ефективност.
Планирано е изграждане,

ремонт

и

модернизация

на

образователни,

културни, здравни и социални заведения за създаване на приветлива и дружелюбна
среда в тях и подобряване достъпа на хора с увреждания до обществените места,
сгради, транспорт, обществена информация и др.
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Специфична цел 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в
образователни, здравни, социални и културни заведения

Втората специфична цел е свързана с подобряване качеството на публичните
услуги в образователни, здравни, социални и културни заведения. Тук се имат предвид
мерки по превенция срещу изоставането на децата от общности в неравностойно
положение, повишаване квалификацията на педагогическите и управленческите
кадри в системата на здравеопазването и образованието чрез въвеждане на
съвременни технологии и практики, прилагане на мерки за намаляване броя на
преждевременно напусналите училище и повишаване достъпа до начално, целево
и третично образование с подчертан акцент към групите в неравностойно положение,
а също така и мерки по подобряване на дейността на читалището в общината.
Предоставянето на качествени здравни услуги е важно не само за жителите на
общината, но и за обслужване на туристите, поради което тази специфична цел има не
само социално значение.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО
РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, НА
ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА
СРЕДАТА И УКРЕПВАНЕ НА ГРАД БЯЛА, КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА
Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната
свързаност и достъпността до обектите за публични услуги
Специфична цел 3.1.1. Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп
до публични услуги чрез обновяване на пътната инфраструктура с регионално и местно
значение

245

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Стратегическа цел 3 е насочена към устойчиво и интегрирано териториално
развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната
свързаност, опазване качеството на околната средата и укрепване на град Бяла, като
център на общината.
Предвижда се целта да постигне чрез три приоритета, първият от които е
насочен към подобряване

на

техническата

инфраструктура,

териториалната

свързаност и достъпността до обектите за публични услуги. По него се планира
подобряване на транспортната свързаност чрез рехабилитация на общинската и
републиканската пътна мрежа Бяла, изграждане на улична мрежа в няколко зони и села
в общината, доизграждане и обзавеждане на яхтено пристанище гр.Бяла, а също и
изграждане на велосипедна инфраструктура (велоалеи и паркинги за велосипеди), с
което се цели стимулиране използването на алтернативни начини на придвижване.

Специфична цел 3.1.2. Развитие на енергийните мрежи, подобряване на енергийната
ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни източници

Това е специфична цел, по която са предвидени мерки по изграждане на нови
електро

подстанции

и

осигуряване

на

сервитути

на

трасетата на високото

напрежение към тях, прилагане на стратегии и програми за енергийна ефективност,
отнасящи

се

за общинския сграден фонд и публичните общински обекти,

рехабилитация на мрежата на уличното осветление, саниране и повишаване на
енергийната

ефективност

на

обществени

сгради

(поликлиника,

общинска

администрация, ЦДГ, социален дом и др.), инсталиране и използване на алтернативни
източници на енергия (фотоволтаична и вятърна).
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Специфична цел 3.1.3. Подобряване на ВиК инфраструктурата и пречистването на
отпадъчните води с изграждане и разширяване на пречиствателни съоръжения

Третата специфична цел по този приоритет е свързана с подобряване на ВиК
инфраструктурата
разширяване

и пречистването

на

отпадъчните

води

с

изграждане

и

на пречиствателни съоръжения. С оглед изпълнение на тази цел е

определен списък с обекти, при които се планира доизграждане и рехабилитация на
ВиК мрежата.
Тази специфична цел кореспондира на констатираното при екологичната оценка
изоставане на община Бяла по степен на изграденост на канализационната мрежа в
населените места спрямо развитието на водоснабдителните системи. Докато
водоснабдителната инфраструктура обхваща почти 100% от населението, то степента
на изграденост на канализационни мрежи и селищни пречиствателни станции е
значително по-ниска. Само в гр. Бяла и с. Попович има изградена канализационна
система, в останалите населени места отпадъчните води заустват в септични ями. По
тази причина е предвидено и изграждане на канализационни колектори и пречистване
на отпадъчните води чрез доизграждане на ПСОВ в Бяла.

Специфична цел 3.1.4. Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на
“цифровата изолация” в общината

Като

четвърта

специфична

цел

към

този

приоритет

е

формулирано

осигуряването на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” в
общината.
Като мерки към тази цел са включени подобряването на достъпа до он-лайн
публични

услуги,

увеличаване

броя

на обществените

места

за

достъп

до
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информационни и комуникационни технологии и безжичен Интернет (телецентрове)
и въвеждането

на

съвременни

информационно-комуникационни

технологии

(широколентов достъп до Интернет) до предприятията, публичния, общински и
държавен сектор и домакинствата. И двете мерки са свързани с едно от важните
направления в ЕС по дигитализацията на комуникациите, която е необходимо да се
постигне през следващите години, както и за постигане на интелигентен и приобщаващ
растеж, които са основни европейски цели до 2020 г.

Приоритет 3.2. Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на
околната среда на територията на общината
Специфична цел 3.2.1. Управление на териториите, включени в мрежата на НАТУРА
2000

Вторият приоритет по тази стратегическа цел е свързан с щадящо използване
на

териториалните

ресурси

и

опазване

на околната среда на територията на

общината. Той се конкретизира в четири специфични цели, първата от които е насочена
към управление на териториите, включени в мрежата на НАТУРА 2000. Тук се
включват мерки, като активно участие на община Бяла при разработване на планове за
управление на защитените зони, попадащи на нейна територия, подкрепа на
проучвателни, поддържащи, възстановителни и др. дейности, заложени за реализация в
Плановете за управление на защитените територии и защитените зони, възстановяване
и опазване на местообитания на морските видове в акваторията пред гр. Бяла чрез
монтиране на подводен риф, разработване, актуализация и изпълнение на планове и
програми за опазване, управление и подобряване на състоянието на околната среда.
Дефинирани са и проекти, свързани с периодичната актуализация на
Общинската програма за опазване на околната среда, на Общинската програма за
управление на отпадъците, както и Разработване и реализация на Общинска стратегия и
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план за адаптация към промените в климата, включващ: Извършване на целенасочени
проучвания, идентифициране и картиране на зоните на територията на Общината с
повишен риск от възникване на наводнения, свлачища и срутища, горски и полски
пожари; определне и реализация на мерки и проекти, насочени към превенция на риска
от екстремални природни явления (наводнения, свлачища, пожари и др.), въвеждане на
системи за ранно оповестяване на природни бедствия и др.

Специфична цел 3.2.2. Депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и
промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии

Целта кореспондира на установените проблеми в общината по отношение
управлението на отпадъците. Мерките са обвързани с прогнозата за туристическия
поток и генерираните битови отпадъци в общината през следващите години.
Предвижда се реализация на Регионален център за управление на отпадъците в
Регион Провадия, реализация на претоварни станции към проекта за регионално
управление на отпадъците за Регион Провадия, тъй като община Бяла се обсужва от
ПСО Долни чифлик).
Необходимо е също така и разработване и въвеждане на системи за управление
на специфичните отпадъчни потоци в съответствие с нормативните изисквания, което е
дефинирано като мярка с няколко проекта - система за разделно събиране на битови
отпадъци, система за управление на масово разпространени отпадъци, управление на
биоразградими отпадъци и др.
Предвижда се и създаване и поддържане на информационна система (вкл. карта)
на замърсяванията с отпадъци и реализация на мерки за почистването им, както и
актуализация на базата за определяне на "такса смет", отразяваща необходимостта от
съфинансиране на проектите за управление на отпадъците и разходите за заплащаните
отчисления.
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Специфична цел 3.2.3. Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни процеси,
предпазване от наводнения и мониторингови системи за опазване на околната среда

Тъй като на територията на общината има няколко свлачища, част от които са
активни и към момента на изготвяне на ОПР, в плана за развитие е предвидена мярка за
превенция, насочена към територии със свлачищни и ерозионни процеси и абразия
на морския бряг, изграждане на брегозащитни и брегоукрепващи съоръжения. Тя
ще се реализира чрез два свързани проекта -, включително чрез разработване на план за
реализация на необходимите дейности за трайно стабилизиране на свлачищните зони
на територията на общината (чрез механично укрепване, залесяване и др.) и
съгласуване на сроковете с МРРБ.
Предвижда се и ограничаване на условията за преовлажняване на геоложките
повърхности чрез проект за доизграждане на канализациионната система, ликвидиране
на попивните ями, рехабилитация на водопроводната мрежа.

Специфична цел 3.2.4. Повишаване на екологичната култура на населението и
посетителите

Това е специфична цел, в която се предвиждат меки мерки, свързани с
отношението както на местните жители, така и на посетителите към опазването на
околната среда. Тук са включени проекти по разработване и реализиране на програма
за екологичното образование на подрастващите и програма за информиране на
посетителите в зоните с контролиран достъп. Специфичната цел е допълваща по
отношение на останалите цели към този приоритет и има по-скоро дългосрочен

250

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
характер, свързан с нагласите на бъдещите поколения към екологичните проблеми на
обществото.

Приоритет 3.3. Интегрирано градско развитие на град Бяла и благоустрояване на
селищната среда
Специфична цел 3.3.1. Подкрепа на предоставяне на услуги и работни места в
периферните територии на общината

С оглед балансирано развитие на общината и предоставяне на услуги и работни
места и в периферните територии, е предвидено изпълнението на специфична цел 3.3.1.
към приоритет 3.3. Първата мярка по тази цел е свързана с участие на общината в
областна мрежа от центрове за социални услуги в малките градове, която е част от
областната стратегия. С изпълнението на тази мярка се очаква да се удовлетвори
потребността на малките населени места от специфични услуги, особено за възрастните
граждани.
Предвижда се и подобряване на телекомуникационните услуги в селските
райони, с което да се отговори на проблема за недостатъчна изграденост и бавно
развитие на този вид услуги – липса на автоматична връзка на населените места с
центъра на общината, недостатъчен капацитет на изградените АТЦ и др.

Специфична цел 3.3.2. Подобряване на градската среда

Подобряването на градската среда е от изключително значение както за
развитието на туризма, така и за подобряване качеството на живот в общината.
Предвижда се серия от мерки, свързани с разработване на програма за озеленяване и
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поддържане на зелени площи на територията на общината, подобряване на достъпа на
населението до спортни и свързаните със свободното време и отдиха услуги, създаване
на публичен регистър (по чл. 63 на ЗУТ) на озеленените площи, на дълготрайните
декоративни дървета и дървета с историческо значение на територията на Община
Бяла. Сред проектите, които ще допринесат за изпълнението на тази специфична цел,
са: реализация на паркове за широко обществено ползване, реализация на предвидените
дейности за доизграждане и поддръжка на зелената система, рехабилитация и
модернизация на съществуващ Спортен комплекс „Черноморец”, на летен театър, на
увеселителен парк, детски площадки в населените места на община Бяла
Предвижда

се

и

мярка

по

подобряване

на

градската

транспортна

инфраструктура, в рамките на която следва да се решат проблемите с паркирането и
гарирането в централната градска част и туристическата зона, по регулиране на
движението и по изграждането на спирки и автогара в град Бяла.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ОБЩИНА
БЯЛА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН,
ТРАНСГРАНИЧЕН, МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН
ХАРАКТЕР
Приоритет 4.1. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и
партньорство
Специфична цел 4.1.1. Подобряване на социалното, икономическото и културното
сътрудничество и сближаване с останалите общини в област Варна и в съседните
области за реализиране на съвместни инициативи за развитие и за смекчаване
ефекта на периферийност

252

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
В рамките на четвъртата стратегическа цел, насочена към териториално
сближаване на община Бяла, са предвидени два основни приоритета и пет специфични
цели. Те са насочени към развитието на различни форми за трансгранично и
транснационално сътрудничество и партньорства са от първостепенна важност за
преодоляване на относителната пространствена отдалеченост. Участието в програмите
за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, подкрепени от
ЕСИФ и макрорегионалната стратегия на ЕС за Черноморския басейн е възможност за
генериране на конкурентни предимства за общината.
Специфична цел 4.1.1. е свързана с подобряване

на

социалното,

икономическото и културното сътрудничество и сближаване с останалите общини в
област Варна и в съседните области за реализиране на съвместни инициативи за
развитие и за смекчаване ефекта на периферийност.

Специфична
черноморското

цел 4.1.2.

сътрудничество

Разширяване
и

подобряване

на
на

трансграничното,
достъпа

до

в

източници

т.ч.
на

финансиране, включително чрез публично-частно партньорство

В рамките на тази специфична цел са предвидени мерки по развитие на
контактите и активна международна дейност с партньори от ЕС и страните-членки на
общността за изучаване на техния опит и усвояване на добри практики по основните
направления на развитие; развитие на международните и двустранни контакти за
насърчаване на местните инициативи в областта на заетостта, равните възможности,
обучението и социалното включване, както за размяната на човешки ресурси и опит за
изследвания и технологично развитие; трансгранично сътрудничество и партньорство
за създаване и развитие на нови информационни и търговски връзки между районите
от Черноморския басейн.
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Приоритет 4.2. Повишаване на институционалния капацитет и ефективността на
общинската администрации и гарантиране на гражданското участие
Специфична цел 4.2.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация за
управление на проекти

Приоритет 4.2 е насочен към повишаване на институционалния капацитет и
ефективността на общинската администрации и гарантиране на гражданското участие.
Първата специфична цел е насочена към мерки, насочени към Повишаване

на

капацитета на общинската администрация за управление на проекти. Това се приема
от гражданите на общината като сериозен източник на идеи и на средства за тяхното
реализиране, ето защо такава мярка се оценява като изключително навременна и
полезна.

Специфична цел 4.2.2. Подобряване на предоставяните услуги от общинската
администрации

Втората специфична цел е насочена към качеството на услугите, предоставяни
от общинската администрация. В тази връзка се предвиждат мерки по преглед, оценка,
формулиране и провеждане на необходимите промени в организацията на общинските
услуги в съответствие с европейските стандарти, въвеждане на нови информационни
технологии за административно обслужване на населението и бизнеса, подобряване
качеството на административното обслужване на принципа“едно гише”.

Специфична цел 4.2.3. Подобряване на гражданското участие в местното
самоуправление
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Последната специфична цел е насочена към мерки по преглед, оценка,
формулиране и провеждане на необходимите промени в организацията на общинските
услуги в съответствие с европейските стандарти, както и по въвеждане на нови
информационни технологии за административно обслужване на населението и бизнеса.
Те са важно условие за участието на третия сектор в местното самоуправление, което
също се приема от гражданите като важно условие за цялостното развитие на община
Бяла.
Всички описани стратегически цели, приоритети специфични цели и насоки за
тяхната реализация се конкретизират в мерки и/или проекти в Програмата за
реализация на ОПР. Същата е отворен документ, индикиращ конкретните инициативи
във времеви и финансов аспект и посочващ отговорните за изпълнението институции.
Програмата е обединяващ документ на действащите и в новия програмен период
секторни стратегии, планове, програми и концепции с общински характери. Тя се
разработва в тясна връзка с областната стратегия за развитие на област Варна за
периода 2014-2020, новите оперативни и секторни програми, и отчита заложените в
регионални и национални документи проекти, които ще повлияят на развитието на
общината, но не са част общинските ангажименти.
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4.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Индикативната финансова таблица контурира общата финансова рамка за
реализацията на общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020.
Ориентировъчният размер на необходимите финансови ресурси е разпределен
по отделните приоритети към съответните стратегически цели и са индикирани
планираните източници на средства за реализиране на мерките в приоритетите.
Индикативната

финансова

таблица

приобщава

прогнозната

стойност

проектите, които са част от общински стратегически документи със секторна
насоченост, проекти за развитие на населените места и социалната, образователната и
здравната инфраструктура, както и други обекти, посочени като важни за развитието
на общината и осигуряване качеството на живот.
Индикативната финансова таблица се разгръща в конкретни мерки и проекти,
които се разписват в Програмата за реализация на ОПР.
При индикативното разпределение на финансовите средства са извършени
разпределения на мерките към приоритета към които имат най-голям принос,
въпреки, че повечето от мерките имат отношение към повече от един приоритет.

256

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.

Таблица 4. 1.
Индикативна финансова таблица на общинския план за развитие на община Бяла за периода 2014-2020
/хил. лв./
МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ПРИОРИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН И ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИОРИТЕТ 1.1:
ПОДОБРЯВАНЕ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА
АКТИВНОСТ, СТИМУЛИРАНЕ

4,4

3

2%

6,6

3%

165

75%

44

20%

220
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МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ПРИОРИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

142

100

3%

142

3%

3780

80%

190

4%

472

10%

НА ИНОВАЦИИТЕ И
ПОДКРЕПА НА БИЗНЕС
СРЕДАТА В ОБЩИНАТА
ПРИОРИТЕТ 1.2:
ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА
ТУРИСТИЧЕСКОТО
ПРЕДЛАГАНЕ НА БАЗА НА
БАЛАНСИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ПРИРОДНОТО И
КУЛТУРНО БОГАТСТВО НА
ОБЩИНАТА

4 726

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩИНАТА
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МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ФИНАНСИРАНЕ

ПРИОРИТЕТ

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

ПРИОРИТЕТ 2.1: ПОБРЯВАНЕ
ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА
ТРУДА, ПОВИШАВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА И ДОХОДИТЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО

4

4

ПРИОРИТЕТ 2.2:
ПОДОБРЯВАНЕ НА
КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПА
ДО ЗДРАВНИ,
ОБРАЗОВАТЕЛНИ,
СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ
УСЛУГИ И СПОРТНИ
ПРОЯВИ

20

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

1%

26

6%

387

90%

4%

30

6%

450

90%

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

13

3%

430

500
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МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ПРИОРИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДАТА И УКРЕПВАНЕ НА ГРАД
БЯЛА, КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА
ПРИОРИТЕТ 3.1:
ПОДОБРЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА,
ТЕРИТОРИАЛНАТА
СВЪРЗАНОСТ И
ДОСТЪПНОСТТА ДО
ОБЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНИ
УСЛУГИ
ПРИОРИТЕТ 3.2: ЩАДЯЩО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА

603

500

1%

2410

4%

57245

95%

60258

208

200

5%

125

3%

3833

92%

4166
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МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ПРИОРИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

32

25

1%

32

1%

3139

98%

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ
РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА
ПРИОРИТЕТ 3.3:
ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО
РАЗВИТИЕ НА ГРАД БЯЛА
И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
СЕЛИЩНАТА СРЕДА

3203

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ОБЩИНА БЯЛА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН,
ТРАНСГРАНИЧЕН, МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
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МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ФИНАНСИРАНЕ

ПРИОРИТЕТ

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

ПРИОРИТЕТ 4.1:
СТИМУЛИРАНЕ НА
ВЪТРЕШНОТО И
ВЪНШНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ПАРТНЬОРСТВО

3

3

3

30

ПРИОРИТЕТ 4.2:
ПОВИШАВАНЕ НА
ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ И
ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИИ И
ГАРАНТИРАНЕ НА

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

10%

27

90%

30

10%

27

90%

30

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)
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МЕСТНО ПУБЛИЧНО
ПЕРИОД 2014-2020

ПРИОРИТЕТ

ФИНАНСИРАНЕ

Общински
бюджет

в т.ч.
съфинансир
ане на
европейски
проекти

ВЪНШНО ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩО

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове
на ЕС

Общ
дял
(%)

Други
източни
ци

Общ
дял
(%)

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
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5. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
НА ПЛАНА

5.1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ
Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за
проследяване на степента на достигане на набелязаните цели при изпълнение на ОПР.
Индикаторите са неразривно свързани с цялостната система за наблюдение, оценка и
актуализация, разписана в т. 6 от ОПР. Извеждането на индикаторите се базира на
спецификата на общината и обкръжаващата я среда, разгледани в динамика. При
поставянето на количествени стойности на конкретните индикатори са отчетени
изведените чрез SWOT анализа фактори, които са интерпретирани от гледна точка на
установените тенденции и проектни инициативи, планирани в рамките на ОПР и на
други стратегически секторни документи, визиращи развитието на общината.
Новата кохезионна политика на ЕС включва и съвкупност от индикатори,
съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020, които намират конкретно
измерение на регионално и местно ниво. Индикаторите са организирани около темите
за социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат
методология за измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността,
образованието, транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция,
бедността и здравния статус на населението.
Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната
осигуреност на общинското планиране и управление към момента на разработването на
ОПР. Избраните индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на
официалните източници на информация в страната. Оперативността на системата
зависи от точното определяне на начални стойности на отделните индикатори. Липсата
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на изходни данни и наличен механизъм за събиране на последващи стойности на
определен индикатор обезмисля неговото включване в системата.
Изключение са ситуациите, когато отчитането на резултатите от ОПР извежда
нуждата от дефинирането на специфични индикатори, които не са обезпечени с данни
към настоящия момент. За тази цел са предвидени необвързани с начална стойност
индикатори, за които е целесъобразно да се разработи и поддържа
данни за целите на ОПР.

информационна база

Целесъобразно е тя да представлява списък с всички индикатори и

периодично обновяваните им текущи стойности. Подобна база данни следва да се
поддържа от общинската администрация и нейните специализирани администрации и
отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие между общинските
звена

и

представителите

на

експлоатационните

ведомства,

териториалните

подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния сектор.
Поддръжката на общинска справочна система следва да бъде неразделна част от
дейностите по организирането и представянето на годишните доклади за изпълнение на
ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана.
Проследяването на всеки един от индикаторите следва да е ежегодно, като
точните стойности на показателите следва да бъдат отразени в съответните годишни
доклади за наблюдение изпълнението на плана.
Планирането на системата от индикатори и структурирането й в два основни
компонента -

индикатори за въздействие

и

индикатори за резултат

напълно съответства на

„Методическите указания..." на МРРБ. Двата вида индикатори съвместно позволяват да
се определи степента на постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР
на община Бяла. Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо
състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и
въздействие. Двата елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори,
които в своята съвкупност водят да постигане на набелязаните цели за териториално
развитие.
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Разписаните в РПР на СИР 2014-2020 изисквания към индикаторите са:11


Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на
специфична информация;



Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им, налични са и

в случай на нужда може да бъде

агрегирана достатъчно информация и количествени данни;


Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с
необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;



Адекватни - обосновани са, и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие;



Обвързани са с времето - на базата на периодична информация,
позволяваща сравнения между базови, междинни и целеви стойности в
процеса на наблюдение на напредъка и постигането на целите.

5.2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Съществен момент от системата индикатори е осигуряването на надеждни
източници на информация. Основното средство за събиране на информация е базата
данни на Националния Статистически Институт, неговата текуща статистика и
периодично издаваните сборници, както и от европейската статистическа служба –
Евростат. Проведеното през 2011 г. Национално преброяване предоставя ценна
информация за демографското развитие на населението, образователното равнище и
икономическата активност, включително и на общинско ниво.

11

Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2014-2020.
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Възможност за получаване на търсената информация произлиза и от ИСУН,
Изпълнителната агенция по околна среда, Агенцията по заетостта, Агенция пътна
инфраструктура. Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България позволява да се прецени ефективността на
приложението на финансови ресурси на ЕС в България, както и концентрацията на
ресурси в определена област. Ключов източник представлява и общинската
администрация на Бяла и поддържаните от нея списъци и регистри на проекти.
Поддържането на база данни за целите на наблюдението и оценката на ОПР следва да
се осигурява именно от информационните масиви и наблюдения на общинските звена и
създаването на общинска справочна система.

5.3. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ
Включените в системата индикатори касаят социални, икономически, физически
и финансови характеристики на община Бяла. Планирани са и специфични индикатори,
свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното развитие.
Съобразно с „Методическите указания..." на МРРБ, индикаторите за въздействие са
ориентирани към реализацията на целите, докато индикаторите за резултат са
привързани към действията в рамките на отделните приоритетни области. Първият вид
следва да оцени цялостната ефективност на плана и какво е достигнатото състояние на
общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид индикатори
могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в програмата
за реализация на ОПР.

5.3.1. КАЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ
Качествените критерии за оценка на реализацията на плана са важен инструмент
за наблюдение на изпълнението и за отчитане на постигнатото дългосрочно
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въздействие и ефект. За оценка на ОПР Бяла е структуриран набор от качествени
индикатори, които се отнасят до осигуряване на възприетите норми и стандарти,
характеризиращи изпълнението на целите и приоритетите на плана:


Доколко и как ОПР допринася за интегриране на целите и приоритетите на
стратегическите и планови документи от по-горните нива (областно,
регионално, национално и европейско) и адекватността спрямо спецификите
на общината.



Каква е избраната стратегия за генериране на общински конкурентни
предимства и как тя е интегрирана в областната, регионалната и национална
стратегия за развитие

и до каква степен ОПР отчита въздействието на

големи проекти с над общинско и регионално значение. Планирани ли са
приоритети осигуряващи допълняемост с други документи и постигане на
синергетичен ефект.


Доколко планът е флексибилен.



До каква степен са развити специфичните конкурентни предимства на
общината. До каква степен в резултат на SWOT

анализа са избрани

подходящите пакети от инициативи по приоритети, които ща създадат
предпоставки за устойчиво и балансирано общинско развитие в дългосрочен
аспект.


По какъв начин разписаните в стратегическата част цели и приоритети
допринасят за намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните
неравенства в социалната и икономическа сфери.



Доколко планът стимулира развитието на различни форми на териториално
сътрудничество – трансгранично, транснационално, междурегионално,
вътрешно регионално, както и сътрудничество между трите сектора –
публичен, частен и неправителствен.
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Каква е политическата и административна ангажираност на институциите с
реализацията на плана.

5.3.2. КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ
Формулираните до момента критерии са свързани с отчитането на общи
количествени индикатори (индикаторите към Стратегия „Европа 2020”, РПР на СИР,
ОСР на Варна). За тези индикатори, общинският план се позовава на вече определени в
документи от по-високо ниво изходни и целеви стойности. В допълнение към тези
предварително дефинирани индикатори, настоящият план определя пакет от общи
общински индикатори, които проследяват постигането на трите стратегически цели на
плана.
При структурирането на индикаторите е следвана логиката разписана в РПР на
СИР и ОСР на Варна. За проследяване на реализацията на плана, към всеки един от
неговите приоритети са посочени специфични индикатори. Изборът на конкретните
индикатори е направен на базата на новите тенденции за оценка на програмни и
планови документи, към които ЕК ще се придържа в периода 2014-2020 г. при оценката
на своята кохезионна политика12. Индикаторите са фокусирани с цел да оценят
резултата от прилаганите конкретни действия във всяко едно от идентифицираните
приоритетни направления. Индикаторите за продукт и финансовите индикатори, които
в периода 2007-2013 г. са основни инструменти за проследяване реализацията на
кохезионната политика на ЕС отстъпват своето място на индикаторите за резултат
които отчитат ефекта от реализацията на предприетите мерки. „Избраните индикатори
за

наблюдение

и

оценка

на

изпълнението

са

съпоставими

с

текущите

макроикономически и секторни процеси и с основните индикатори, използвани в

12

EC RG REGIO, “DG REGIO C.4 D(2012) Results Indicators 2014+: Report on Pilot Tests in 12
Regions Across the EU”, Brussels, 2012.
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системите за наблюдение по оперативните програми, а също така отразяват и
спецификата на района..”13

5.3.2.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Индикаторите за въздействие са разделени

в три категории, спрямо

стратегическите цели на ОПР. Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа
на ключовите приоритетни направления от съдържанието на целите.

13

Регионален план за развитие на Североизточен район 2014 -2020.
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Таблица 5.3.2.1.1.
Индикатори за въздействие

Индикатор

Мярка

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017

Целева
стойност
2020

Период на
наблюдение
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН И ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ
Приоритет 1.1: Подобряване предприемаческата активност, стимулиране на иновациите и подкрепа на бизнес средата в общината
Заетост на населението на възраст 20-64
г.*

%

n/a

63

64

ежегодно

НСИ, АЗ

+1

Заетост на населението 15-64 години
(2011 г.)

%

45,7

46

47,5

ежегодно

НСИ, АЗ

+1,8

Брой нови фирми, започнали своята
дейност

бр.

n/a

2

4

ежегодно

Търговски
регистър

Х

Приоритет 1.2. Диверсифициране на туристическото предлагане на база на балансирано използване на природното и културно богатство на общината
Нарастване броя на реализираните
нощувки (Базова година 2011 - 36 479

%

-

3%

5%

ежегодно

ТСБ Варна,
общинска

+5%
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Индикатор
бр.)
Създадени и популяризирани
туристически дестинации на база
културно-историческо наследство
Създадени/подобрени туристически
атракции

Мярка

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017

Целева
стойност
2020

Период на
наблюдение
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

администрация
Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩИНАТА
Приоритет 2.1: Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението
Увеличение на средния доход на
домакинство

%

n/a

4

8

ежегодно

ТСБ Варна

+8

Брой курсове за професионална
квалификация и преквалификация

Бр.

n/a

2

5

ежегодно

АЗ

+5
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Индикатор

Мярка

Начална
стойност

Брой лица, включени в образование
и обучение за придобиване на
компетентности в съответствие с пазара
на труда /в % от населението в
трудовоактивна възраст/

%

n/a

Междинна
стойност
2017

Целева
стойност
2020

Период на
наблюдение
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

2

5

ежегодно

АЗ

+5

Приоритет 2.2: Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви
Брой нови/рехабилитирани здравни,
образователни и социални заведения

Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

Брой изградени и реконструирани
обекти и инфраструктура за
професионален спорт и спорт в
свободното време

Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

Брой модернизирани и реконструирани
сгради и обекти на културата

Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДАТА И УКРЕПВАНЕ НА ГРАД
БЯЛА, КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА
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Индикатор

Мярка

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017

Целева
стойност
2020

Период на
наблюдение
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

Приоритет 3.1: Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични
услуги
Рехабилитирана/реконструирана пътна
мрежа с регионално и местно значение

км

n/a

10

25

ежегодно

Община Бяла,
Агенция "Пътна
инфраструктура" Областно
управление Варна

Относителен дял на домакинствата с
достъп до интернет, вкл. и
широколентова връзка от общото за
страната в % /2011г./

%

n/a

+5

+8

ежегодно

НСИ, общинска
администрация

+8

+5

+25

Население с подобрен транспортен
достъп

%

n/a

2

5

ежегодно

Община Бяла,
Агенция "Пътна
инфраструктура" Областно
управление Варна

Реконструирана ВиК мрежа

км

n/a

3

6

ежегодно

общинска
администрация

+6

Брой реализирани проекти за енергийна

Бр.

n/a

5

10

ежегодно

ИСУН, МРРБ,

+10
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Индикатор

Мярка

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017

Целева
стойност
2020

Период на
наблюдение
и отчитане

ефективност

Източник на
информация

Изменение

общинска
администрация

Приоритет 3.2: Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда на територията на общината
Относителен дял на антропогенно
натоварените територии
(инфраструктура, селища, промишлени
обекти)

%

n/a

<5,0%

<5,0%

ежегодно

АГКК

Х

Брой проекти по Натура 2000

Бр.

n/a

3

6

ежегодно

общинска
администрация

+6

Разработени системи за управление на
отпадъци

Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

Приоритет 3.3: Интегрирано градско развитие на град Бяла и благоустрояване на селищната среда
Население, облагодетелствано от
подобрена социална, образователна и
здравна инфраструктура

%

n/a

20

30

ежегодно

общинска
администрация

+30

Създадени/обновени градски зелени
площи /% от общата площ на зелените

%

n/a

20

35

ежегодно

общинска
администрация

+35
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Индикатор

Мярка

Начална
стойност

Междинна
стойност
2017

Целева
стойност
2020

Период на
наблюдение
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

площи/
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ОБЩИНА БЯЛА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН,
ТРАНСГРАНИЧЕН, МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
Приоритет 4.1. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство
Брой проекти за разширяване на
сътрудничеството и насърчаване на
икономическия, социалния и
културния обмен

бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Обменени добри практики

бр.

n/a

2

6

ежегодно

общинска
администрация

+10

Приоритет 4.2. Повишаване на институционалния капацитет и ефективността на общинската администрации и гарантиране на
гражданското участие
Въведени нови технологии за
административно обслужване на
населението и бизнеса

бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Проекти в подкрепа на местни НПО

бр.

n/a

4

10

ежегодно

общинска
администрация

+10

*НСИ отчита заетото население от 15 до 64 г.
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5.3.2.2. ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Индикаторите за резултат разглеждат количествено измеримите мерки от
състава на приоритетните области. Индикаторите се фокусират върху предполагаемите
резултати и следствия от предвидените дейности и проследяват динамиката в
общинското развитие. Комбинирани са разнообразни източници на информация,
предоставящи точна и осъвременена информация за следените от индикаторите
характеристики. Подборът на индикаторите спрямо спецификата на стратегическите
цели и приоритети, в съчетание с техния оптимизиран брой, позволяват успешното
прилагане на системата от индикатори по време на изпълнението на плана и особено
при подготовката на планираните оценки.
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Таблица 5.3.2.2.1
Индикатори за резултат

Индикатор

Начална
Мярка
стойност

Междинна Целева
Период на
стойност стойност наблюдение
2017
2020
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН И ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ
Приоритет 1.1: Подобряване предприемаческата активност, стимулиране на иновациите и подкрепа на бизнес средата в общината
Брой подпомогнати фирми

Бр.

n/a

4

8

ежегодно

общинска
администрация

+8

Брой ПЧП

Бр.

n/a

2

5

ежегодно

общинска
администрация

+5

Брой проекти за екологично производство

Бр.

n/a

2

3

ежегодно

общинска
администрация

+3

Приоритет 1.2. Диверсифициране на туристическото предлагане на база на балансирано използване на природното и културно богатство на общината
Брой проекти за развитие на туризма

Бр.

n/a

2

4

ежегодно

общинска
администрация

+4
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Индикатор

Начална
Мярка
стойност

Междинна Целева
Период на
стойност стойност наблюдение
2017
2020
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

Брой проекти за популяризиране на
туристически пакети

Бр.

n/a

2

3

ежегодно

общинска
администрация

+3

Брой екотуристически и културно-исторически
обекти с осигурен посетителски достъп

Бр.

n/a

1

3

ежегодно

общинска
администрация

+3

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩИНАТА
Приоритет 2.1: Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението
Брой проведени обучения на безработни и
заети лица

Бр.

n/a

4

7

ежегодно

общинска
администрация

+7

Брой обучени безработни и заети лица

Бр.

n/a

40

70

ежегодно

общинска
администрация

+70

Брой стимулирани жени предприемачи

Бр.

n/a

4

7

ежегодно

общинска
администрация

+7

Приоритет 2.2: Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви
Брой рехабилитирани образователни заведения

Бр.

n/a

-

1

В края на
периода

общинска
администрация

+1

Брой реконструирани спортни и културни
обекти

Бр.

n/a

1

2

В края на
периода

общинска
администрация

+2
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Индикатор

Начална
Мярка
стойност

Междинна Целева
Период на
стойност стойност наблюдение
2017
2020
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

Брой учители с повишена квалификация

Бр.

n/a

10

15

ежегодно

общинска
администрация

+15

Брой ученици, получили достъп до качествено
образование

Бр.

n/a

100

200

ежегодно

общинска
администрация

+200

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДАТА И УКРЕПВАНЕ НА ГРАД
БЯЛА, КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА
Приоритет 3.1: Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични
услуги
Брой разработени проекти за изграждане на
нови, реконструкция и разширяване на
съществуващи пътни/улични връзки

Бр.

n/a

3

7

ежегодно

общинска
администрация

+7

Брой на новоизградените пътни/улични
участъци

Бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Брой на реконструираните пътни/улични
участъци

Бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Брой изградени велосипедни алеи

Бр.

n/a

-

1

ежегодно

общинска
администрация

+1
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Индикатор

Начална
Мярка
стойност

Междинна Целева
Период на
стойност стойност наблюдение
2017
2020
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

Брой сгради с реализирани проекти за
саниране и повишаване на енергийната
ефективност

Бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Брой инсталации за използване на
алтернативни източници на енергия

Бр.

n/a

-

1

ежегодно

общинска
администрация

+1

Брой реализирани проекти за подобряване на
водоснабдяването

Бр.

n/a

1

5

ежегодно

общинска
администрация

+5

Дял на населението, обслужвано от
пречиствателни системи за отп. води

%

n/a

+20%

+40%

ежегодно

общинска
администрация

+40

Приоритет 3.2: Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда на територията на общината
Брой проекти за управление на защитени зони

Бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Дял на населението, обхванато от Програма за
управление на отпадъците

%

n/a

+20%

+40%

ежегодно

общинска
администрация

+40

Брой проекти за превенция на свлачищни и
ерозионни процеси

Бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска
администрация

+2

Брой програми за екологично образование

Бр.

n/a

1

2

ежегодно

общинска

+2
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Индикатор

Начална
Мярка
стойност

Междинна Целева
Период на
стойност стойност наблюдение
2017
2020
и отчитане

Източник на
информация

Изменение

администрация
Приоритет 3.3: Интегрирано градско развитие на град Бяла и благоустрояване на селищната среда
Брой проекти за озеленяване и поддържане на
зелени площи

Бр.

n/a

1

3

ежегодно

общинска
администрация

Брой проекти за подобряване на
телекомуникационните услуги в селските
райони

Бр.

n/a

1

3

ежегодно

общинска
администрация

+3

Брой реконструирани и модернизирани обекти

Бр.

n/a

2

4

ежегодно

общинска
администрация

+4

Дял на населението, обхванато от мерки по
подобряване на градската транспортна
инфраструктура

%

n/a

+20%

+40%

ежегодно

общинска
администрация

+40

+3

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ОБЩИНА БЯЛА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН,
ТРАНСГРАНИЧЕН, МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
Приоритет 4.1. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство
Брой създадени контакти в други общини в
страната и чужбина

бр.

n/a

10

20

ежегодно

общинска
администрация

+20
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Индикатор

Брой трансгранични проекти

Начална
Мярка
стойност
бр.

n/a

Междинна Целева
Период на
стойност стойност наблюдение
2017
2020
и отчитане
2

3

ежегодно

Източник на
информация

Изменение

общинска
администрация

+3

Приоритет 4.2. Повишаване на институционалния капацитет и ефективността на общинската администрации и гарантиране на
гражданското участие
Брой обучени общински служители

бр.

n/a

15

20

ежегодно

общинска
администрация

+20

Дял на населението, обхванато от
административното обслужване на
принципа“едно гише”

%

n/a

+25

50

ежегодно

общинска
администрация

+50
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6. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА

6.1. ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ
И ОЦЕНКА НА ОПР
Предмет на наблюдение, актуализация и оценка са изпълнението на целите и
приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно определени количествени и
качествени индикатори, организацията, подходите и методите на изпълнение,
прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на информация и
публичност за резултатите от изпълнението на плана за развитие, както и инициативите
за въвличане на заинтересованите страни в процеса на формиране на местната
политика за средносрочно развитие на община Бяла. В цялостния процес на
наблюдение, актуализация и оценка на ОПР Бяла и при спазване на принципа за
партньорство следва да участва кметът на Общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, представители на общинската администрация, представители на
общинския съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените
организации и представители на гражданското общество.
Ефективната реализация на общинския план за развитие през седемте години на
неговото действие изисква способност за флексибилност към промените във
вътрешните и външни характеристики на общината. За да бъде ОПР база за
разработване и изпълнение на стратегически документи в рамките на цял програмен
период е необходима неговата актуалност в края на периода,т.е. към 2020 г. документът
трябва да отразява силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред
общината и да очертава съответната стратегия за действие.
Това налага разработването на система за наблюдение, оценка и актуализация на
ОПР, която да осигурява координация и вътрешна съгласуваност при изпълнението на
документа и да дава ясна и еднозначна информация за постигнатия напредък и
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необходимостта от корекции, допълнение и изменения. Целта на системата е да
осигури обвързаност на обвързва отделни звена, извършваните итерации и тяхната
последователност във времето.
Системата за наблюдение, актуализация и оценка интегрира идентифицираните
в ОПР индикатори за измерване на резултатите и на въздействието от реализацията
плана. Тя обслужва изпълнението на Общинския план за развитие, като осигурява
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, управление и
ресурсното осигуряване на местното развитие, при отчитане на механизмите и
процедурите, предвидени в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Системата осигурява ефективното изпълнение на плана, с оглед постигане на
целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите
за реализация на планираните дейности и проекти и постигане на планираните
резултати и дългосрочно въздействие. Част от системата за наблюдение, актуализация
и оценка на изпълнението на Плана е Програмата за неговата реализация, която
включва списък с дефинираните проекти и тяхната принадлежност и принос към
целите, приоритетите и мерките, времеви график и финансови източници за
реализация.
Системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР обхваща:


източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и
анализиране на информация;



индикаторите за наблюдение и оценка;



органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;



системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
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Това са и основните предизвикателства, на които трябва да отговори системата.
Същата съдържа стандартизирани процедури с конкретни права и отговорности на
длъжностните лица, които имат ангажименти към отделните етапи на стратегическото
планиране. Системата осигурява стандартизиран подход към процесите по мониторинг,
оценка, отчитане и актуализиране на ОПР и в същото време осигурява кохезия и
синергия със секторните политики на общината.
Широкото участие и прилагането на формални и неформални процедури в
процесите по наблюдение, отчитане, оценка и актуализация на ОПР ще осигури
възможност за ранна диагностика на потенциални рискове и предприемане на действия
за тяхното минимизиране. По този начин до голяма степен ще се осигури постигането
на стратегическата рамка за развитие на община Бяла в програмния период 2014-2020.
Индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие съгласно
чл.80, ал.1 от ППЗРР отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за
развитие, определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото им
изпълнение. Те отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от
изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
Индикаторите, на чиято база се извършва наблюдението и оценката са:


индикатори за ресурси;



индикатори за продукта от заложените мерки и дейности;



индикатори за резултат;



индикатори за въздействие;



индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.

Информацията и данните, които служат за наблюдение и оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие се въвеждат в единната информационна
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система за управление на регионалното развитие. Самият процес се обслужва от
утвърдени и внедрени в практиката на община Бяла системи за мониторинг на планови
документи със стратегически характер и за управление на плановите процеси, в т.ч. и
оценка, актуализация, отчитане на политики.

6.2. УЧАСТВАЩИ СТРУКТУРИ В ПРОЦЕСА ПО НАБЛЮДЕНИЕ,
ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
Заинтересованите страни обхващат представители на областната администрация,
неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции,
професионалните общности, заедно с отделните жители в общината.
Основните участници са общинския съвет на община Бяла, кмета на общината,
специализираните дирекции и отдели в местната администрацията, разнообразните
институции осигуряващи информация, заинтересовани страни и професионалните
общности.
Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР. Представители
на общинския съвет активно участваха в разработването на документа, осигурявайки
условията за открито осъществяване на регламентираните дейности по планирането на
общинското развитие. Практиките за осигуряване на публичност следва да бъдат
продължени и във времето на реализацията на плана, като се гарантират нормативните
изисквания за отчетност на резултатите от ОПР.
Кметът на общината организира наблюдението на ОПР. Основният инструмент
за наблюдение и оценка на реализацията на плана е годишният доклад, подготвян в
началото на всяка година от програмния период, с изключение на първата. Кметът
въвежда и контролира процедурата за подготовката на доклада, след което предлага
завършения документ за одобрение от Общинския съвет. Неразделна част от
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процедурата е изпращането на доклада до председателя на областния съвет за развитие
на област Варна.
Дирекциите и отделите от общата и специализирана администрация активно се
включват във всички етапи на разработването и реализацията на общинския план.
Тяхната роля е да осъществяват необходимата комуникация и координация с всички
останали участващи страни. Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност
при подготовката на годишните доклади, набирането на информация за напредъка и
съгласуването на секторни документи.
Кметовете и кметските наместници на селата са част от системата за
наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие
в рамките на селата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в
развитието на техните землища.
Задължително

е

въвличането

на

институциите,

предоставящи

нужната

информация за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните
източници на информация са Националният статистически институт, Териториалното
статистическо бюро Варна, Агенцията по заетостта, различни представителни
проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни
колективи.
Конкретните

нормативно

регламентирани

ангажименти

на

участващите

структури в процеса по наблюдение, оценка и актуализация на ОПР е необходимо да се
детайлизират в система, описваща хода на процесите, ангажираните структури и лица и
конкретните задачи за изпълнение с визиран срок. В най-общи линии ангажиментите на
съответните длъжностни лица във връзка с процесите по наблюдение, оценка и
актуализация на ОПР са представени по-долу.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Бяла съгласно
чл.89 от ППЗРР е Общинският съвет на Община Бяла. В процеса на наблюдение на
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изпълнението на ОПР, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните
органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за
развитие.
Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план
развитие съгласно чл. 81 от ППЗРР включват:
1. Осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за
наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно
развитие;
2. Координация на дейностите по наблюдението между централните и местните
органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и
юридически лица на основата на принципа за партньорство;
3. Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи,
обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на
равните възможности и социалното включване;
4. Обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за
развитие;
5. Осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните
структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие,
Областната стратегия за развитие и на Общинския план за развитие;
6. Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми
и пропуски;
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7. Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се
гарантира прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие.
Действията по докладване и осигуряване на информация и публичност на
резултатите от наблюдението и оценката на Общинския план за развитие, съгласно чл.
82 се отчитат при изпълнението на областната стратегия за развитие на Варна и на
Националната стратегия за регионално развитие. Кметът на общината внася за
обсъждане и одобрение от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и
последваща оценка на изпълнението на ОПР.
Органът за наблюдение – Общинският съвет, осигурява дейностите по
публичност и разпространение на резултатите от оценката, гарантирайки прозрачност.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината.
Кметът на Община Бяла организира наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие. За целта той определя Оперативна Група за наблюдение
и оценка на изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния състав на Групата
със своя заповед, като представителите на ОбС в групата се определят на заседание на
Съвета. Работата на групата се регламентира чрез вътрешни правила.
Групата е в състав:


заместник кмет на Общината;



секретар на общината;



директор на дирекцията, в чиито ресор е управлението на процесите
свързани с ОПР



двама общински специалисти;
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двама общински съветника;



едни представител на НПО;



един представител на образователна или културна институция;



двама представители на бизнеса и/или на браншови организации.

Към Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличат
експерти по регионално или местно развитие. Експертите, участващи в извършването
на оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното
развитие трябва да отговарят на редица изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР.
При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие
изискват писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията на
ал. 1 и за липсата на конфликт на интереси от кандидатите.
Основните функции на Групата за наблюдение и оценка са:


Разглеждане

и

утвърждаване

на

индикаторите

за

наблюдение

на

изпълнението на плана;


Извършване

на

периодичен

преглед

на

постигнатия

напредък

в

изпълнението на Плана;


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



Разглеждане на резултатите от междинната оценка;



Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по
заложените мерки;



Координация и комуникация в процеса на съгласуване с планови документи
от различни йерархични равнища;
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Изказване на предложения за изменение на Плана с цел неговото
подобряване.

Подробно описание на задълженията и правата на Групата са част Вътрешните
правила, регламентиращи работата й, които допълват системата за мониторинг и
системата за планиране на община Бяла.п
Група за наблюдение извършва следните дейности:
1. Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на
плана. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен
доклад в съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР.
2. Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при
задание от Общинския съвет и други, Групата изготвя документ, съгласно
поставената задача.
3. Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното
изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и
въздействието от реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите,
анализ на изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се
включването на външни експерти.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие се изготвя по определен от кмета на Общината ред и се одобрява от
общинския съвет по предложение на кмета на Общината.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от общинския съвет до 31 март
на всяка следваща година.
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Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за
управление на регионалното развитие.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка
на Общинския план за развитие.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен
срок от решението за тяхното одобряване
Структурата на годишния доклад за наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие, според чл.91, ал.8 от ППЗРР съдържа информация за:
1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в
т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
Общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
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в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на Общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския
план за развитие със секторните политики, планове и програми на
територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година.
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Актуализацията на Плана също е част от вътрешните правила и тя е
ангажимента на всички заинтересовани страни, т.е. подготовката на актуализирания
документа за изпълнение на ОПР също трябва да бъде публично обсъден и дискутиран.
При актуализацията на ОПР следва да се анализира и оцени динамичното въздействие
на външните и вътрешните фактори и условия върху социално – икономическите
характеристики на развитието на Общината и качеството на околната среда, като на
тази основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за
управление и изпълнение на целите на Плана до края на съответния период.
Предпоставките за актуализация на ОПР трябва да съответстват на посочените в
чл. 38 ал. 1 от ППЗРР. Общинският план за развитие се актуализира:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия в
Общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната
стратегия за развитие;
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3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на ОПР;
5. На основата на резултатите от междинната или последваща оценка.
За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран
документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и
приемането на Актуализирания общински план се извършва при условията и по реда за
изработване и приемане на общинския план за развитие.
За ефективното и ефикасно изпълнение на общинския план за развитие
програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с
решение на общинския съвет по предложение на кмета на Община Бяла.
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране
на ОПР се осъществява чрез бюджета на Общината.

6.3. ФУНКЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
Същността на системата за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР Бяла се
базира на нормативните разпоредби в областта на регионалното развитие и визира
изпълнение на конкретни функции и тяхната последователност.
Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, кметът на
общината и общинският съвет съвместно обезпечават дейностите по изработването,
съгласуването и последващите реализация и наблюдение на ОПР. Двата органа
осигуряват предпоставките за въвличане на обществеността в работата по създаването
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и прилагането на плана. Кметът на общината организира цялостния процес в условията
на постоянна координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган общинския съвет. Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на
ОПР. Функциите на ОС /чл. 81 от ППЗРР/ са осигуряване на необходимата информация
за оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните
административни структури, изпълняващи ОПР, поддържане на непрекъсната
комуникация с централните и местните институции. ОС утвърждава необходимите
мерки за промяна и усъвършенстване на системата за наблюдение и оценка на плана.
Успоредно е хармонизирането на изброените дейности с действащото законодателство
и утвърдените норми за обществената дейност в страната, както и популяризирането на
резултатите от ОПР в публичното пространство.
Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на
ОПР. Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от прилагането на
ОПР, респективно неговото наблюдение, е годишния доклад. Системата за наблюдение
на ОПР Бяла предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от
съдържанието на докладите са информационната основа за междинната и последващата
оценка на плана и предоставя информация за:


социалните, икономическите и екологичните промени в рамките на
общината и прилежащата й външна среда;



степента на изпълнение на предвидените стратегически цели;



конкретните резултати от изпълнението на задълженията от страна на
компетентните органи по плана;



мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, както
и за цялостния процес по изпълнението на плана.

Компетентните органи следва да предоставят информация относно предприетите
мерки за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните проблеми и
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предложения за тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на
информация, функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и
приема от ОС. Съществена функция на ОС и кмета е планирането на вътрешна
организационна структура, където са детайлно разпределени задълженията на
специализираните общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение
на ОПР. Изработването на междинна оценка на ОПР е предвидено за 2017 година.
Междинната оценка следва да проследи:


досегашният прогрес на плана;



актуалността на стратегията му спрямо настъпилите промени в средата;



ефективността на координацията между компетентните органи.

Междинната оценка трябва да констатира и аргументира нуждата от
актуализация на ОПР. В случай на подобна необходимост, актуализирания документ на
ОПР е предвиден за разработване през втората половина 2017 година и съобразно
структурата на настоящия документ. По този начин междинната оценка е ключов
инструмент за оценка на изпълнението на ОПР и представлява логическо продължение
на предходните годишни доклади.
Междинната оценка се изработва от експертен екип при взаимодействие между
всички заинтересовани страни, предоставящи становище за досегашните резултати от
плана. Оценката синтезира дейностите по събиране и обработка на информация,
приложение на системата от индикатори, формулиране на насоки за корекция на плана.
Извършването на дейностите изисква екип, предоставящ нужната експертна дейност, и
активно взаимодействащ с специализираните администрации в общината. Ключова
роля изпълняват заинтересованите страни, предлагащи необходимата информация и
своите гледни точки, заедно със специализираните институции, съхраняващи нужната
статистическа информация. Кметът внася документа за обсъждане от ОС, който го
одобрява и по този начин формално завършва междинната оценка.
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Изводите на междинната оценка са база за актуализация на ОПР. Междинната
оценка следва да оцени значимостта на настъпилите изменения и адекватността на
наличния ОПР спрямо тях и да определи дали е целесъобразно формулирането на
допълнителни мерки и дефинирането на нови проекти - изработването на актуализиран
документ за изпълнение за оставащото време от програмния период. Друга възможност
е решението за актуализиране само на програмата за реализация.
Всички действия във връзка с взаимодействието, координацията, мониторинга,
оценката, актуализацията и съпътстващата ги комуникация и публичност се разписват в
система за управление и контрол на плановите процеси в община Бяла

6.4. АКТУАЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Дейностите по наблюдение, оценка и актуализация на са класифицирани в
следните видове:


организиране на усилията;



одобряване и утвърждаване;



експертна и консултантска дейност;



набиране и обобщаване на информация;



консултиране и информиране на заинтересованите страни.

Изключително важно е въвеждане на механизми за координация и комуникация
между участващите, както и с извършването на конкретни дейности.
В началото на програмния период - през 2014 година е предвидено
първоначалното създаване на комуникационни канали и въвеждане на методи събиране
на информация от страна на общинската администрация. Основните методи са
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организиране на информационна система, съдържаща данни за всички проекти от
съдържанието на ОПР, активен диалог със заинтересованите страни и отбелязване на
техните наблюдения върху общинското развитие. Този механизъм следва да се
доразвие през следващите години с изработването на годишните доклади, междинната,
последващата оценка и евентуално актуализацията на документа. През 2015, 2016 и
2017, 2019 и 2020 година следва да се проведе последователността от изработване на
годишен доклад, чрез приложението на системата от индикатори и използване на
събраната информация от страна на специализираните дирекции и отдели в общината.
След изготвянето на доклада следва да се организира публичното представяне и
разпространяване

на

доклада

-

задължение

на

общинската

администрация.

Приложимите методи за дейността са публикуване на интернет страницата на
общината, използване на местните медии и препращането на документа на ключовите
партньори по реализацията на ОПР /подготвената контактна листа/. Поредицата от
събития завършва с организирането и провеждането на публична дискусия, въвличаща
компетентните органи, заинтересованите страни и професионалните общности. На
срещите, освен запознаване с резултатите, трябва да се обобщи и съхрани
общественото мнение, като ресурс за следващите годишни доклади.
Междинната оценка следва да се извърши от външен експертен екип през
първата половина на 2017 година. Избраният екип, в състав според разпоредбите на
ППЗРР, задължително използва разработената система от индикатори при постоянен
контакт със общинската администрация. След одобрението на оценката от ОС,
материалите й се публикуват на интернет страницата на общината.
Аналогична е и процедурата за последващата оценка на плана, предвидена за
2021 година и финален момент от наблюдението и оценяването на общинския план.
Последващата оценка дава препоръки за разработването на ОПР за програмния период
след 2021 година.
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В случай на положително становище от междинната оценка, относно
потребността от актуализация на ОПР, се изработва актуализиран документ на ОПР за
периода 2018-2020. Актуализираният документ следва редът за подготовка на ОПР,
включително техническото изпълнение на задачата и формалните процедури по
неговото приемане. Документът е логично продължение на изводите и решение на
проблемите, описани от доклада на междинната оценката. Структурата и стратегията на
актуализацията трябва да се основават и надграждат изпълнявания до 2018 ОПР.
Детайлното описание на дейностите съпътстващи мониторинга, оценката,
координацията – вътрешна и външна, отчитането на напредъка и актуализацията на
ОПР са част от системите, утвърдени от Кмета на община Бяла за управление на
стратегическия планов процес в община Бяла, включващ конкретни отговорности,
инструкции и типови документи, които да осигурят спазването на нормативната база,
разписаното в тази част на ОПР и качеството на управленския процес в областта на
стратегическото планиране на общинското развитие и да станат част от функционалния
капацитет на администрацията.
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Таблица 6.4.1.
График на дейностите във връзка с наблюдението и оценката на ОПР 2014-2020 г.
УЧАСТНИЦИ

ЕТАП РАЗРАБОТВАНЕ

ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАЛЕН
ЕТАП

ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
КМЕТ
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРУПА ПО
НАБЛЮДЕНИЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ
ЕКСПЕРТИ
събитие

ПП

ПП

ПП

ПП/ПО

ПО

ГП

ОП

ГД

12

0112

03

ГП

ГД

12

03

ГП

ГД

МО

АД

ГП

ГД

12

03

06

09

12

03

ГП

ГД

12

03

ГП

ГД

12

03

ОВ

/ОП

месец/период

година

05

06

07

08

2013

12

2014

06

09

2015

06

09

2016

2017

06

09

2018

06

09

2019

06

09

2020

12

01-12

2021
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ЛЕГЕНДА

ОДОБРЯВАНЕ/УТВЪРЖДАВАНЕ

ОП

ОБЩИНСКИ ПЛАН

ОРГАНИЗИРАНЕ НА УСИЛИЯТА

ПП

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

ПИ

ПУБЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПР

НАБИРАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ПО

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОПР

КОНСУЛТИРАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

МО

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

ОВ

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

АД

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ НА ОПР

ГП

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР

ГД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР
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7.

ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО
И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

7.1. ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И
ПАРТНЬОРСТВОТО
Принципът на партньорство е един от основните фундаменти, върху се изгражда
и съществува Европейския съюз. Този принцип предполага активното участие на
заинтересованите страни в процеса по формиране на политика. Заинтересованите
страни от развитието на общината са местното население, структурите на гражданското
общество, бизнеса, в т. ч. и потенциалните бъдещи инвеститори, социалноикономически партньори, медии и т.н. Всички те са част от процеса по разработване,
подбор, управление и мониторинг на проектите и стратегическите документи за
развитие.
Този принцип предполага прилагането на различни подходи за диалог и
консултации на общинско и национално равнище, които да осигурят съвместното
участие на местните и регионални власти, бизнеса и асоциациите на работодателите,
синдикатите, неправителствените организации и други заинтересовани страни.
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават
на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и заинтересованите
страни в различните етапи. Законът за регионалното развитие и Правилника за
неговото прилагане определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност
като ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР.
Общинският план за развитие може да бъде ефективен инструмент за
управление и пълноценно развитие на община Бяла единствено при активен обмен на
идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни по време на
всички етапи от стратегическия планов процес. Коректното публично представяне на
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пълния набор информация е предпоставка за формирането на партньорства и повече
възможности за съвместно действие.
Законът за регионалното развитие и прилежащият му правилник определят
търсенето на партньорство, публичност и прозрачност като ръководен принцип на
разработването и реализацията на ОПР. Кметът на общината и Общинският съвет са
органите, които осигуряват информация и публичност за дейностите по ОПР. В
рамките на разработването на документа, следва да се представят и популяризират
работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните
конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност. Различните механизми
за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава публичното участие и
провокира идеите на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните
интереси и съображения е възможност за балансиран, реалистичен и отразяващ
местната специфика документ. Постигането на обществена ангажираност към ОПР и
припознаването на предвижданията на плана са шанс за неговото успешно изпълнение.
Реализацията на документа се основава на осъществяването на включените в неговата
програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се реализират успешно при
концентрация на ресурси и усилия между различни актьори. Разпределението на
дейностите и отговорността за значимите проекти между публичния, частния и
неправителствения сектор подкрепя изпълнението и устойчивото ползване на
резултатите от проекта.
Общинският план за развитие на Община Бяла 2014-2020г. е ефективен и
резултатно ориентиран инструмент за управление и пълноценно развитие на Общината
единствено и само при активен обмен на идеи и координирани действия между
заинтересованите страни на всеки етап от инициативи, свързан с изпълнението,
отчитането, мониторинга и актуализация на ОПР.
Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от
Община Бяла в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап
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разработване на ОПР включва следните основни компоненти: информиране,
консултиране и вземане на съвместни решения. Удачно е тези методи да бъдат част и
от останалите етапи на стратегическо планиране – реализация, отчитане и оценка,
мониторинг, актуализация.

7.2. МЕТОДИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И
ПАРТНЬОРСТВО
Комуникирането и информирането са базови за успешното регионално развитие
и планиране и носи позитивни нагласи и приемане на местната политики, а също така и
е нужно за привличане на заинтересованите страни в плановия процес.
В началния етап на разработване на ОПР на Община Бяла 2014-2020г.
разработващият екип успя успешно да реализира информационни канали към и от
всички организации на територията на Община Бяла – административни (общински и
държавни), неправителствени, браншови и структуроопределящи местния бизнес.
Получена бе необходимата начална информация за изготвяне на Ситуационния
анализ и Стратегическата част на ОПР. Разработените първоначални проекти на ОПР
заедно с анкета за проучване на становища относно основните проблеми на Община
Бяла и предложенията за решаването им, чрез включването им в нови проекти и
програми бяха резултата от съвместните усилия на заинтересованите страни, местната
власт, общинския съвет и консултантския екип. През месец юли се проведе
Информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на
Община Бяла за периода 2014-2020 г. Целта на събитието бе информационната
кампания да активизира обществеността на Бяла за участие в процеса на обсъждане и
разработване на Плана, като се представи необходимостта, мястото и значението на
ОПР на Бяла за развитието на Общината и за повишаване на ефикасността на
публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност на Община Бяла.
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Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който
гражданите и заинтересованите страни са поканени да предложат различни становища
в процеса на разработване на ОПР. Използвани са различни подходи на консултиране:


Активно проучване на мнения

Благодарение на изработената адекватна комуникационна стратегия се получиха
редица предложения чрез попълване на разработените Анкети и директно чрез писма и
е-майли. Благодарение на директния контакт и проучване на мнения се гарантира
мотивацията за активно участие на основните заинтересовани страни по време на
разработването на плана. Получените отговори спомагат процеса за разработването на
аналитичната, стратегическата част и таблицата с проекти на ОПР.


Фокус групи

Работата във фокус групи е задължително условие за успешното разработване и
изпълнение на ОПР Бяла 2010-2014г. От една страна, социално-икономическите
партньори имат изграден съществен капацитет в определена икономическа и социална
сфера на развитие, а от друга страна те имат възможност да създават публично-частни
партньорства, които от своя страна гарантират използването на средства на частния
сектор при осъществяването на общи инициативи за изпълнението на проекти от ОПР.


Работни срещи

Работните срещи между представители на заинтересованите страни са
изключително полезни при иницииране на проекти с обществена значимост на етап
подготовка и реализация на проектни решения. В рамките на месец август беше
работено интензивно със заинтересованите страни за уточняване на основните
параметри на стратегическата част на ОПР.
Комуникацията продължи и при приоритизирането и конкретизирането на
проектите в оперативната програма за реализация на ОПР Бяла 2014-2020.
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Съвместни решения са средство за осигуряване на публичност при създаване,
изпълнение и отчитане на ОПР предполага и вземане на съвместни решения от
заинтересованите страни. Това е един от важните етапи в стратегическото планиране на
местно ниво, при който гражданите и заинтересованите страни работят съвместно с
управляващите за формиране на общи решения. Подходът, който е приложен при
разработването на ОПР на Община Бяла 2014-2020 г. е организиране на публично
обсъждане на Плана. Проведена е информационна среща във връзка с подготовката на
стратегическата част на ОПР и са обсъдени насоки за генериране на проектни идеи,
които да станат част от Програмата за реализация на ОПР за периода 2014-2020.
Публикувана е информация на сайта на община Бяла и са отправени персонални покани
за участие в процеса по стратегическо планиране на активни структури на
гражданското общество, бизнеса институции и др.
Общинският план на Община Бяла за периода 2014-2020 е обект на обществено
обсъждане, което цели въвличане на широк кръг от представители на общността, които
изказват мнения и предложения, за да бъдат отразени в обсъждания документ.
Участници в общественото обсъждане са представители на заинтересованите страни..
Проведеното

обществено

обсъждане

има

съпътстващо

медийно

отразяване,

благодарение на което се осигурява висока степен на публичност на разработването на
ОПР. Направените коментари и препоръки се използват при финалното формулиране и
редактиране на стратегическата част и частта на проектите към ОПР.
Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и
реализация на ОПР на Община Бяла 2014-2020г. не само осмисля и легитимира този
процес, но гарантира устойчивостта на този документ през планирания период от
време. Благодарение на широкото гражданско участие се повишава качеството и
стойността на ОПР на Община Бяла за периода 2014-2020г., като същевременно се
засилва общественото доверие и отговорност.
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7.3. АНГАЖИМЕНТИ
ПРИНЦИПИТЕ

НА
ЗА

ВЪВ

ВРЪЗКА

ПУБЛИЧНОСТ

И

С

ПРИЛАГАНЕТО

ПАРТНЬОРСТВО

НА
ПРИ

ПОДГОТОВКАТА, РЕАЛИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА ОПР
БЯЛА
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на
които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е
принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и
оценката.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за
неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, което ще бъде
своевременно изпълнявано от Община Бяла. В рамките на всеки проект, предвиден за
изпълнение до 20202 г. ще бъдат предвидени мерки и адекватни действия за
информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите
групи.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще
се публикува на страницата на общината в Интернет.
Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение
ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се
укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства.
Партньорството ще допринесе за доизграждане на връзки между различните субекти с
влияние върху местното развитие.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване,
обсъждане и контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност,
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ефективност и реалистичност на Общинския план за развитие. Чрез тях той се
обогатява както с друга гледна точка, освен тази на местната власт, така и с
инструментите на гражданското общество, които се основават на прякото участие на
гражданите и техните организации в управлението и процеса на взимане на решения.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план
за развитие се осъществява от Кмета на община Бяла и общинския съвет в съответствие
с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически
лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и
екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото
информиране

и

въвличането

на

социално-икономическите

партньори

и

заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на
актуализирания ОПР. Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от
особено значение за успешното реализиране на Общинския план за развитие и за
осигуряването на интегрирано устойчиво местно развитие. Местните органи на
управление в община Бяла трябва да се стремят да осигурят условия за:


Периодични срещи между заинтересованите страни;



Участие в съвместни проекти;



Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението
на изпълнението на Общинския план за развитие;



Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за
идентифициране на основните форми за взаимодействие, разпределяне на
отговорностите и мобилизиране на местните ресурси;
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Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните
граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в
местната политика;



Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в
Интернет за предприетите действия от страна на администрацията по
реализацията на актуализирания Общински план за развитие;



Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни
усилия, но той може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по
стъпка, т.е. като се изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в
него с осигуряване на адекватна информираност, участие и мотивация на
заинтересованите страни и цялата местна общност.

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на
процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се
осъществява от Кмета на община Бяла и Общинския съвет в съответствие с техните
компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица
като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Въвличането на заинтересованите лица в процесите по стратегическо планиране
в общината ще осигури широко участие, ангажиране на отделните групи и
преодоляване на така наречения „синдром на невежата”, т.е. отхвърляне на всичко
непознато. Информирането допринася за съпричастност и ангажираност към местната
политика чрез лично участие, откритост и прозрачност и повишава общественото
доверие във водената политика.
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8.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ

Програмата за реализация е заключителния елемент от структурата на ОПР и
водещата предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. В единство с
останалите инструменти, програмата определя начините за разпределение на наличните
и потенциалните материални, човешки, времеви, финансови и организационни ресурси.
Същността на програмата за реализация е формулирането на адекватни към
специфичните цели мерки и планирането на подходящи проекти, продължаващи и
конкретизиращи логиката на приоритети от обхвата на стратегическите цели.
Основната цел на програмата е да бъде осигурена оперативна основа за
изпълнение на плана. Изясняването на смисловите връзки между отделните мерки и
следващите ги проекти, определянето на ориентировъчна финансова стойност на
проектите,

идентифицирането

на

отговорни

организации

и

източника

на

финансирането, както и визиране на един ранен етап на очакваните резултати и
разполагане на цялата планова структура на стратегията на ОПР във времето са
задачите, които се поставят пред Програмата.
Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към
определена мярка, която има принос към постигане на повече от една стратегическа цел
или приоритет. Тя причислена там, къде се планира нейният основен резултат. Въпреки
комплексния характер на редица проекти и техния принос към повече от една
стратегическа или специфична цел, посочена е преобладаващата им принадлежност
към една от деветте приоритетни области.
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Ориентирането на проектите към един приоритет се въвежда заради търсенето
на рационална подредба на проектите и оптимално управление и разпределение на
финансовите ресурси. Разписаните проекти за 2014 са ограничени по своя брой и
тематична насоченост оглед на подготвителната фаза, в която се намират в настоящето
и подготовката на проектни предложения в рамките на първата година от програмния
период.
Предложената Програма за реализация на ОПР обхваща първата година - 2014 г.
от програмния период 2014-2020. Тя включва планираните мерки и проекти в други
стратегически и секторни документи за развитие на общината, областната стратегия за
развитие, както и конкретни предложения на заинтересованите страни, получени чрез
официални писма на хартиен и електронен носител, предложения от общинска
администрация и други институции и организации, както и в отговор на потребности
или потенциали дефинирани чрез анкетно проучване сред заинтересованите страни.
Оперативните насоки и цели на програмата са свързани с очертаване на логиката
на интервенциите върху развитието на общинската територия и тяхното комплексно
влияние върху нея. Планираните мерки са с многостранен характер и въздействие политически, институционални, организационни, информационно-комуникационни,
финансови и контролни, и са насочени към постигане на конкретни резултати и
въздействие от изпълнението на програмата и на общинския план за развитие като цяло
с устойчив във времето ефект.
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Таблица 8.1.
Програма за реализация на ОПР за периода 2014 – 2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАН И ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ

М.
1.1.1.1.
П1
П2

М
1.1.1.2.
П1

Приоритет 1.1. Подобряване предприемаческата активност, стимулиране на иновациите и подкрепа на бизнес средата в общината
Специфична цел 1.1.1. Насърчаването на индивидуалното и колективното предприемачество
Стимулиране на
стартиращи малки и
средни предприятия
Център за бизнес
80
ОПИК
Бизнес
не
2014-2020
Предоставени
услуги
организации
услуги за бизнеса
Гаранционен фонд за
50
ОПИК,
Бизнес
не
2014-2020
Предоставени
подпомагане
ХОРИЗОНТ 2020
организации
услуги за бизнеса
кредитирането
в областта на
кредитирането
Иновативно развитие
на МСП
Подкрепа за въвеждане
80
ОПИК, частни
Бизнес
не
2014-2020
Въведени
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
1.1.1.3.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

на интегрирани
системи за управление
на бизнеса
Стимулиране
въвеждането на
екологични
производства - на
екобрикети, биогаз,
добиване на енергия от
вятърни и
фотоволтаични
съоръжения и от
биомаса

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

средства

организации

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
интегрирани
системи за
управление

Специфична цел 1.1.2 Поддържане на активна и привлекателна бизнес среда
М
1.1.2.1
П1

Привличане на
инвеститори в
общината
Разработване на
“Бизнес профил” на
общината с подробна
и актуална
информация, насочен

10

ОПИК, частни
средства

Бизнес
организации

ОСР

2014-2020

Брой обекти за
инвестиране,
включени в
бизнес профила
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
1.1.2.2.

М
1.1.2.3.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

към потенциалните
инвеститори
Подпомагане
развитието на
клъстерната структура
в местната икономика с
приоритет на
туристическия сектор,
селското стопанство
(лозарството) и
занаятите
Насърчаване на
междуфирменото
сътрудничество и
публично-частното
партньорство при
трансфера на нови
технологии и добри
практики от ЕС
Специфична цел 1.1.3. Развитие на рибарството и аквакултурите в общината

М
1.1.3.1.

Подкрепа и
стимулиране на
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
1.1.3.2.

П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

пазарно ориентирани
проекти, разработени
съвместно от научни
институти и фирми,
базирани на
аквакултури и морски
минерални ресурси
Интегрирано
управление на
крайбрежната зона и
на риболова
Участие в областна
програма за
интегрирано
управление на
крайбрежната зона и
на риболова

Липсва
информация

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

ОПИК

Община Бяла

ОСР

2014-2020

Брой проекти,
изпълнени от
общината в
областта на
интегрирано
управление на
крайбрежната
зона и на
риболова
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№
М
1.1.3.3.

П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ОПИК, частни
средства

Бизнес
организации

не

2014-2020

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Обновяване и
изграждане на рибарско
пристанище,
лодкостоянка и
рибарско селище
Разширение,
реконструкция и
модернизация на
рибарско пристанище
„Чайка“- град Бяла

Липсва информация

Специфична цел 1.1.4. Развитие на екологично селско и горско стопанство
М
1.1.4.1.

М
1.1.4.2.

Сертифициране на
земеделската земя за
производство на
екологично чисти
продукти
Създаване на условия
за развитие на
екоземеделие –
информиране на
обществеността,

Програма Околна
среда 2007-2010
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П1

П2

М
1.1.4.3.
М
1.1.4.4.
М
1.1.4.5.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Липсва
информация

ОПИК, частни
средства

Бизнес
организации

не

2014-2020

Приходи
Брой заети

Липсва
информация

ОПИК, частни
средства

Бизнес
организации

не

2014-2020

Приходи
Брой заети

хил. лв.
подобряване на
условията за
производство,
преработка и
маркетинг.
Изграждане на база за
отглеждане на фазани в
с.Дюлино и гр.Бяла
Изграждане на
сушилни за екологична
продукция в селата
Попович, Дюлино,
Господиново
Помощ за влизането на
пустеещите земи в
сеитбооборота на
община Бяла
Програма за
подновяване на
лозовите насаждения
Програма за създаване
на трайни насаждения -
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
сливи, праскови,
ябълки, ягоди
Изграждане на
съоръжения за развитие
М
на аквакултури 1.1.4.6.
мидени плантации и
други
Приоритет 1.2. Диверсифициране на туристическото предлагане на база на балансирано използване на природното и културно богатство на
общината
Специфична цел 1.2.1. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината
М
Създаване на
1.2.1.1 интегриран
туристически продукт
в община Бяла и
включването му в
туристически пакети
Реализация на проект
750
ОПРР
Община Бяла
По данни от
2014-2020
Брой посетители
"Опазване на природна
интернет
Приходи
забележителност
страницата на
П1
“Белите скали” и
Община Бяла развитие на научния и
раздел "Проектни
атрактивен еко
идеи"
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П2

П3

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

100

ОПРР

Община Бяла

не

2014-2020

Брой туристи

20

ОПРР

Община Бяла

не

2014-2020

хил. лв.
туризъм" (вкл.
Изграждане на парк
„Белите скали“,
брегоукрепителни и
противо-абразионни
мероприятия,
изграждане на
информационен
посетителски център,
пътна инфраструктура
с указателни знаци и
надписи и техн.
инфраструктура)
Обособяване и
маркиране на
опознавателни
туристически
маршрути и еко пътеки
в Община Бяла
Разработване на
регионална
маркетингова стратегия
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П4

М
1.2.1.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

за развитие на туризма
до 2020,
популяризиране на
Бяла като уникална
туристическа
дестинация
Подобряване на
местната
информационна
система за
туристическа
информация,
улесняваща и
стимулираща
повишаване качеството
и обема на потребление
на услуги
Предлагане на
туристически пакети
от„висок клас” с
възможност за
комбиниране на

25

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

ОПРР

Община Бяла

не

2014-2020

Брой обслужени
туристи
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
подводна археология
и яхтен туризъм,
съчетани с посещения
за запознаване с
културни и природни
ценности във
вътрешността
П1
Проекти за развитие на
100
Частни средства
Бизнес
не
2014-2020
Брой туристи
водни
спортове
и
организации
забавления, атракциони
за деца
Специфична цел 1.2.2. Създаване на специфичен регионален туристически продукт на основата на културното и природно богатство
М
Развитие
на
1.2.2.1. историческия,
религиозния, спортния
и селския туризъм
П1
Програма за
ОПРР
Община Бяла
не
2014-2020
Брой обекти
подобряване на
състоянието на
паметниците на
културата
П2
Програма за
ОПРР
Община Бяла
не
2014-2020
Брой обекти

322

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П3

П4

П5

П6

П7

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

ОПРР

Община Бяла

ОСР

2014-2020

Брой проекти

ОПРР

Община Бяла

не

2014-2020

Брой посетители

2181

ОПРР

Община Бяла

2014-2020

Брой посетители

900

ОПРР

Община Бяла

По данни от
интернет
страницата на
Община Бяла
ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Брой посетители

500

ОПРР

Община Бяла

не

2014-2020

Брой групи,
участвали в
събитията

хил. лв.
популяризиране на
културното наследство
сред посетителите на
общината
Сътрудничество и
обмяна на културни
програми с
побратимени градове
от Европа и света
Ремонт на Етнографски
комплекс и културен
център град Бяла
Реализация на проект:
Културен център - гр.
Бяла
Православен
храм
"Св.Успение
Богородично"
Развитие на фестивален
туризъм в Община Бяла
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
Развитие и
популяризиране на
местната творческа
индустрия
П1
Възраждане на стари
150
ОПРР
Община Бяла
ОСР
2014-2020
Брой атракции в
занаяти, разработване
туристическия
на туристически пакет с
пакет
представяне на местни
Брой посетители
обичаи и фолклорни
традиции
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В ОБЩИНАТА
Приоритет 2.1 Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите на населението
Специфична цел 2.1.1. Повишаване на заетостта и доходите с акцент върху младежката заетост
Провеждане на
М
обучения по
2.1.1.1.
предприемачество
Участие в национални
35
ОПРЧР
Община Бяла
Брой обучени
П1
тематични програми
Използване на
М
информационни и
2.1.1.2. комуникационни
технологии като
М
1.2.2.3.
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
2.1.1.3.

П1

М
2.1.2.1.

П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
инструмент на
обучение, особено на
младежи
Създаване на модерна
система за
професионално
насочване и
информация
Създаване на учебно80
ОПРЧР
Община Бяла
Брой обучени
професионален център
за развитие- град Бяла
Специфична цел 2.1.2. Стимулиране на трудовата мобилност, професионалното образование и ученето през целия живот
Професионална
преориентация
(повторно обучение) и
преквалификация на
заетите в отраслите, в
които се осъществяват
структурни промени
Обучение на фермери
Липсва
ОПР Бяла 2007Брой обучени
за разработване на
информация
2013
агро-екологични
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П2

М
2.1.2.2.

М
2.1.2.3.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

планове за участие в
агро-екологични схеми
Обучение и
стимулиране на
фермерите за прилагане
правилата за добри
земеделски практики
Провеждане на
обучения за
придобиване на
професионална
квалификация и
преквалификация,
обучения за
придобиване на
ключови
компетентности за
безработни и заети
лица
Подкрепа за развитие
на предприемачеството
в еко туризма,

Липсва
информация

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ОПР Бяла 20072013

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Брой обучени
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2014-2020 г.
Реф.
№

П1

М
2.1.2.4.

П1

М

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

включително обучение
за осигуряване на нови
услуги
Обучение на
екскурзоводи,
управители на еко
туристически бази
Участие в Национална
програма "С грижа за
всеки ученик"
Осигуряване на
допълнително обучение
на учениците от
началния етап на
основното образование;
Осигуряване на
допълнително обучение
на учениците от
прогимназиалния етап
на основното
образование
Оптимизация на

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

Липсва
информация

ОПРЧР

70

ОПНОИР

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Брой обучени

Община Бяла,
ОУ „Отец
Паисий“-гр. Бяла

Брой обучени
ученици
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2014-2020 г.
Реф.
№
2.1.2.5.
П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

140

ОПНОИР

Община Бяла,
ОУ „Отец
Паисий“-гр. Бяла

105

ОПНОИР

Община Бяла,
ОУ „Отец
Паисий“-гр. Бяла

хил. лв.
училищната мрежа
Оптимизиране на
вътрешната структура
на училищата в
общината

П2

Въвеждане на
целодневна
организация на учебния
процес в средищните
училища

М
2.1.2.6.

Подпомагане храненето
на децата от
подготвителните групи
и на учениците от I до
IV клас в държавните и
общинските детски

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

проект
BG051PO001-3.1.06
„Подобрявяне
качеството на
образование чрез
въвеждане на
целодневна
организация на
учебния процес в
средищните
училища“

2014

Брой ученици,
които са се
възползвали

328

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
градини и училища
Подпомагане на
физическото
М
възпитание и спорта на
2.1.2.7.
учениците от І до VІІІ
клас
Специфична цел 2.1.3. Намаляване на бедността и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно положение в общината
Стимулиране на
М
женското
2.1.3.1.
предприемачеството
Липсва
ОПРЧР
Брой
Участие в национални
информация
стимулирани
П1
тематични програми
жени
предприемачи
Интегриране на
безработните в
М
неравностойно
2.1.3.2.
положение към пазара
на труда
Участие в национални
Липсва
ОПРЧР
Брой
П1
тематични програми
информация
подпомогнати
М
Разработване на
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ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
регионални и местни
програми за
насърчаване
включването в заетост
на безработните в
неравностойно
положение на пазара на
труда.
Приоритет 2.2 Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, социални и културни услуги и спортни прояви
Специфична цел 2.2.1. Изграждане и обновяване на обекти за здравни и социални услуги, за образование, спортни и културни прояви, в т.ч. с
подобряване на тяхната енергийна ефективност
Изграждане, ремонт и
модернизация на
образователни,
културни, здравни и
М
социални заведения за
2.2.1.1.
създаване на
приветлива и
дружелюбна среда в
тях
Изграждане на детска
Брой деца, които
П1
ясла и изграждане на
са се възползвали
2.1.3.3.

330

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

физкултурен салон към
ЦДГ- град Бяла

П2

П3

П4

П5

П6
П7

Пристройка и
реконструкция на
училище и детска
градина в детска
градина - с. Попович
Реконструкция и
преустройство на
основно училище в
“Дом за стари хора” - с.
Господиново
Дом за стари хора с
физически увреждания,
гр. Бяла
Център за
рехабилитация и
социална интеграция
Изграждане на
многофункционална
спортна зала в гр. Бяла
Изграждане на спортни

Брой деца, които
са се възползвали

Брой ползватели

Брой ползватели

Брой ползватели

Брой ползватели

Брой ползватели
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2014-2020 г.
Реф.
№

П8

М
2.2.1.2.

М
2.2.2.1.
М

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
площадки в населените
места на община Бяла
Изграждане на
Брой ползватели
общински комплекс за
клубове по интереси и
младежки, спортноразвлекателни,
културни, и др.
дейности
Подобряване достъпа
на хора с увреждания
до обществените
места, сгради,
транспорт, обществена
информация и др.
Специфична цел 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в образователни, здравни, социални и културни заведения
Превенция срещу
изоставането на
децата от общности в
неравностойно
положение
Повишаване
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2014-2020 г.
Реф.
№
2.2.2.2.

М
2.2.2.3.

М
2.2.2.4.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

квалификацията на
педагогическите и
управленските кадри в
системата на
здравеопазването и
образованието чрез
въвеждане на
съвременни технологии
и практики
Повишаване
квалификацията на
учителите в общината
Прилагане на мерки
за намаляване броя на
преждевременно
напусналите училище
и повишаване достъпа
до начално, целево и
третично образование
с подчертан акцент
към групите в
неравностойно
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2014-2020 г.
Реф.
№

М
2.2.2.5.

П1
П2
П3

П4

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

положение
Подобряване на
качеството на
предлаганите услуги в
сферата на
здравеопазването,
социалните грижи и в
културните
учреждения,
включително чрез
публично-частни
партньорства
Домашен социален
патронаж
Обществена трапезария
Създаване на младежки
клубове и школи за
деца в община Бяла
Създаване на центрове
за обществени и
социални услуги в

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Брой
подпомогнати
Брой
подпомогнати
Брой ползватели

Брой ползватели
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2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
населените места на
община Бяла
Подобряване дейността
500
РБ, СФ
НЧ”Пробуда
2016-2020
Брой ползватели
на НЧ”Пробуда
1928”
1928”чрез набавяне на
обзавеждане,
П5
оборудване, закупуване
на музикални
инструменти , облекло
и реквизит за
самодейните групи
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СВЪРЗАНОСТ, ОПАЗВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДАТА И УКРЕПВАНЕ НА ГРАД
БЯЛА, КАТО ЦЕНТЪР НА ОБЩИНАТА
Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични услуги
Специфична цел 3.1.1. Подобряване на транспортната свързаност и времето за достъп до публични услуги чрез обновяване на пътната
инфраструктура с регионално и местно значение
М
Рехабилитация на
3.1.1.1. общинска и
републиканска пътна
мрежа Бяла
П1
Рехабилитация на
5900
Общински бюджет,
ОПР Бяла 20072014-2020
Км
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2014-2020 г.
Реф.
№

П2

П3

П4

П5

П6

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

общинска пътна мрежа
в Бяла
Рехабилитация на
републиканска пътна
мрежа в Бяла
Рехабилитация на
отсечката между село
Попович и разклона за
Обзор
Изграждане път ІV90037 - Бяла - Ново
Оряхово - Горица Самотино
Ремонт на пътен
участък от път
VAR2071 (стар номер
IV-90609) / III-906 Дюлино - Попович граница общ. (Бяла Несебър) - I-9
Изграждане на път IV
–
90037
Бяла
–

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ
РБ, СФ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

2013

Липсва
информация

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Липсва
информация

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

22

Общински
бюджет, РБ, СФ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
рехабилитирана
пътна мрежа
Км
рехабилитирана
пътна мрежа
Км
рехабилитирана
пътна мрежа
Км изградена
пътна мрежа

Км
ремонтирана
пътна мрежа

Км изградена
пътна мрежа
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2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

Шкорпиловци,
изграждане на други
IV- класни пътища на
територията на община
Бяла
М
Развитие и
3.1.1.2. модернизация на
пътната мрежа до
територии на
областта, които имат
сериозен потенциал за
развитие.
П1
Основен ремонт МП Бяла - нос "Св. Атанас"
П2
Изграждане и основен
ремонт на път Бяла местност "Белите скали"
М
Изграждане на улична
3.1.1.3 мрежа:
П1
Благоустрояване алея
към плажа
П2
Изграждане улична

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

202

РБ, СФ

467

РБ, СФ

500

РБ, СФ

2600

РБ, СФ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ОПР Бяла 20072013
ОПР Бяла 20072013

2014-2020

ОПР Бяла 20072013
ОПР Бяла 2007-

2014-2020

2014-2020

2014-2020

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Км ремонтирана
пътна мрежа
Км изградена
пътна мрежа

Км изградена
улична мрежа
Км изградена
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2014-2020 г.
Реф.
№

П3

П4

П5

П6

П7

П8

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

мрежа зона за отдих
"Чайка"
Изграждане улична
мрежа зона за отдих
"Луна"
Изграждане улична
мрежа зона за отдих
"Бяла-Север"
Изграждане улична
мрежа жилищна и
курортна зона "Бяла
река"
Изграждане улична
мрежа зона за отдих
"Глико"
Изграждане на
уличната мрежа в
отредената курортна
част кв.Бяла-Изток в
гр.Бяла
Подобряване на
уличната мрежа в

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
улична мрежа

2013
3100

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км изградена
улична мрежа

3500

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км изградена
улична мрежа

3000

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км изградена
улична мрежа

3200

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км изградена
улична мрежа

2014-2020

Км изградена
улична мрежа

2014-2020

Км подобрена
улична мрежа

РБ, СФ

3000

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013
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2014-2020 г.
Реф.
№

П9

П 10

П 11

П 12

П 13

П 14
П 15

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

регулацията в гр.Бяла
Подобряване на
уличната мрежа в
регулацията в с.Попович
Подобряване на
уличната мрежа в
регулацията в с.Дюлино
Подобряване на
уличната мрежа в
регулацията в
с.Господиново
Подобряване на
уличната мрежа в
регулацията в с.Горица
Подобряване на
уличната мрежа в
регулацията в
с.Самотино
"Изграждане на мост канал ІІ етап"
Благоустрояване
Център Бяла

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

1300

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км подобрена
улична мрежа

1600

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км подобрена
улична мрежа

1800

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км подобрена
улична мрежа

1700

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км подобрена
улична мрежа

1200

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020

Км подобрена
улична мрежа

1000

РБ, СФ

ОПР Бяла 20072013
ОПР Бяла 20072013

2014-2020

РБ, СФ

2014-2020
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
Доизграждане и
6000
Частно
обзавеждане на яхтено
финансиране, др.
пристанище гр.Бяла
източници
Стимулиране
100
използването на
алтернативни начини на
придвижване, чрез
М
изграждане на
3.1.1.5.
велосипедна
инфраструктура
(велоалеи и паркинги за
велосипеди)
Специфична цел 3.1.2. Развитие на енергийните мрежи, подобряване на енергийната ефективност и прилагане на възобновяеми енергийни
източници
М
Изграждане на нови
3.1.2.1. електро подстанции и
осигуряване на
сервитути на трасетата
на високото
напрежение към тях
М
Прилагане на
3.1.2.2. стратегии и програми
М
3.1.1.4.
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П1

П2

М
3.1.2.3.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

за енергийна
ефективност, отнасящи
се за общинския
сграден фонд и
публичните общински
обекти, рехабилитация
на мрежата на уличното
осветление
Доизграждане
на
енергоспестяващо
улично осветление в
община Бяла и подмяна
на
съществуващите
осветителни тела с
енергоспестяващи
Подмяна и внедряване
на интелигентно
управление на
уличното осветление
Саниране и повишаване
на енергийната
ефективност на

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Брой реализирани
учатъци и
подменени
осветители,
спестена
електроенергия
kW/MW
Брой реализирани
участъци и
подменени
осветители

312

500

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

Областна програма
за енергийна
ефективност, ОПР
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ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П1

П2

П3

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

обществени сгради
(поликлиника,
общинска
администрация, ЦДГ,
социален дом и др.)
Подобряване на
материалната база,
саниране и
подобряване на
енергийната
ефективност на обекти
на здравеопазването и
социалните дейности
Подобряване на
материалната база,
саниране и
подобряване на
енергийната
ефективност на обекти
на образованието
Саниране на
общинския жилищен

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Бяла 2007-2013

Брой сгради с
реализирани
проекти за
саниране и
повишаване на
енергийната
ефективност
Брой сгради с
реализирани
проекти за
саниране и
повишаване на
енергийната
ефективност
Брой сгради с
реализирани
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

фонд

М
3.1.2.4.
П1

П2

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
проекти за
саниране и
повишаване на
енергийната
ефективност

Използване на
алтернатични
източници на енергия
Инсталации за
топлинно
преобразуване на
слънчевата енергия за
осигуряване на топла
вода за ОДЗ и ЦДГ в
община Бяла
Ветроенергйна система
- Бяла за паралелна
работа с
електрическата мрежа 1MW/2x500kW/

2830

Областна програма
за енергийна
ефективност, ОПР
Бяла 2007-2013

66

ОПР Бяла 2007 2013

Брой реализирани
инициативи за
насърчаване на
използването на
алтернативни
енергийни
източници (вкл.
ВЕИ)
Брой реализирани
инициативи за
насърчаване на
използването на
алтернативни
енергийни
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

източници (вкл.
ВЕИ)
Специфична цел 3.1.3. Подобряване на ВиК инфраструктурата и пречистването на отпадъчните води с изграждане и разширяване на
пречиствателни съоръжения
М
Подобряване на
3.1.3.1. мрежите и системите на
ВиК в общината чрез
изграждане на нови
водопроводи, подмяна
на стари етернитови
инсталации
П1
Доизграждане и
Проект
Брой реализирани
рехабилитация на ВиК
BG161PO005проекти за
мрежа в ЗВКО "Чайка"
1.0.06-0045-C0001:
подобряване на
(гр. Бяла)
Подобряване
водоснабдяването
П2
Доизграждане и
Общински бюджет,
екологичното
Дължина на
рехабилитация на ВиК
13137
централен бюджет,
Община Бяла
състояние на
2014 - 2015 г.
рехабилитираната
мрежа в м-т "Глико"
СФ
Община Бяла чрез
водопроводна
(гр. Бяла)
изграждане и
мрежа
реконструкция на
Дължина на
П3
Доизграждане и
инженерна ВиК
новоизградените
рехабилитация на ВиК
инфраструктура на
канализационни
мрежа в кв.130 и кв.135
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ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№
П4

П5

П6

М
3.1.3.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

(гр. Бяла)
Доизграждане и
рехабилитация на ВиК
мрежа във вътрешни
квартали и улици гр.Бяла
Доизграждане и
рехабилитация на
водоснабдителната
мрежа в кв. "Бялаизток"
Доизграждане и
рехабилитация на ВиК
мрежа в населените
места от община Бяла с. Дюлино, с.
Господиново, с. Горица
Изграждане на
канализационни
колектори и
пречистване на
отпадъчните води чрез

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

град Бяла, ЗВКО
„Чайка” и местност
„Глико”.

Липсва
информация

Общински бюджет,
централен бюджет,
СФ

Община Бяла

по информация от
Община Бяла (В.
Велинов)

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
мрежи Брой на
населението,
обслужвано от
канализационни
мрежи

2014-2020

Дължина на
рехабилитираната
водопроводна
мрежа
Дължина на
рехабилитираната
водопроводна
мрежа
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ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

доизграждане на ПСОВ
за населените места
П1

1954

Общински бюджет,
централен бюджет,
СФ

376

Общински бюджет,
централен бюджет,
СФ

436

Общински бюджет,
централен бюджет,
СФ

Битова канализация,
дъждовна канализация
и водопровод по ул.
"Черноморка" гр. Бяла
П2
„ПСОВ,
канализационна и
водопроводна мрежа в
ЗВКО„Светерица” гр.
Бяла”
П3

„ПСОВ,
канализационна и
водопроводна мрежа в
ЗВКО „Бяла - Север”
гр. Бяла”

По данни от
интернет
страницата на
Община Бяла раздел "Подадени
проекти за
финансиране"
По данни от
интернет
страницата на
Община Бяла раздел "Подадени
проекти за
финансиране"
По данни от
интернет
страницата на
Община Бяла раздел "Подадени
проекти за

Брой на
населението,
обслужвано от
пречиствателни
системи за отп.
води
Брой на
населението,
обслужвано от
пречиствателни
системи за отп.
води
Брой на
населението,
обслужвано от
пречиствателни
системи за отп.
Води
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2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

П4

406

Общински бюджет,
централен бюджет,
СФ

Липсва
информация

Общински бюджет,
централен бюджет,
СФ

50

Общински бюджет

"ПСОВ канализациоона
и водопроводна мрежа
в ЗВКО „Бяла река” гр
Бяла"
П5
ПСОВ Обзор-Бяла доизграждане на
съоръжения за
отраняване на азот и
фосфор
П6

Проучване на
възможностите и за
осигуряване на
пречистване на
отпадъчните води от
малките населени места
чрез съоръжения на

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ
финансиране"
По данни от
интернет
страницата на
Община Бяла раздел "Подадени
проекти за
финансиране"
По данни от
Регионалния доклад
на РИОСВ Бургас за
състоянието на
околната среда през
2012 г. (РИОСВ
Бургас, 2013 г.)

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
Брой на
населението,
обслужвано от
пречиствателни
системи за отп.
Води
Брой на
населението,
обслужвано от
пречиствателни
системи за отп.
води
Икономия на
средства от
реализиране на
алтернативни
проекти
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ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
3.1.4.1.

М
3.1.4.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
децентрализиран
принцип - като
алтернатива на
скъпоструващите
пречиствателни
станции от
конвенционален тип
Специфична цел 3.1.4. Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация” в общината
Подобряване достъпа
до он-лайн публични
услуги, увеличаване
броя на обществените
места за достъп до
информационни и
комуникационни
технологии и безжичен
Интернет
(телецентрове)
Въвеждане на
съвременни
информационнокомуникационни
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2014-2020 г.
Реф.
№

М
3.2.1.1.

М
3.2.1.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
технологии
(широколентов достъп
до Интернет) до
предприятията,
публичния, общински
и държавен сектор и
домакинствата
Приоритет 3.2. Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда на територията на общината
Специфична цел 3.2.1. Управление на териториите включени в мрежата на НАТУРА 2000
Активно участие на
община Бяла при
разработване на
планове за управление
на защитените зони,
попадащи на нейна
територия
Подкрепа на
проучвателни,
поддържащи,
възстановителни и др.
дейности, заложени за
реализация в Плановете
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2014-2020 г.
Реф.
№

М
3.2.1.3.

НАИМЕНОВАНИЕ

хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

за управление на
защитените територии
и защитените зони
Възстановяване и
опазване на
местообитания на
морските видове в
акваторията пред гр.
Бяла чрез монтиране на
подводен риф

П1

373
Монтиране на подводен
риф в акваторията пред
гр. Бяла

М
3.2.1.4.

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

По данни от
интернет
страницата на
Община Бяла
(Раздел Проекти)

Разработване,
актуализация и
изпълнение на планове
и програми за опазване,
управление и
подобряване на
състоянието на

350
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ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№
П1

П2

П3

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

50

2014-2020 г.

Брой мерки в
програмата

50

2014-2020 г.

Брой мерки в
програмата

50

2014-2020 г.

Брой мерки в
стратегията

хил. лв.
околната среда
Периодична
актуализация (на
период от 4 години) на
Общинската програма
за опазване на околната
среда (вкл. Раздел
„Лечебни растения”
към нея)
Периодична
актуализация (на
период от 4 години) на
Общинската програма
за управление на
отпадъците
Разработване и
реализация на
Общинска стратегия и
план за адаптация към
промените в климата,
включващ:
- Извършване на

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

целенасочени
проучвания,
идентифициране и
картиране на зоните на
територията на
Общината с повишен
риск от възникване на
наводнения, свлачища
и срутища, горски и
полски пожари.
- Определне и
реализация на мерки и
проекти, насочени към
превенция на риска от
екстремални природни
явления (наводнения,
свлачища, пожари и
др.), въвеждане на
системи за ранно
оповестяване на
природни бедствия и
др.
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

хил. лв.
Специфична цел 3.2.2. Депониране, обезвреждане
М
Реализация на
14200
3.2.2.1. Регионален център за
управление на
отпадъците в Регион
Провадия, включващ:
- Регионално депо за
битови отпадъци
- Сепарираща
инсталация
- Съоръжение за
компостиране на
биоразградими
отпадъци
- Инсталация за
рециклиране на
строителни отпадъци и
раздробяване на
едрогабаритни
отпадъци
- Зона за временно
съхранение на

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

и рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени територии
Общински бюджет,
Подробно
РБ, СФ, др.
прединвестиционно
източници
проучване на oбект
(разходите са за
„РЕГИОНАЛНО
целия проект,
ДЕПО ЗА
обслужващ
ОТПАДЪЦИ –
общините
РЕГИОН
Провадия, Вълчи
ПРОВАДИЯ“
дол, Аврен, Бяла,
Ветрино, Девня,
Долни чифлик,
Дългопол и
Суворово)
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
3.2.2.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

рециклируеми фракции
и излязло от употреба
електрическо и
електронно оборудване,
събрано от бита и др.
- Склад за временно
съхранение на опасни
отпадъци от бита
- Обслужващи обекти,
съоръжения и
инфраструктура
Реализация на
претоварни станции
към проекта за
регионално управление
на отпадъците за
Регион Провадия
(община Бяла се
обсужва от ПСО
Долни чифлик),
включващи:
- терени за сепариране

2863

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

Общински бюджет,
РБ, СФ, др.
източници
Посочените
разходи са за
двете претоварни
станции в проекта
(не касаят само
Община Бяла)

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Подробно
прединвестиционно
проучване на oбект
„РЕГИОНАЛНО
ДЕПО ЗА
ОТПАДЪЦИ –
РЕГИОН
ПРОВАДИЯ“
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
3.2.2.3.

П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

- терени за
компостиране
- контейнерна площ за
приемане на
едрогабаритни
отпадъци и специфични
отпадъчни потоци
Разработване и
въвеждане на системи
за управление на
специфичните
отпадъчни потоци в
съответствие с
нормативните
изисквания
Разработване на
система за разделно
събиране на битови
отпадъци (хартия и
картон, метали,
пластмаси и стъкло) от
курортните населени

Липсва
информация

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Система за
разделно
събиране на
битови отпадъци
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П2

П3

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

места на територията
на общината
(самостоятелно или
чрез сключване на
договори с фирми)
Разработване на
система за управление
на масово
разпространени
отпадъци (отпадъци от
опаковки, излязло от
употреба електрическо
и електронно
оборудване и др.)
Разработване на
система за разделно
събиране на опасни
битови отпадъци (които
не попадат в
разпоредбите на
нормативната уредба за
масово

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Липсва
информация

Система за
управление на
масово
разпространени
отпадъци

Липсва
информация

Система за
разделно
събиране на
опасни битови
отпадъци
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П4

М
3.2.2.4.
П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

разпространените
отпадъци)
Разработване на
система за управление
на биоразградими
отпадъци, генерирани
на територията на
общината
Закриване и
рекултивация на депо
за ТБО гр. Бяла
Създаване и
поддържане на
информационна
система (вкл. карта) на
замърсяванията с
отпадъци и реализация
на мерки за
почистването им, в т.ч.:
- Изготвяне на база
данни и локализиране
на терените, увредени

Липсва
информация

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Система за
управление на
биоразградими
отпадъци

Липсва
информация
50

Брой реализирани
инициативи за
почистване на
замърсени терени
Площ на
изчистените
територии
Количество на
изчистените
отпадъци
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

от натрупване на
отпадъци (по данни,
налични в Община
Бяла, РИОСВ и
подадени жалби и
сигнали от граждани)
- Изготвяне на
публична интерактивна
карта на интернетстраницата на
Общината, улесняваща
подаването на сигнали
от гражданите
- Изготвяне и
реализиране на
календарен план за
използване на
определени дати и
инициативи от
международния
екологичен календар,
местни и национални
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

инициативи за
почистване на
замърсените участъци
П2

Липсва
информация

Актуализирана
такса смет
Актуализация на базата
отразяваща
за определяне на "такса
необходимостта
смет", отразяваща
от посрещане на
необходимостта от
актуалните
съфинансиране на
разходи (за
проектите за
съфинансиране на
управление на
проектите за
отпадъците и разходите
управление на
за заплащаните
отпадъците и
отчисления
разходите за
заплащаните
отчисления)
Специфична цел 3.2.3. Защита от ерозионни, абразионни и свлачищни процеси, предпазване от наводнения и мониторингови системи за
опазване на околната среда
М
Предприемане на
3.2.3.1. действия за превенция,
насочена към
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П1

П2

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

територии със
свлачищни и ерозионни
процеси и абразия на
морския бряг,
изграждане на
брегозащитни и
брегоукрепващи
съоръжения
Финализиране
изпълнението на
проект: Аварийни
ремонтновъзстановителни
работи на рибарско
пристанище "Чайка" и
яхтен терминал "Свети
Атанас", гр. Бяла - II-ри
етап
Разработване на план за
реализация на
необходимите дейности
за трайно

590

50

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

По данни от
Община Бяла (В.
Велинов)

2014 г.

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Разработени /
реализирани
пректи за
брегоукрепване и
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

П3

М
3.2.3.2

П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

стабилизиране на
свлачищните зони на
територията на
общината (чрез
механично укрепване,
залесяване и др.) и
съгласуване на
сроковете с МРРБ
Брегоукрепване
крайбрежната зона на
община Бяла от плаж
„Бяла – Чайка” до плаж
„Бяла – Юг”
Ограничаване на
условията за
преовлажняване на
геоложките
повърхности
Доизграждане на
канализациионната
система, ликвидиране

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
стабилизиране на
свлачища

Липсва
информация

Разработени /
реализирани
пректи за
брегоукрепване и
стабилизиране на
свлачища

Липсва
информация

Км доизградена
канализационна
система
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

М
3.2.4.1.

П1

П2

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
на попивните ями,
рехабилитация на
водопроводната мрежа
Специфична цел 3.2.4. Повишаване на екологичната култура на населението и посетителите
Подпомагане
екологичното
образование на
подрастващите в
общинските учебни
заведения
Разработване и
50
Брой преминали
реализиране на
обучение
програма за
екологичното
образование на
подрастващите
Програма за
40
Брой
информиране на
информирани
посетителите в зоните с
посетители
контролиран достъп
Приоритет 3.3. Интегрирано градско развитие на град Бяла и благоустрояване на селищната среда
Специфична цел 3.3.1. Подкрепа на предоставяне на услуги и работни места в периферните територии на общината
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№
М
3.3.1.1.

М
3.3.1.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Участие на общината в
областна мрежа от
центрове за социални
услуги в малките
градове
Подобряване на
телекомуникационните
услуги в селските
райони
Специфична цел 3.3.2. Подобряване на градската среда

М
3.3.2.1.

П1

Разработване на
Програма за
озеленяване и
поддържане на зелени
площи на територията
на общината,
включваща:
- Определяне и
приоритизиране на
необходимите дейности
опазване,
възстановяване и

Брой реализирани
проекти за
обогатяване на
зелената система /
изграждане на
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

хил. лв.
обогатяване на зелената
система с оглед техните
естетически,
противошумови,
противоерозионни и др.
функции

П2

П3

М

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
нови зелени
площи
Обхват на
реализираните
нови зелени
площи за широко
обществено
ползване

- Остойностяване и
определяне на срокове
за реализация на
отделните мероприятия
според поставените
приоритети и
достъпните средства за
финансирането им
- Реализация на
предвидените дейности
за доизграждане и
поддръжка на зелената
система
Разработване на

364

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
2014-2020 г.
Реф.
№
3.3.2.2

П1

П2

М

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

естетична и безопасна,
рекреативна среда с
обособени
функционални зони за
отдих, обществени и
културни изяви
Изграждане и
разширение на
централен градски
площад- град Бяла
Реализация на паркове
за широко обществено
ползване, заложени в
проект: "Подобряване
на средата на живот в
рибарската област чрез
обновяване и
изграждане на зелени
площи, спортни
съоръжения и детски
площадки в гр. Бяла"
Подобряване на

590

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Общински бюджет,
РБ, СФ

Община Бяла

по информация от
Община Бяла

2014-2015

Стойност на
реализираните
проекти за
обогатяване на
зелената система
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Реф.
№
3.3.2.4

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

П2

П3
П4

П5

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Общински План за
действие за
интегриране на
българските
граждани от ромски
произход, 2013 2014 година

2014-2015 г.

Брой ползватели

достъпа на населението
до спортни и
свързаните със
свободното време и
отдиха услуги, чрез
2533

П1

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

Рехабилитация и
модернизация на
съществуващ Спортен
комплекс
„Черноморец”
Реконструкция и
модернизация на летен
театър- град Бяла
Изграждане на детски
увеселителен паркград Бяла
Изграждане на детски
площадки в населените
места на община Бяла
Проект за изграждане

Брой ползватели
Брой туристи,
посетили театъра
Брой ползватели

Брой ползватели

80

ОПР Бяла 2007 -

Брой изградени
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Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

на велоалеи
П6

Липсва
информация

М
3.3.2.5

Изграждане на игрища
за професионален и
любителски спорт

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ
2013
ОПР Бяла 2007 2013

Ремонт на басейна в
училище ОУ "Отец
Паисий" Бяла

П7

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

Частни средства

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
велосипедни алеи
Реализирани
проекти за
рехабилитация и
модернизация на
спортни обекти и
съоръжения и
изграждане на
нови такива
Реализирани
проекти за
рехабилитация и
модернизация на
спортни обекти и
съоръжения и
изграждане на
нови такива

Създаване на публичен
регистър (по чл. 63 на
ЗУТ) на озеленените
площи, на
дълготрайните
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Реф.
№

М
3.3.2.6.
П1

П2

П3

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

декоративни дървета и
дървета с историческо
значение на
територията на Община
Бяла
Подобряване на
градската транспортна
инфраструктура
Изграждане на автогара
и спирки за автобусния
тарнспорт
Поставяне на светофар
на натоварените
кръстовища
Решаване проблемите
с паркирането и
гарирането в
централната градска
част и туристическата
зона

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

Липсва
информация

не

Липсва
информация

не

Липсва
информация

не

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

Брой ползватели

Средно време за
намиране на
паркомясто
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2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ НА ОБЩИНА БЯЛА И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЕН,
ТРАНСГРАНИЧЕН, МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН И ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
Приоритет 4.1. Стимулиране на вътрешното и външното сътрудничество и партньорство
Специфична цел 4.1.1. Подобряване на социалното, икономическото и културното сътрудничество и сближаване с останалите общини в област
Варна и в съседните области за реализиране на съвместни инициативи за развитие и за смекчаване ефекта на периферийност
М
Стимулиране
4.1.1.1. развитието на
комуникационни и
информационни мрежи
за услуги, технологии,
и иновации
М
Насърчаване на
4.1.1.2. културните и
образователни мрежи
за обмен в общностите
на Черноморския
басейн
Специфична цел 4.1.2. Разширяване на трансграничното, в т.ч. черноморското сътрудничество и подобряване на достъпа до източници на
финансиране, включително чрез публично-частно партньорство
М
Развитие на контактите
4.1.2.1. и активна
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2014-2020 г.
Реф.
№

М
4.1.2.2.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

международна дейност
с партньори от ЕС и
страните-членки на
общността за изучаване
на техния опит и
усвояване на добри
практики по основните
направления на
развитие
Развитие на
международните и
двустранни контакти за
насърчаване на
местните инициативи в
областта на заетостта,
равните възможности,
обучението и
социалното включване,
както за размяната на
човешки ресурси и
опит за изследвания и
технологично развитие
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2014-2020 г.
Реф.
№

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

хил. лв.
Трансгранично
сътрудничество и
партньорство за
създаване и развитие
на нови
информационни и
търговски връзки
между районите от
Черноморския басейн
Приоритет 4.2. Повишаване на институционалния капацитет и ефективността на общинската администрации и гарантиране на гражданското участие
Специфична цел 4.2.1. Повишаване на капацитета на общинската администрация за управление на проекти
М
Обучение и развитие на
4.2.1.1. уменията за
разработване,
финансиране и
управление на проекти.
Прилагане на системи
за мониторинг
М
Ефективно
4.2.1.2. взаимодействие и
партньорство между
общинската
М
4.1.2.3.
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Реф.
№

М
4.2.1.3.

М
4.2.1.4.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

хил. лв.
администрация и
държавните структури
по решаването на
значими и актуални
обществени проблеми
Ефективно
взаимодействие между
местната власт и
неправителствените
организации, които
работят в социалната
сфера
Изграждане на
публично-частни
партньорства за
привличане на
финансови ресурси и
повишаване
възможностите за
усвояване на средства
от фондовете от ЕС.
Специфична цел 4.2.2. Подобряване на предоставяните услуги от общинската администрации

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
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2014-2020 г.
Реф.
№
М
4.2.2.1.

М
4.2.2.2.

М
4.2.2.3.

М
4.2.3.1.

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

хил. лв.
Преглед, оценка,
формулиране и
провеждане на
необходимите промени
в организацията на
общинските услуги в
съответствие с
европейските стандарти
Въвеждане на нови
информационни
технологии за
административно
обслужване на
населението и бизнеса
Подобряване
качеството на
административното
обслужване на
принципа“едно гише”.
Специфична цел 4.2.3. Подобряване на гражданското участие в местното самоуправление
Осигуряване на широко
гражданско участие на

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ
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2014-2020 г.
Реф.
№

М
4.2.3.2.

П1

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

всички етнически групи
в управлението на
общините и населените
места
По-нататъшно
демократизиране на
местното
самоуправление чрез
съвместна работа с
НПО и въвеждане на
европейски
иновационни практики
Създаване на
гаранционен фонд за
подкрепа на
финансирането на
собственото участие на
неправителствените
организации и на
частния сектор при
кандидатстване по
екологични проекти и

25

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

ОПР Бяла 20072013

2014-2020 г.

Брой подкрепени
организации
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2014-2020 г.
Реф.
№

П2

М
4.2.3.3

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ
хил. лв.

екосъобразни
производства
Използване на
програмите за заетост
за решаване на
екологични проблеми
Подкрепа за местни
НПО за разработване и
управление на проекти

ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ

СВЪРЗАН
ДОКУМЕНТ

ПЕРИОД НА
РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНИДИКАТОР
ЗА РЕЗУЛТАТ

2014-2020 г.

Брой решени
екологични
проблеми

Забележка: Всяка специфична цел е детайлизирана в мерки (M), които се конкретизират в определени проекти (П). В описаната
таблица се представя информация за планирани проекти, които имат отношение към 2014 г. Мерките, към които няма посочени проекти в
таблицата са или в процес на подготовка на такива или са в етап на изчакване на времето за тяхното изпълнение – например през 2017 г.
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